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1. Introducció
1.1 Que trobarem en aquesta guia?
En aquest recurs en forma de guia podrem trobar informació, aspectes a tenir en compte i
activitats per a poder fer una “descoberta d’aprenentatge servei (ApS)” durant els nostres
campaments. La guia està destinada als i les caps / monitors/es dels grups que vulguem fer
algun dels serveis al medi natural que coordina el servei de Campaments i Més. Aquests
serveis els poden realitzar grups de tots els grups d’edats, no només els grans, com
s’acostuma a pensar.
El document està estructurat en tres parts: una introducció, una guia metodològica “pas a
pas” i la descripció dels possibles serveis, més uns annexos amb activitats enfocades a com
escollir un servei i com treballar la motivació amb el grup d’infants.
Esperem que la guia sigui de profit a tots els grups que fan servei al medi natural i restem a
la disposició de tothom qui vulgui fer propostes de millora.
1.2 L’aprenentatge servei (ApS)
És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat
en un únic projecte ben articulat en el qual els participants aprenen alhora que treballen en
necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.
Així doncs, l’aprenentatge servei ens permet fusionar dos elements com són
l’aprenentatge basat en l’experiència i el servei a la comunitat aconseguint aprendre a la
vegada que fem un servei que respon a unes necessitats reals.
Els projectes educatius d’ApS comporten fusionar la intencionalitat pedagògica i la
solidària, i alhora tenen utilitat social. Es fonamenten en la participació i el protagonisme
dels infants i joves i l’intercanvi i participació entre institucions educatives i socials.
La realització de projectes d’ApS és interessant tant per als participants, com per a
l’entitat i per a la comunitat. Per als infants i joves, motiva l’aprenentatge vivencial, crític
i significatiu, i els atorga un paper protagonista que contribueix a la seva autoestima. A
la nostra entitat, un projecte d’ApS pot donar-li visibilitat social i ens permet treballar
coordinadament amb altres entitats, reforçant els nostres vincles amb la comunitat.
I en relació amb la societat, l’ApS potencia el territori com a escenari pedagògic,
protagonista i destinatari de les accions educatives.
Des de l’escoltisme, i també des d’altres moviments de lleure, ja es realitzen sovint
projectes de servei, i també de servei al medi natural. Tot i el seu interès, molts d’ells
no són activitats d’aprenentatge servei, tot i que la majoria podrien arribar a ser-ho, si
mirem de transformar l’acció de voluntariat en una oportunitat educativa més intensa.

Normalment, quan volem fer una proposta educativa d’aquest tipus, s’articula fent un projecte
amb tot el procés que comporta, i aquest acostuma a ser llarg (normalment d’un any).
Podeu trobar diversos exemples de projectes amb metodologia ApS la plana web del
Centre Promotor d’Aprenentatge-Servei. Minyons Escoltes i Guies de Catalunya està
adherida al Centre Promotor i ha impulsat un Laboratori de Projectes d’ApS, que ha estat
guardonat amb el VIII Premi d’Eduació en el Lleure 2012 de la Fundació Lluis Carulla.
1.3 Què proposem? La “descoberta d’aprenentatge servei”
El que us proposem és fer un servei al medi natural basat en la metodologia ApS però
realitzant un servei puntual durant els campaments, que anomenem descoberta d’ApS.
L’anomenem “descoberta”, perquè és un petit tast de l’ApS, sense seguir totes les fases. De
totes maneres, per a fer una “descoberta” sí que serà recomanable seguir un petit procés, tot
i que no de magnituds tant grans com un projecte de tot l’any.
El servei Campaments i Més ja té contactes amb entitats que gestionen espais naturals
propers a diversos terrenys d’acampada, i aquestes ja tenen propostes concretes de serveis
a fer als grups. Per tant, les primeres fases de detecció de necessitats, contacte amb entitats i
decisió del servei a fer ja venen donades.
Les entitats amb qui col·laborem són el Parc Natural de l’Alt Pirineu (Pallars Sobirà), el Parc
Natural Cadí-Moixeró (Berguedà), el Parc Natural del Delta de l’Ebre (Montsià) i l’Associació
Mediambiental La Sínia (Tarragonès). En el capítol 3 es descriuen els possibles serveis a fer
amb cada una d’elles.
Així doncs, podrem combinar el servei a una comunitat amb espais de lleure i convivència
amb el grup, tot integrant el servei com una activitat més dels nostres campaments. Aquest
“tast” del que és un procés d’ApS pot servir-vos per valorar si us animeu a realitzar, en el
futur, un procés d’ApS de més llarga durada i amb més protagonisme del grup.
Aquesta proposta es pot adequar també a les unitats més petites, ja que hi ha una àmplia
varietat de serveis per a totes les edats i el procés està més simplificat.
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2. Guia pas a pas
Un cop decidit quin servei volem fer, i un cop assegurat que tenim reservat un terreny
d’acampada a la zona escollida, hem de posar fil a l’agulla per treballar els aprenentatges lligats a
aquest servei, és a dir, per fer la “descoberta d’ApS”. Aquest capítol proposa unes fases genèriques
a seguir, que caldrà que adaptem al nostre cas particular.

