
COMUNITATS D'APRENENTATGE

DESCRIPCIÓ

Les comunitats d’aprenentatge són un model d’escola inclusiva, vinculada amb 

el barri i un espai on les famílies participen en l’educació dels infants.

Aquest model permet que tots  els alumnes siguin protagonistes de 

l’aprenentatge, alhora que afavoreix la socialització i l’ajuda entre iguals. En 

conseqüència, la solidaritat, l’autoestima, la participació i la inclusió, són 

aspectes que en surten altament reforçats.

Les comunitats d'aprenentatge s'emmarquen dins la concepció dialògica de 

l'aprenentatge i tenen com a eix de transformació, la participació activa de la 

comunitat.

Diferents persones o col·lectius ens aporten coneixements: tan poden ser 

pares o familiars que aporten als alumnes, com col·lectius o grups (ex- 

alumnes, alumnes d'un nivell a un altre, que pot ser superior o inferior...)

Les comunitats d'aprenentatge és un projecte educatiu de transformació de 

l'entorn per poder aconseguir l'èxit escolar de tots els alumnes.

Per què diem que és un projecte de transformació? Perquè amb la participació 

dels membres de l'entorn, famílies, voluntaris, associacions culturals, 

esportives... es pot crear un nou entorn afavoridor d'aprenentatge per a totes 

les persones que ho desitgin i, a l'hora, un clima de solidaritat i convivència.

OBJECTIUS

• Aconseguir l’èxit de resultats per a tothom, millorant l’aprenentatge de 

tot l’alumnat.

• Garantir  la  participació,  corresponsabilització  i  implicació  de  tota  la 



comunitat.

• Crear un nou entorn afavoridor d’aprenentatge per a totes les persones 

que ho desitgin i, també, un clima de solidaritat i convivència.

• Impulsar l'aprenentatge de l'alumnat des de la participació de tots els 

agents, i sectors socials de la comunitat educativa.

Les comunitats d'aprenentatge representen una nova manera d'entendre 

l'escola on la participació de les famílies s'integra dins el funcionament normal 

del dia a dia escolar. La formació i l'educació dels fills i filles no és només 

responsabilitat de l'escola. Els pares i mares necessiten poder participar 

d'aquest procés.

Amb la participació dels familiars a les aules apareixen tot una sèrie de punts 

forts que val la pena aprofitar:

• La motivació de l’alumnat a l’hora d’enfrontar-se a l’activitat concreta 

que es porta a terme.

• La superació de l’angoixa familiar i l’augment de la confiança cap els 

professionals al poder vivenciar el treball que està fent el seu fill/a i com 

es mostra de competent en les tasques a realitzar, tot i tenir en compte 

les seves discapacitats.

• L’efecte crida que promou cap a la resta de familiars, amics o coneguts a 

l’entorn del treball pedagògic que s’està fent des de l’escola.

ACTIVITATS

Educació Infantil

• DISFRESSA PER CARNESTOLTES

• TAPA D'ÀLBUM

• MASSATGES



Educació Primària

• LA MONA

• LA BOTIGUETA

• DISFRESSES

• EL CONTE DE SANT JORDI

• LES MASCOTES

• EXPLICACIÓ DE CONTES

• TREBALLEM L'HORT

• L'OFICI DELS PARS

Educació Secundària

• DECORACIÓ DE NADAL

• BERENAR DE LES ÀVIE

Etapa 16-21

• VOLUNTARIS, ASSOCIACIONS, 

ONG... ENS APORTEN 

CONEIXEMENT

• EX-ALUMNES ENS 

APORTEN 

CONEIXEMENT
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