PROJECTE D’INSTITUCIONALITZACIÓ DE LA METODOLOGIA
“APRENENTATGE SERVEI (APS)” EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
DADES DE L’EXPERIÈNCIA EDUCATIVA DE ApS
Nom i Cognom del professorat
Auxiliadora Sales Ciges
Grau/s en el que es treballa ApS
Postgrau/s en el que es treballa ApS
Màster en Psicopedagogia -UJI
Títol de l’assignatura/experiència
Gestió de la diversitat cultural en contextos socioeducatius
Tipus d’assignatura (marcar amb X)
Nombre de crèdits

Presencial X

En línia

4

Desenvolupament de l’activitat
Títol

Projecte inclusiu intercultural

Objectius

1) Avaluar de manera col·laborativa un àrea concreta d’un
servei, pràctica docent, institució, programa etc.
relacionat amb la inclusió, identificant febleses i punts
forts.
2) Proposar una acció de millora concreta, a partir de
l’anàlisi de la informació recollida.
3) Dur a terme el servei.
4) Presentar un informe i una exposició oral sobre el
desenvolupament del projecte i el servei, els resultats i
conclusions.

Competències en les que
es va a formar a l’alumnat

Metodologia

Adreça
Telèfon | Fax
Correu electrònic

a) Treballar en equip multiprofessional.
b) Resolució de problemas des de la identificació
participativa de les necessitats de canvi.
c) Indagar i prendre decisions a partir de la información
recollida.
d) Aplicar els principis de la inclusió i la interculturalitat a
contextos socioeducatius concrets a partir d’una
intervenció psicopedagógica.
Projecte d’investigació-acció participativa amb component
d’aprenentatge-servei
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Avaluació

Avaluació per part de la docent, autoavaluació de cada grup i
avaluació entre pars i amb col·laboració de les entitats que han
rebut el servei (jornada de presentació dels projectes).

Observacions a destacar

Adreça
Telèfon | Fax
Correu electrònic
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