
2ª trobada

COMUNITATS D’APRENENTATGE
Catalunya

Associació de professorat 

Odissea

1 de juny de 2013 · Escola Els Horts  · Barcelona

Trobada de Comunitats d’Aprenentatge per intercanviar
experiències, idees, materials i recursos entre les 
diferents comunitats. Serà un espai de diàleg per als

mestres, voluntariat, familiars i altres

Inscripció:  http://ves.cat/elRq

Hi haurà espai infantil per tenir cura dels nens i nenes 
que assisteixin a la trobada. En el cas d’utilitzar l’espai
infantil, indicar quants nens i nenes i les seves edats

Data límit d’inscripció: 24/05/2013

Organitzada per:
Àmbit de Comunitats d’Aprenentatge de la FMRPC
http://www.mrp.cat || @FMRPc

Amb el suport i la col·laboració de:
Associació de professorat Odissea
http://odisseaeducacio.wordpress.com || 

@odisseaeducacio

Escola els Horts
Rambla Prim, 217 
Parada de metro La Pau
(L2 i L4)
http://goo.gl/maps/l5mOZ



Cloenda14.15 h

Conclusions13.45 h

Grups de treball: 

Actuacions educatives d‘èxit a educació
infantil, primària, secundària i adults

• Gestió i organització de centre 

• Grups interactius 

• Tertúlies literàries universals dialògiques 

• Formació i participació de familiars 

• Model dialògic de prevenció de conflictes 

• Extensió del temps d’aprenentatge

12.45 h

Descans12.15 h

Debat11.30 h 

Tema central: model dialògic de prevenció de 
conflictes

Violència 0 des dels 0 anys, a càrrec de 
Lídia Puigvert, Doctora per la Universitat de 
Barcelona i professora de sociologia

10.30 h

Les comunitats d’aprenentatge milloren els 
resultats dels centres educatius

10.00 h

Benvinguda9.45 h

Al migdia farem un dinar popular amb allò que porti
cadascú (la beguda: no cal!), per després continuar a 
la tarda amb la tertúlia pedagògica

Tertúlia pedagògica sobre el llibre 
“Aprendiendo contigo” de l’editorial Hipatia

16.00 h
a
18.00 h

Aquesta tertúlia, que s'ha realitzat telemàticament, es 
clourà de manera presencial durant la trobada. Està
oberta a tots els assistents, tant als que l'han realitzat

telemàticament com als que no.

Compartirem aquest llibre, que ja esdevé de referència
per a les Comunitats d'Aprenentatge, amb familiars, 

voluntaris i tothom que vulgui .

Aprendiendo contigo

Racionero, Sandra; 
Ortega, Sara; 
García, Rocío; 
Flecha, Ramón. 

2012

Hipatia Editorial

Programa · matí Programa · tarda