Les principals fases a seguir serien les següents:
1. Fixar objectius de servei i d’aprenentatge
2. Motivar el grup.
3. Aprenentatges necessaris previs.
4. Aspectes organitzatius, de gestió i logístics.
5. Executar el servei.
6. Registrar, comunicar, difondre i celebrar l’experiència viscuda.
7. Avaluar.
En els següents punts es desenvolupen amb més detall cadascuna d’aquestes fases.

2.1 Fixar objectius de
servei i d’aprenentatge
És recomanable fixar fins a on volem arribar i què es pretén aprendre. Si hem establert uns
objectius (tant de servei com d’aprenentatge), al final del procés podrem rendir comptes i
avaluar-los. Si és possible, caldria que fos tot el grup qui plantegi els objectius. Aquí trobarem
exemples d’objectius per als serveis al medi natural.
Quan fem qualsevol tipus d’activitat mínimament llarga, és recomanable plantejar fins a on volem
arribar i què pretenem aprendre. Així doncs, en el nostre cas seria útil fixar objectius de servei i
d’aprenentatge. Tenir els objectius clars ajuda a ser conscients de la nostra fita final i també té un
potencial avaluatiu: si tenim uns objectius fixats, a l’hora d’avaluar podrem rendir comptes.
En la mesura del possible, i tenint en compte l’edat dels participants, és recomanable que ens
ho plantegem de manera conjunta i participativa. Per a fixar els objectius, la manera variarà
segons l’edat dels participants. Evidentment, no és el mateix fixar objectius amb els grups de
petits que amb els grans: en un grup de nens i nenes petits, fixar objectius serà una tasca més
difícil i possiblement no extraurem tants objectius com amb un grup d’adolescents, però no
hem d’oblidar que tots els grups poden fer-ho en més o menys mesura.
Us apuntem aquí possibles objectius generals d’aprenentatge que us podria interessar assolir
en fer els serveis al medi natural, agrupats en quatre grans categories: aprendre a conèixer,
aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a conviure.

Aprendre a conèixer.
· Construir coneixement relacionat amb la natura i la relació home-natura en el context d’una
comunitat concreta (espais naturals protegits d’alta muntanya en el cas dels Parcs Naturals, i de
litoral en el cas del Gaià).
· Identificar els principals problemes de l’espai natural per millorar-lo i encarar nous reptes.
· Conèixer la complexitat i riquesa del context comunitari i de la relació societat-medi natural:
associacions i institucions compromeses en la conservació de la natura, sectors socials amb
interessos contraposats sobre un mateix territori, impactes ambientals de les activitats,
complexitat dels ecosistemes...
· Comprendre la necessitat social de la millora de l’entorn.
· Conèixer administracions i associacions vinculades a la cura i la millora de l’entorn natural.
· Prendre consciència, analitzar i comprendre accions polítiques i d’associacions, les seves
causes i conseqüències.
· Participar en projectes d’intervenció elaborats per les entitats que gestionen els territoris, per
més endavant ser capaços d’elaborar projectes d’intervenció propis.

