ÀMBIT COMUNITATS D’APRENENTATGE

Què és?
L’àmbit de Comunitats d’Aprenentatge que hem creat a la FMRPC és un espai de treball que
neix de la I Trobada de Comunitats d’Aprenentatge (CA) organitzada des de l’Associació de
Professorat ODISSEA el 10 de març de 2012 a Barcelona. Amb més de 130 participants
(mestres, voluntariat, professorat, familiars, alumnes i altres membres de diferents
comunitats) va sorgir la necessitat de tenir un espai de trobada de diàleg i participació per les
comunitats d’aprenentatge. Al mateix temps des d’Odissea, i així consta en els seus objectius,
tenim la voluntat de treball en xarxa amb la implicació en moviments que comparteixin
l’esperit transformador i democràtic de l’educació. D’aquí la nostra vinculació a la FMRP,
entenent aquest àmbit com un espai de diàleg i treball adient per mestres, professorat i
membres de la comunitat educativa vinculats a les CA.

Què fem?
3 línies d’actuació:
1.- Reunions i trobades periòdiques: A l’àmbit de comunitats d’aprenentatge realitzarem
reunions periòdiques i per temàtiques amb l’objectiu de crear l’espai de diàleg per tothom qui
estigui interessat i/o participi del projecte de Comunitats d’Aprenentatge. D’aquesta manera
podrem compartir i aprofundir en les actuacions educatives d’èxit que duen a terme les CA i
intensificar-les. A partir d’aquestes trobades i reunions aniran sorgint idees i propostes que
engrandiran l’activitat de l’àmbit de treball.
2.- Participació en activitats, projectes i iniciatives vinculades a les Comunitats d’Aprenentatge.
Volem aprofundir en les actuacions educatives d’èxit i tirar endavant propostes que les
afavoreixin, des del nostre àmbit també volem participar i col·laborar amb altres institucions,
entitats i àmbits de treball de la mateixa FMRP que tirin endavant iniciatives i activitats en
relació o vinculades a les CA.
3.- Organització de la Trobada anual de les Comunitats d’Aprenentatge. En breu,
organitzarem, doncs, la II Trobada de Comunitats d’Aprenentatge de Catalunya abans de

finalitzar el curs 2012-2013, que es centra en com es posen en pràctica les actuacions
educatives d’èxit:
-

aprenentatge dialògic
grups interactius
ampliar el temps d’aprenentatge (exemple: biblioteca tutoritzada…)
formació i participació de familiars
model dialògic de prevenció de conflictes
lectura dialògica
tertúlies literàries dialògiques

Tota activitat que realitzem a les trobades anuals sobre comunitats d’aprenentatge volem que
quedi reflectida a la web de comunitats a l’apartat de recursos (materials, enllaços...). Les
comunitats d’aprenentatge a través de la web estan compartint recursos i materials.
Com participar-hi?
Si ets professor/a, mestre/a, voluntari/a, alumne, familiar d’una comunitat d’aprenentatge i/o
si estàs interessat/da en col·laborar perquè aquest projecte educatiu continuï creixent més i
més, aquí aniràs trobant el calendari de reunions per organitzar la II Trobada de Comunitats
d’Aprenentatge de Catalunya.
 1ª reunió de l’àmbit de Comunitats d’Aprenentatge:
DISSABTE 9 DE FEBRER DE 2013, A LES 12H, A LA SEU DE LA FMRPC
(Avinguda de les Drassanes, 3).
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Més informació a:
www.comunidadesdeaprendizaje.net
www.odisseaeducacio.wordpress.com

