P A NGE A

APRENENTATGE PER SERVEI PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL

Com has d’elaborar la teva
proposta d’ApS Pangea?
Inici
Et volem proposar que et converteixis en un agent transformador de la societat i el món. Per això et suggerim que facis
els següents passos:

Motiva’t!
Què puc fer jo per canviar
el món?

Fes el teu grup!

Amb quins companys i
companyes treballo a gust?

Tota proposta d’ApS té la intenció
de vincular aprenentatge i servei
amb l’objectiu que tots dos
aspectes portin els joves a la
construcció d’un món millor.

Aquest camí serà més fàcil si el
fas amb persones que busquen
el mateix que tu.

Reflexiona
Quines situacions del barri,
el món o l’escola
m’indignen?

Amb la teva professora o professor
pensa en les grans crisis del món i
escull-ne una per treballar.

Recerca
Amb el teu equip, abans que et posis a treballar, és necessari que et preparis. Es tracta de l’etapa de Recerca. Et proposem el següent esquema per orientar els teus passos:

La consideres una
crisi o una desigualtat
global?

No
Sorgeix d’un context
més focalitzat, local?

No
No

Parteix d’una necessitat o problemàtica
concreta?

Sí

Sí

En què consisteix
la crisi, desgiualtat,
injustícia que vols
abordar? On té el seu
origen? Has pensat
mai en totes les
persones a qui afecta?

Context

Sí

Com es viu la
problemàtica al teu
país, comunitat?
Quins efectes i
conseqüències
concrets té?

escriu-ho aquí

La idea que vols
treballar gira entorn
d’un servei específic?

escriu-ho aquí

Sí
De quin servei es
tracta? Amb quina
entitat es pot dur a
terme? Hi ha serveis
o activitats similars o
relacionades?

Quina és la necessitat
detectada que vols
solucionar? Qui pateix
les conseqüències
d’aquest problema?

escriu-ho aquí

Plantejament

escriu-ho aquí

Problema

Solució

Tema principal
Subtema 1
Si creus que el tema principal es pot desenvolupar més
afegeix tants subtemes com
creguis convenient

Subtema 2

Recurs 1
Recurs 2
Abans de
continuar

Servei
1

Contactar amb
l’entitat local

Algú ja hi treballa
al nostre barri

2

A la nostra escola o
institut es dona aquest
problema?

Realitzar el servei
amb l’entitat local

Realitzar el servei
al centre escolar
1
2

És un problema
global?

3

Realitzar el servei
amb SED

Difusió
Audiovisual sobre
la problemàtica
i el servei

Sensibilització a
l’entorn proper

Celebració al
centre o al barri

Reflexió
Com m’he sentit?
Quines persones han estat
amb mi quan feia el servei?

Ara sé més coses sobre un tema que em
preocupava?

Enviar
Si vols que t’ajudem amb el seguiment del
projecte, fer-nos propostes de millora o
explicar-nos la teva experiència, contacta amb
nosaltres a través de la nostra web.

SEDcatalunya.cat

He estat útil?
Què més puc fer per
aquest tema?