Aprendre a fer.
· Realitzar anàlisis crítiques de la realitat dels espais naturals protegits, mitjançant l’observació
de les actuacions dels ens gestors i el diàleg amb els gestors dels parcs i amb els diferents tipus
d’usuaris.
· Utilitzar habilitats físiques, creatives i/o intel·lectuals per realitzar una tasca; exercitar habilitats
socials i capacitats individuals per poder realitzar un servei.
· Desenvolupar competències relatives a la realització de projectes: planificar, organitzar,
gestionar, difondre, avaluar...
· Adquirir competències relatives al desenvolupament del pensament crític: mantenir una
actitud curiosa davant una realitat complexa i canviant, analitzar i sintetitzar informació,
reflexionar, presa de decisions, rebutjar prejudicis preconcebuts...

Aprendre a fer.
· Desenvolupar l’autoconeixement i l’autoestima, l’autonomia i l’eficàcia personal, la tolerància a
la frustració i la resiliència.
· Comprometre’s i responsabilitzar-se a través de l’esforç i constància.
· Adquirir valors de ciutadania ambiental activa conscienciant-se en la responsabilitat social vers
el medi.
· Compartir valors en grup, com l’alteritat i la companyonia.

Aprendre a conviure
· Adquirir competències en comunicació i expressió, tant als usuaris dels espais naturals (durant
el servei, funció informativa) com a l’entorn social (després del servei, funció de compartir i
difondre el servei)
· Desenvolupar sentiment de pertinença a la comunitat, tot i que sigui llunyana, i d’arrelament a
un país configurat per uns paisatges i una natura que volem de qualitat.
· Participar i comprometre’s en la comunitat i qüestions públiques.
· Adquirir hàbits de convivència: comprensió, amabilitat, paciència, generositat, solidaritat....
· Treballar en equip, saber organitzar-se la feina en grup, distribuir tasques, dialogar, pactar,
cedir, exigir...

Així,en el cas concret dels serveis al medi natural que proposa Campaments i Més, podrem
treballar diferents aprenentatges com ara:
· habilitats socials: saber organitzar-se la feina en grup, distribuir tasques, treballar en equip...
· esperit crític, treball en grup, autonomia, responsabilitat, sensibilització vers la preservació
de l’entorn i la consolidació cultural de la comunitat. Els joves actuen en la comunitat prenent
decisions, participant i assumint responsabilitats.
En el capítol 3 trobarem especificats els diferents aprenentatges que es poden treballar a cada
un dels serveis.

2.2 Motivar el grup
Per tal de que la “descoberta d’ApS” sigui de profit, cal que tot el grup estigui motivat, ja que si
no hi ha interès no es dóna l’aprenentatge. A partir de diferents activitats podem aconseguir
que el grup se senti identificat i partícip d’aquesta descoberta. Aquí trobarem algunes
estratègies de motivació.
La motivació és un element clau per a que es dugui a terme no només el servei, sinó també
l’aprenentatge, i per tant l’hem de cuidar. Cal aconseguir que els infants i joves tinguin ganes de
fer l’activitat sense esperar rebre res concret a canvi, i veure-ho com una experiència enriquidora.
Per tal que els nois i noies trobin sentit a mobilitzar-se per fer el servei, hem de donar-lis un cert
temps per descobrir situacions impactants i sensibilitzar-se respecte a la necessitat de contribuir a
la millora del medi natural.
Per tal de que la descoberta d’ApS sigui motivadora i atractiva podem intentar relacionar les
motivacions habituals del nostre grup, i cada un dels membres en particular, amb el servei a fer.
Per altra banda, no hem d’oblidar que la motivació no s’ha de limitar al moment inicial, sinó que
hem de mantenir la motivació dels infants i joves durant tot el temps, ja que és la manera de que
aprenguin i que alhora el projecte sigui viable.

