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PRESENTACIÓ

El Centre d’Estudis de l’Hospitalet ha dedicat una bona part del seu
esforç al suport de la tasca dels i de les mestres. Hem dedicat pu-
blicacions i activitats de tota mena per fer recerca i difusió del que
s’ha fet i es fa a les escoles de la ciutat. Les raons, encara que òb-
vies, s’han de recordar: l’ensenyament és un dels pilars fonamen-
tals de la societat. Si es fa bé, pot ser una eina de desenvolupament
personal i de cohesió social; si es fa malament, pot ser un meca-
nisme repressiu i que perpetua les desigualtats.

Vivim en uns temps en els quals l’ensenyament públic on es prac-
tica la pedagogia més activa i renovadora, una de les grans con-
questes socials de l’antifranquisme i la transició, pateix retallades i
agressions. Des de les escoles bressol que deixen de rebre diners
fins als graus universitaris que s’ofereixen a preus prohibitius, tor-
nem a la més pura i dura segregació social en l’ensenyament. 

Tanmateix, uns i unes irreductibles docents, amb la poció màgica de
la vocació, continuen lluitant, i en aquesta lluita, l’Hospitalet és cap-
davantera. Per cert, no només en l’ensenyament reglat, també en
l’educació en el lleure som un referent. I tot plegat, s’ha de reco-
nèixer, amb el suport de l’Ajuntament.

I el regidor d’Ensenyament, Lluís Esteve, ens va encarregar fer un
llibre d’una de les experiències docents més innovadores i creatives
en les quals els centres escolars de la ciutat han destacat més: l’a-
prenentatge servei (ApS). Aquest llibre ha de servir per difondre el
que s’ha fet a l’Hospitalet perquè sigui útil arreu. 

L’ApS és una metodologia educativa que no només es fa a la nos-
tra ciutat, però podem dir amb orgull que som dels que (potser els
que) més i millor l’estem portant a la pràctica. Fins i tot s’ha valo-
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rat que és tan positiva que es vol incloure en el currículum general
de l’ESO a Catalunya. Per tant, aquest llibre és un testimoni del que
s’ha fet, però és sobretot una eina per al que es pot fer.

Pel Centre d’Estudis és un honor poder posar el nostre gra de sorra
en aquest gran projecte, i en una col·lecció que porta el nom d’una
extraordinària dona, que també va participar en la construcció del
model educatiu local. Serveixin els nostres esforços i projectes per
recordar la Josefina i continuar el que ella feia millor que ningú.

I podem dir que el llibre ha estat fàcil de fer, perquè teníem la per-
sona ideal, l'Enric Roldán, que forma part del Grup Permanent de
l’ApS de la nostra ciutat, i és un dels que millor ho pot coordinar.
L'Enric és un Mestre, així, amb majúscules, que ha exercit el seu
mestratge en les aules des de l’any 1971. Ha fet de mestre d’a-
dults, de primària, de secundària, de formador de professors i va
ser a l’equip que va endegar el ja mític Departament de Dinàmica
Educativa que va tenir l’Ajuntament en els anys vuitanta.

Dels més de 40 anys de docència, gairebé tots els ha fet en la nos-
tra ciutat, on també ha estat un activista en l’associació de Mestres
el Casalet, en el sindicat CC.OO., i una miqueta, perquè no tenia
més temps, en el Centre d’Estudis, on ens honorem de tenir-lo de
soci pràcticament des de la nostra fundació.

L’Enric ha aconseguit coordinar reflexions teòriques d’experts, ex-
periències i valoracions de professionals i representants de tots els
estaments que intervenen en l’educació, a dins i fora dels centres
educatius. En total, aportacions de gairebé cinquanta persones, que
donen una bona mostra del que és i representa per a la nostra ciu-
tat l'aprenentatge servei.

Aquest llibre vol ser un reconeixement i una eina útil per a tota la
comunitat educativa (alumnes, docents, PAS i pares/mares) que
malgrat les creixents dificultats (i no és una figura retòrica) conti-
nuen fent bullint l’olla de com millorar l’ensenyament/aprenentatge
i, de retruc, el món.

Manuel Domínguez López
President del Centre d’Estudis de l’Hospitalet



INTRODUCCIÓ

Amb l'aprenentatge servei, els alumnes
no només saben què és ser bona persona, 

sinó que això els ajuda a ser-ho

Aquest llibre ha estat una obra col·lectiva i, com en qualsevol pro-
jecte d'aprenentatge servei, no podia ser d'una altra manera.

