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La Xarxa d'Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes -
ApS(U)Cat- es configura a partir de l’interès de diferents col·lectius de les 
universitats catalanes per l’aplicació d’aquesta proposta educativa en la 
docència i en la recerca. La necessitat de compartir experiències docents, 
resultats o reptes fa que poc a poc es formalitzin trobades i intercanvis 
entre equips de les diferents universitats. D’ençà de l’any 2015, s’estableix 
una jornada anual de treball i formació que aplega totes les universitats 
catalanes. 
  
La Xarxa ApS(U)Cat entén l’aprenentatge servei com una proposta 
excel·lent per vincular l’aprenentatge acadèmic amb el compromís social. 
Ambdós reptes formen part de les reconegudes missions de la universitat 
actual i requereixen, per tant, programes i accions que les desenvolupin. 
  
La Xarxa ApS(U)Cat veu en l’aprenentatge servei una oportunitat per 
obrir la universitat a l’entorn social, donar resposta a necessitats reals i 
facilitar l’adquisició de competències tant específiques com transversals 
per part dels i les estudiants. 
  
La Xarxa ApS(U)Cat és conscient que en els darrers anys l’aprenentatge 
servei s’ha anat desplegant arreu del territori a través de diferents 
entitats, moviments i centres educatius. Les universitats també hi han 
estat sensibles i l’han acollit de manera diversa. 
 
La Xarxa ApS(U)Cat convida els diferents equips de govern, deganats i 
responsables de titulacions de les universitats de Catalunya a conèixer les 
dimensions educatives i de recerca de l’aprenentatge servei i a potenciar 
la possibilitat d’incloure-les en les seves planificacions, propostes 
d’innovació educativa i projectes d’obertura i transferència a la 
comunitat. 
 
La Xarxa ApS(U)Cat demana a les diferents universitats de Catalunya que 
facin evident el seu compromís amb l’aprenentatge universitari a partir 
de l’acció pràctica sobre necessitats reals locals i globals amb els recursos 
humans, materials i econòmics escaients. La implantació de 
l’aprenentatge servei amb qualitat requereix estructures i serveis de 
suport per garantir-ne la seva aplicació amb èxit i continuïtat. 
  
La Xarxa ApS(U)Cat creu que cal avançar en la implantació que 
l’aprenentatge servei ha de tenir en la formació superior a Catalunya i 
està convençuda que és una estratègia clau per donar sentit al retorn que 
la universitat ha de fer a la societat a la qual serveix. 
 