Algunes estratègies de motivació podrien ser les següents
· partir dels interessos reals dels nois i noies en l’ara i aquí (esportius, musicals,
cinematogràfics...) aprofitant els seus codis i llenguatges.
· aprofitar experiències (el mateix servei o un de semblants) que hagin fet altres grups de nois i
noies més grans de la pròpia entitat.
· buscar el testimoni directe de persones externes a l’entitat, per exemple membres d’entitats
ambientals de l’entorn d’on es farà el servei, que poden convidar el grup a participar.
· cercar, en primer lloc, l’interès i la complicitat dels líders del grup.
· compartir el servei amb altres grups d’iguals, per exemple fent el servei els mateixos dies que
un altre grup acampat a prop.
· aprofitar moments “sensibles” a nivell social, per exemple comentant algun desastre
ecològic recent.
· incloure la dimensió del servei a fer en el centre d’interès del curs (o en l’eix d’animació dels
campaments). Si incorporem el servei com a culminació de l’experiència, atorgarem molt més
relleu i ressonància al centre d’interès (o eix d’animació) i fomentaren la sensibilitat dels nens i
les nenes per tal d’endegar, en un futur, projectes de servei més complexos.
També hem de veure quines possibilitats té cada espai natural i extreure-les per tal de que siguin
elements motivadors de cara als nens i joves. Al capítol 3 trobarem informació de cada espai.
No hauríem d’oblidar que els infants i joves són els protagonistes d’aquesta descoberta d’ApS
i perquè ho siguin, hem de potenciar en la mesura del possible que ells mateixos decideixin
i participin en tot el possible en aquesta activitat. El fet de que ells puguin escollir on anar i
quines tasques fer (sempre tenint en compte les seves possibilitats i la seva capacitat d’anàlisi
de la realitat), fa que se sentin protagonistes i alhora potenciarem la responsabilitat.

2.3 Aprenentatges necessaris previs
Per tal de realitzar un servei de qualitat hauríem de pensar quins aprenentatges previs
necessita adquirir el grup. Fora bo pensar també si volem conèixer o establir contacte amb
agents del territori per treballar algun d’aquestes aprenentatges. Aquí indiquem les habilitats
mínimes requerides per cada servei.
És probable que el grup -o part del grup- no tingui coneixements o habilitats suficients per
a realitzar el servei correctament. De fet, això no ha de significar un problema, sinó més aviat
una oportunitat d’aprenentatge. La nostra tasca serà, doncs, garantir que el grup adquireixi les
habilitats suficients per poder realitzar un servei de qualitat.