Comença el llibre amb un capítol de la Roser Batlle, la Charo, la per-
sona que ens ha contagiat l'ApS a la nostra ciutat, un referent per
a molts de nosaltres. Ella ens parla de què és l'aprenentatge servei
i quins van ser els inicis de l'ApS a l'Hospitalet. Acaba el llibre una
altra persona referent de l'ApS, en Josep Maria Puig Rovira, fent una
síntesi d'aquella excel·lent conferència que ens va meravellar durant
la IV Jornada de l'ApS de l'Hospitalet: "Per quins motius val la pena
fer ApS?"

Entremig trobareu totes aquelles persones que treballen a l'Hospi-
talet fent projectes d'aprenentatge servei, aquelles escoles, insti-
tuts, esplais, entitats diverses, residències d'avis, serveis socials,
universitat, altres serveis municipals i de la Generalitat on es por-
ten a terme aquests projectes.

Trobareu un quadre on apareixen tots els projectes ApS que es fan
a la nostra ciutat. Hem intentat que hi siguin tots, però no sempre
s'aconsegueix el tot. Hi ha un altre quadre de projectes, que hem
anomenat històrics, on hi ha aquells que s'han fet, però que en
aquests moments no s'estan realitzant.

De tots aquests projectes, n’hi ha onze que estan explicats amb de-
tall per les persones que els estan portant a terme. Hem intentat
que aquesta tria hagi estat el més significativa possible, seleccionats
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pel seu contingut, per la tipologia de centres, pel servei que realit-
zen, per la innovació que representen, per si els nois i noies són de
primària o de secundària, d'un centre públic o concertat, d'un es-
plai, d'una unitat d'escolarització compartida o són alumnes d'una
escola d'adults.

I trobareu l'opinió que en tenen, de l'aprenentatge servei , perso-
nes que treballen en centres educatius, esplais, serveis socials, re-
gidoria d'Educació, Pla educatiu d'Entorn, serveis educatius, centres
ocupacionals, Inspecció, entitats socials, Casal de Gent Gran, dient-
nos què en pensen d'aquesta metodologia i què suposa per als seus
centres, entitats o serveis que es portin a terme projectes ApS. 

Podreu llegir opinions d'alumnes que participen en aquests projec-
tes, de tot allò que han aprés, aprenent i donant. Veureu que mol-
tes d'aquestes opinions són sobretot enormement sentides, són
resums molt valuosos de les seves experiències.

Hi ha l'opinió de familiars d'aquests alumnes que han estat usuaris
d'alguns d'aquests projectes o d'altres persones adultes que han
compartit amb alumnes aquesta apassionant història de l'aprenen-
tatge servei.

Trobareu un capítol dedicat a intentar explicar com l'Hospitalet de
Llobregat ha esdevingut un exemple de ciutat que treballa per
l'ApS, una ciutat on l'aprenentatge servei s'ha convertit en una prio-
ritat educativa.

I finalment trobarem l'opinió que tenen diverses persones que no
treballen a l'Hospitalet de tot allò que s'està fent a la nostra ciutat
envers de l'aprenentatge servei, algunes d'elles treballen o han tre-
ballat al Departament d'Ensenyament, d'altres al Berritzegune de
Donostia-San Sebastián, al Centre Promotor de l'ApS de Catalunya,
a la fundació Bofill, a la Universitat de Xile o a la d'Uruguai, a l'as-
sociació Convives a Madrid o en una associació d'Itàlia, totes elles,
persones que han tingut en algun moment relació amb l'Hospitalet.

En totes les pàgines que trobareu en aquest llibre podreu copsar
que amb l'aprenentatge servei els alumnes no només saben què és
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ser bona persona, sinó que això els ajuda a ser-ho, l'ApS els fa mi-
llors persones, n’estem convençuts. Ser bona persona és la finali-
tat última de l'educació i les necessitem, ben formades, gens
mediocres, amb criteri, amb capacitat crítica, amb capacitat per ac-
tuar, per voler transformar la societat per millorar-la. I pensem que
l'ApS ajuda i molt a aconseguir-ho. Parafrasejant la Marjane Sa-
trapi, autora iraniana-francesa de, entre altres còmics, Persèpolis,
l'ApS pot arribar a ser una arma de CONSTRUCCIÓ massiva, so-
bretot de construcció humana. Som molts els que estem convençuts
que l'aprenentatge servei ens millora com a persones, en definitiva,
ens fa créixer. I així és com ho ha sabut expressar de manera
excel·lent en Ladis Girona, amb un dibuix que il·lustra aquest llibre.

Enric Roldán Bermejo
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