Píndola de medi ambient (ONLINE)
Aprenentatge Servei Ambiental
DIMARTS 29 de SETEMBRE
de 10 a 12:30 h

INSCRIU-TE

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. L’objectiu és que els
participants en el projecte es formin, mentre treballen sobre necessitats reals de l’entorn
amb l’objectiu de millorar-lo.
Des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya s’impulsa el servei
comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria i es considera l’aprenentatge servei
com la metodologia més adient per dur a terme aquest Servei comunitari.
Amb aquesta píndola formativa, de 2,5 hores de durada, des de l’Escola de Formació
del COAMB volem oferir-vos el marc i les consideracions a tenir en compte per al
disseny de projectes d’APS Ambiental, en el context de les oportunitats que suposen
per als professionals i empreses del sector ambiental. També, es tindran en compte els
aspectes i requisits de la tornada a l'activitat educativa en el context del COVID-19.
PROGRAMA
• Què és l’Aprenentatge i Servei (APS) : principis bàsics i metodologia
• Servei comunitari i APS, normativa actual. Perquè és important l'APS Ambiental?
• Disseny de projectes d’APS. Elements per a que un projecte es pugui considerar
d’APS. Com oferir projectes d’APS.
• Experiències d'APS ambiental.
Docent
Brenda Bär (Centre Promotor d'Aprenentatge i Servei).

FORMAT ONLINE - Aula Virtual
· Podràs assistir en directe a la presentació de la
ponent en format videoconferència, i podràs intervenir a
la sessió en temps real.
· Si no pots connectar-te en directe, o si vols repassar
els continguts, pots visualitzar el vídeo de la sessió al
teu ritme. Els continguts estaran disponibles a la
plataforma de formació fins el 29 d'octubre.

Preus
Membres del COAMB en situació d'atur
Membres del COAMB (col·legiats i adherits
Altres

25 €
30 €
45 €