Els coneixements o habilitats mínimes requerides per cada un
dels tipus de serveis són
· Serveis de repartiment de fulletons als visitants dels espais naturals: habilitats comunicatives
(donar informació amb concisió i claredat).
· Serveis de control de senderistes: habilitats de “recerca” (capacitat d’observació,
d’enregistrament de dades), coneixements geogràfics (senders locals).
· Serveis de fer enquestes a senderistes i visitants: habilitats de “recerca” (capacitat d’escoltar
i extreure’n dades “estandaritzades”, d’enregistrament de dades), habilitats comunicatives
(donar informació amb concisió i claredat), habilitats de “relacions públiques” (saber escoltar
amb respecte i empatia qualsevol opinió amb qualsevol “to”, saber adreçar-se amb cordialitat i
bones formes).
· Serveis de col·laboració amb centres de fauna: habilitats de manipulació de fauna (mesures
d’autoprotecció, manipulació curosa per no malmetre els animals ni els seus espais de cria...),
habilitats “de laboratori” (manipulació curosa de les eines, seguiment de protocols, paciència...).
· Serveis de neteja de deixalles: habilitats manuals (recollir brossa d’indrets amb diferents
dificultats d’extracció i tenint en compte mesures d’autoprotecció).
· Serveis d’amuntegament de brancada procedent d’aprofitaments forestals : habilitats
manuals (ús d’eines de camp per podar, serrar i recollir vegetació, tenint en compte mesures
d’autoprotecció).
· Serveis de plantacions de vegetació: habilitats manuals (ús d’eines de jardineria per plantar,
compactar terra, regar i col·locar protectors, manipulació de plantes tenint en compte
mesures d’autoprotecció).
· Serveis de manteniment i senyalització de camins: habilitats manuals (ús d’eines de camp per
podar, serrar i recollir vegetació, ús de material de pintura), coneixements botànics (quines
plantes cal tallar perquè punxen o perquè creixen molt i tapen el camí i quines no).
· Serveis de reconstrucció de murs de pedra seca: habilitats manuals (tècniques de construcció
en pedra seca). En aquest cas, cal que el grup tingui experiència prèvia o que faci una formació
específica prèvia de tècniques de construcció amb pedra seca.
Per altra banda, si volem anar més enllà dels coneixements i habilitats mínimes necessàries
per a la realització del servei i ampliar els aprenentatges, podem pensar quins coneixements
necessita el grup per comprendre la realitat a on actuarà i per diagnosticar les necessitats que
justifiquen el servei. En aquest sentit, pot ser molt profitós conèixer o establir contacte amb
agents del territori, especialment amb l’entitat col·laboradora, però no només; al capítol 3 hi ha
referències d’entitats mediambientals de cada territori i que ens poden mostrar altres projectes
locals de conservació. Però també és recomanable mirar de conèixer diferents visions entorn
les problemàtiques locals, com per exemple els casos presentats en els jocs de rol de l’annex
d’activitats.

2.4 Aspectes organitzatius, de
gestió i logístics
Una bona planificació i una organització eficient contribuirà a que tot vagi bé i se’n puguin
treure fruits visibles. Aquí trobarem els principals aspectes a tenir en compte en la planificació.
Les “descobertes d’ApS” que es proposen en aquest document ens estalvien una bona part de la
feina d’organització prèvia, ja que el servei Campaments i Més ja té establert els contactes amb les
entitats col·laboradores i ja ens ofereix un llistat possible de tasques a fer.
Malgrat això, i donat que aquests serveis són molt puntuals i probablement només ocuparan
una petita part del total dels nostres campaments, cal a una organització eficient i han d’estar
els detalls molt preparats perquè tot vagi bé i se’n puguin treure fruits visibles i aprenentatges
efectius en tant poc temps. Una planificació detallada genera bones expectatives, augmenta el
rendiment dels nois i noies i evita la pèrdua d’interès que suposaria no tenir a l’abast allò que es
necessita en cada moment.

Per part del grup, cal que tinguem preparats i detallats els
següents aspectes:
· Requisits previs de tipus formal (els mateixos que necessitem per fer els campaments): fer la reserva
del terreny d’un acampada proper a temps, notificar l’activitat a la Direcció General de Joventut,
assegurances (la que probablement ja tenim per fer qualsevol activitat com a entitat de lleure).
Podeu consultar el fulletó anual “Anem preparats” al web de la Direcció General de Joventut de la
Generalitat.
· Relació amb les famílies: informació, conformitat, suport...
· Relació amb el Parc: haver contactat i quedat molt clarament amb els encarregats del Parc Natural
(o Associació Mediambiental) quan ens faran l’explicació de les tasques a fer, com ens coordinareu
amb ells...
· Materials que necessitarem (eines de camp, guants, indumentària...). Fer un llistat de quines i
quantes eines necessitem pel nostre servei concret, veure si ens les pot proporcionar el Parc o el
servei de Campaments i Més (té un servei de préstec d’eines de camp), preguntar a les famílies si en
tenen per deixar-nos-les, estudiar la possibilitat de llogar o comprar-ne.
· Transports des del terreny d’acampada fins el lloc del servei en el cas que sigui lluny (a peu, en
transport públic, llogant taxis o autocars...). En els casos dels Parcs Naturals pot ser que el servei que
ens proposin sigui una mica lluny del terreny; en el cas de l’Hort de la Sínia, el servei sempre és a la
mateixa finca i per tant no cal planificar transports.
· Planificació del temps els dies de servei: quant de temps dedicarem al servei (en el cas del Parc
Natural de l’Alt Pirineu el mínim és de 2 dies), com el distribuirem, quan començarà i s’acabarà,
quines estones de descans i menjar hi haurà...
· Pressupost: despeses, ingressos possibles, participació dels infants i joves en la gestió econòmica,
sistema de control...
· Com s’organitzarà el grup: quina organització en equips o comissions serà necessària (per a tasques
generals i per a les tasques pròpies del servei que farem) i quines responsabilitats individuals, quin
calendari de treball haurem de seguir per enllestir la feina en els terminis previstos.
Al final d’aquesta etapa fora bo comptar amb algun element de planificació elaborat pels nois i noies
(mural, dossier, etc.).

2.5 Executar el servei
És el moment de realitzar el servei escollit. Fora bo que pensem quina serà la funció dels caps/
monitors mentre els infants o joves fan el servei, per tal de garantir que tant el servei com
l’aprenentatge es duen a terme amb èxit.

Alguns aspectes importants a tenir en compte i planificar
prèviament, són:
· Com donarem assistència pràctica a les necessitats que vagin sorgint.
· Com assegurarem que es va fent un registre de l’activitat, per posteriorment fer difusió i també per
tenir una eina que ajudi a una posterior recopilació i reflexió de la feina feta.
· Com recollirem les impressions del Parc Natural /Associació Mediambiental durant la
realització del servei.
· Com actuarem davant imprevistos (el servei suposa massa feina per al grup, o massa poca, o massa
difícil; tot plegat s’ha endarrerit i disposem de massa poc temps; el mal temps ens aixafa els plans,
es trenquen o es perden les eines de camp...).
· Com pararem atenció a la diversitat dins el grup a l’hora de fer el servei (diversitat de ritmes,
de motivacions, d’habilitats, de moments de cansament...). Com canalitzarem les possibilitats,
motivacions i habilitats de cada membre del grup per tal que tothom estigui a gust.
Una altra tasca important a fer durant la realització del servei és la detecció de possibles noves
necessitats a l’entorn que puguin generar nous projectes en el futur.

2.6 Registrar, comunicar, difondre i
celebrar l’experiència viscuda
Un cop fet el servei, és important poder explicar a altres persones i entitats què hem fet,
com ho hem fet, què hem apres... A més de donar a conèixer les activitats de la nostra
entitat, comunicar ajuda a que els membres del grup estructurin els propis pensaments
i els aprenentatges nous. També és important celebrar l’experiència viscuda per reforçar
l’autoestima i consolidar els vincles establerts.
Sovint, quan fem una activitat pot passar a l’oblit perquè no ha quedat convenientment
registrada o documentada o poca gent se n’ha assabentat. Cal dir que fer aquest esforç de registre,
comunicació i difusió té molts avantatges tant per al servei en sí com per als aprenentatges
que comporta, doncs és en el procés de comunicar als altres la seva experiència que assentaran
coneixements i estructuraran mentalment millor allò après.
El registre es pot fer mitjançant diferents metodologies com ara fent fotografies, fent dibuixos,
fent documentals de vídeo del moment de fer el servei i amb entrevistes personals als
participants i a l’entitat acollidora, escrivint una crònica, que cada membre del grup escrigui la
seva experiència personal...

Un cop fet el servei, és important poder explicar a altres persones i entitats què hem fet,
com ho hem fet, què hem apres... A més de donar a conèixer les activitats de la nostra
entitat, comunicar ajuda a que els membres del grup estructurin els propis pensaments
i els aprenentatges nous. També és important celebrar l’experiència viscuda per reforçar
l’autoestima i consolidar els vincles establerts.
Sovint, quan fem una activitat pot passar a l’oblit perquè no ha quedat convenientment
registrada o documentada o poca gent se n’ha assabentat. Cal dir que fer aquest esforç de registre,
comunicació i difusió té molts avantatges tant per al servei en sí com per als aprenentatges
que comporta, doncs és en el procés de comunicar als altres la seva experiència que assentaran
coneixements i estructuraran mentalment millor allò après.
El registre es pot fer mitjançant diferents metodologies com ara fent fotografies, fent dibuixos,
fent documentals de vídeo del moment de fer el servei i amb entrevistes personals als
participants i a l’entitat acollidora, escrivint una crònica, que cada membre del grup escrigui la
seva experiència personal...
En quant a la comunicació i difusió, és igualment important que la fem a l’entorn del lloc on
es fa el servei com a l’entorn de la pròpia entitat. Per difondre el servei fet en l’entorn proper
al servei (per exemple, a la població de Saldes si acampem en aquest municipi i fem un servei
amb el Parc Natural Cadí-Moixeró).

podem realitzar diferents accions, com ara:
· Organitzar una xocolatada popular el darrer dia dels campaments amb explicació del servei a
través d’una amb una teatralització.
· Posar una petita exposició de plafons explicant el servei a un centre cívic local.
· Enviar un comunicat de premsa als mitjans locals del municipi i la comarca.

Per difondre el servei a l’entorn social del propi agrupament
podem realitzar accions com
les següents:
· Confeccionar una exposició més treballada (amb vídeos, escrits amb les experiències personals...) al
local de l’agrupament o a un centre cívic del barri.
· Fer una “conferència” sobre l’experiència davant les famílies i les altres unitats de l’agrupament.
· Explicar l’experiència a través dels mitjans de comunicació habituals de la nostra entitat (pàgina
web, butlletí, xarxes socials...).
· Enviar un comunicat de premsa als mitjans locals del nostre poble o barri.
Podeu trobar suggeriments d’accions comunicatives al recurs “Maleta de comunicació” realitzat per
la Societat Catalana d’Educació Ambiental.
Per altra banda, la millor manera d’acabar un servei és celebrant l’experiència que hem viscut i
compartint-ho. D’aquesta manera, gratificarem els esforços invertits i reforçarem l’autoestima de tots
els participants directes i indirectes (nens i nenes, caps, família, entitats...), consolidant vincles amb les
entitats acollidores amb les que hem estat treballant. Podem aprofitar els mateixos moments de fer
difusió a l’entorn local dels que parlàvem abans (exposició, xocolatada popular) per afegir un caire de
celebració, o bé podem organitzar una celebració més interna amb el grup i amb l’entitat acollidora.
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2.7 Avaluar
Un cop hem passat per a totes les etapes anteriors, arriba el moment de plantejar-nos com ha
anat la nostra “descoberta d’ApS”, i per fer-ho haurem de tenir en compte certs aspectes com:
Com ha anat el servei? Què he apres? Què podríem millorar? Repetiríem? Com m’he vist respecte al
grup? Aquí trobarem unes pautes d’avaluació des de diferents punts de vista.
L’avaluació és una de les parts més significatives dins del procés de qualsevol tipus d’activitat, i sovint
no li donem prou importància. És el moment idoni per rendir comptes a partir dels objectius que
ens hem marcat en un inici i podrem posar sobre la taula tots els aspectes que creiem oportuns a
comentar. Des de com ha anat la descoberta d’ApS en general, passant pels imprevistos que hem
patit, i fins i tot parlar dels participants en concret (tant caps com nens i nenes). També és un procés
necessari per a poder traspassar informació a altres persones (gent que ha donat suport, interessats
en fer una activitat semblant...) i per a aprendre dels propis errors i potencials i per ultim plantejarnos si repetiríem.

Fer una avaluació és una tasca complexa, i per tal de que no es faci tant feixuga us proposem a
continuació els aspectes bàsics que hauríem de plantejar-nos:

Preguntes a fer-nos a tot el grup (caps i nens / nenes)
· Hem aconseguit el que ens proposàvem? (mirar objectius). S’han complert les expectatives?
· Què he après?
1. Quines coses noves sabem ara? (aprenentatges de conceptes)
2. Quines coses noves sabem fer ara? (aprenentatges de procediments i habilitats)
3. En què hem madurat com a persones (aprenentatges d’actituds i valors)
· El servei ha estat profitós?
· Podríem haver fet les coses d’una altra manera? (organització, convivència, execució del servei...)
· La coordinació amb altres entitats o organismes ha estat de profit?
· Com s’ha comportat el grup?
· Com m’he vist jo respecte al grup?
· I ara... què? Repetiríem?

Preguntes per als caps/monitors
· Hem aconseguit el que ens havíem proposat?
· Què hem aconseguit?
· Què podríem millorar?
· Entre els caps / monitors, com ha estat la coordinació i convivència?
· Hi ha hagut conflictes? Quins? Què hem apres d’això i què podem millorar?
· En quant als nens i nenes, hi ha aspectes concrets a comentar? (possibles imprevistos, conductes
inadequades, aspectes a parlar amb algun pare o mare.....)

Preguntes pel nostre grup i l’entitat amb qui hem col·laborat
· La comunicació entre el grup i l’entitat ha estat la més adient?
· El repartiment de responsabilitats ha estat clar i s’ha respectat?
· L’entitat ha acomplert les expectatives del grup?
· El nostre grup ha acomplert les expectatives de l’entitat?
· El servei era adequat a les capacitats del nostre grup?
· Que milloraríeu de l’execució? (de les dues entitats)
· Repetiríem?

Preguntes pel nostre grup i el servei Campaments i Més
· La recerca del servei per part de Campaments i Més ha estat encertada?
· El terreny d’acampada estava a una distància adequada del servei?
· Els contactes i les decisions s’han realitzat amb prou temps per part de Campaments i Més i per part
del vostre grup?
· Si hem fet servir el servei de material de préstec, ha estat correctament gestionat aquest préstec
tant per part de Campaments i Més com per part nostra?
· Quina utilitat hem trobat a aquesta guia? Què li proposaríem a Campaments i Més per millorar-la?

Un cop ens hem plantejat totes aquestes preguntes hauríem d’extreure’n unes conclusions, ja que
a partir d’aquestes podrem aprendre i millorar. Les conclusions les podem fer globals o de cada
apartat. És recomanable que aquestes conclusions quedin escrites a algun lloc per a poder recórrer
sempre a elles i per a poder compartir-les amb altres persones que vulguin fer una descoberta d’ApS.
Aquesta avaluació la podrem utilitzar per a continuar el projecte, per fer-ne un de nou i per passar el
testimoni a un altre grup i convertir-nos en agents sensibilitzadors .
Finalment, després de l’avaluació pot ser un bon moment per plantejar-nos si ens agradaria
transformar aquesta “descoberta” en un “projecte” d’ApS, si el grup està molt engrescat amb l’entorn
i el servei, i si hem detectat noves necessitats. Podem llavors engegar un procés més autònom com
a grup, en contacte directe amb l’entitat col·laboradora des de l’inici de curs, i construir un projecte
de servei propi. Podem comptar amb l’assessorament del Centre Promotor d’ApS i, els que siguem
agrupament de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, podem participar al Laboratori d’ApS.
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