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Les comunitats d'aprenentatge: 
escola i educació social integrades? 

E EIs canvis que s'estan manifestant en la societat de la informac ió tenen una incidencia 
rellevant en l' educació escolar, i aquest és un fet que s' esta evidenciant de mol tes maneres: 
l' excl usióeducativa de les minories etniques, e l conflicte a les au les, l' abandonament i e l 
fracas escolar. En aquest context, e l paper de l' educador i educadora social també canvia 
ja que ha de fer front a noves problematiques i nous reptes. En aquest article pretenem 

:::J 
CJ) 

ID 
a: 
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.AIIII Introducció 

Els canvis que s'estan mani festant en la soc ietat de la informac ió tenen una 
incidencia rellevant en I'educac ió esco lar, i aquest és un fet que s'esta 
ev idenc iant de molles maneres: I 'exc\us ió educati va de les minories etniques, 
el conflicte a les aules, I 'abandonament i el fracas escolar (A ubert et al. , 2004). 
En aq uest context, el paper de I' educador i educadora soc ial també canviaja 
que ha de fer front a noves problematiques i nous reptes (Vall s, 2003). T OIS 

aquests són aspectes que el projecte de les Comunitats d 'Aprenentatge aborda 
directament. En aquest artic\e pretenem explicareis trets basics de I 'experi enc ia 
de les Comunitats d ' Aprenentatge i presentar quin és el seu estat actual. D' altra 
banda, també volem descriure e l rol que e ls educadors i educadores soc ials 
comencen a assolir en el projecle i les noves oportunitats que s'estan obrint 
per aq uesta di sciplina. 

Les Comunitats d ' Aprenentatge ' és un iniciati va educati va que es defineix 
amb els següents termes: 

Una comunitat d 'aprenentatge és un projecte de transformació 
social i cultural d'un centre educatiu i del seu entom, par 
aconseguir una socie/at de la info rmació per a lOtes les 
persones, basades en l ' aprenentatge dialógico mitjanrallt 
I'educació participariva de la comunitat que es concreta en 
IOts els seus espais inclosa ['aula. (Va ll s, 2000: 8) 

El projecte es El projecte es construeix amb la voluntat de fer front al fracas escolar 
proporcionant a tot I' alumnat la millor educac ió possible. Amb aquesta 
finalitat es van estructurant les Comun itats d ' Aprenentatge on es parteix de 
les capacitats de is subjectes i on la comunitat educati va té un pes mol! 

construeix amb 
la voluntat de fer 

front al fracas rell evant. Així dones, a diferencia d' altres experi encies de caracter més 
escolar compensatori , a les Comunitats d ' Aprenentatge es desitj a millorar la situació 

proporcionant a 
tot I'alumnat la 
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millar educació 
possible 

deis i de les estudiants amb d ificultats socials pero no en detri ment de dava ll ar 
el ni vell educatiu sinó que a copia d 'augmentar el seus aprenentatges (Elboj 
et al. , 2002). En aquesl sentit , la partic ipac ió i implicac ió del professorat, de 
l' alumnat i de les famíl ies és primordial j a que tots ell s i e lles lenen una 
responsabilitat en el centre i aixo, d 'alguna manera, alhora que refor~a la 
dimensió instrumental també afavoreix una millor convivencia . 

Les Comunitats d ' Aprenentatge són considerades un projecte de transformació 
perque suposen un canvi de mentalitat i de manera de fer. En aquests centres 
es refor~a la creen~a que el canvi és possible tol seguint les paraules del 
pedagog Paul o Freire (1997): Cal que la f eblesa deis debils es transforl1li en 
unaforra capar d'instaurar lajustícia. Per a aixó cal un refiis dejinitiu del 
fata lisme. Som éssers de transformació i no d 'adaptació. (Freire, 1997: 26). 
En les Comunitats d ' Aprenentatge es dóna una transformació de tot I'enlorn 
educatiu perque, en comples d 'adaptar els centres als canvis soc ials, el que es 
fa és transformar el seu fun cionament per tal de fer-hi fron!. Aques! procés 
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afecta directament a la vida de les fa mílies i també del barri , ja que I'escola 
esdevé un espai obert a la partic ipac ió de tots els ve'lns i ve"ines (Jaussi i Luna, 
2002). 

L'experi encia de les Comunitats d ' Aprenentatge neix de la refl ex ió críti ca que 
el CREA, Centre Especial de Recerca en Teories i Practiques Superadores de 
Desigualtats de la Uni versitat de Barcelona2

, desenvo lupa al voltant de les 
situac ions de desigualtat que es donen en la societat actual. Partint d ' aquesta 
refl ex ió i de les premisses de diferents experiencies educati ves que han assolit 
I' ex it, es comen~a a implementar e l projecte, de forma experimental, a quatre 
centres escolars de l País Basc. Així, d 'aquesta manera, se signa un conveni 
entre e l Departament d 'Educació del País Basc i el CREA I'any 1995, e l qual 
encara és vigent i que s' ha tradu"it, amb posteri oritat, en la participació de més 
escoles en e l projecte (El boj el al., 2002). La implementació del projecte es 
va trasll adar a continuac ió a altres zones d ' Espanya, com Catalunya i Aragó, 
on avui di a ex isteixen també Comunitats d ' Aprenentatge. 

Com ja hem comentat, les Comunitats d ' Aprenentatge es van anar definint 
sobre la base d ' a lgunes iniciati ves educati ves reconegudes internacionalment. 
Es tracta de projectes que impulsen un aprenentatge de max ims i fo menten la 
partic ipació de tota la comunitat: l' Escola de Persones Adultes de la Ve r/leda 
- Sant Martí, Success fo r al!, Accelerated Schools y School Developmem 
Programo 

L'Escola de Persones Adultes de la Verneda -
Sant Martí 

L'Escola de Persones Adultes de la Yerneda - Sant Marte és un deis referents 
principals en el que es basen les Comunitats d ' Aprenentatge . Es tracta d ' un 
centre de formació dirigit a persones adultes del barri de la Yerneda de 
Barcelona, en el di stricte de Sant Martí. L' Escola va néixer I'any 1978, enmig 
d ' un contex t de grans canvis soc ials i po lítics per a la hi stori a d 'Espanya. Un 
grup de ve'lns i ve'lnes del barri va anar creant espais de di a leg amb I'objectiu 
de debatre les necess itats de la zona i entre aquestes hi havia la de crear un 
centre de fo rmac ió permanent per a persones adultes. És així com neix l' Escola 
de Persones Adultes de la Yerneda, amb la voluntat d ' oferir un servei per a la 
gent de l barri o 

Allo que defineix aquesta escola és que esta gesti onada per les mateixes 
persones que hi parti c ipen, i aixo s'aconsegueix grac ies a que s'obren espais 
de dialeg perque totes les persones vincul ades (professorat, alumnat, persones 
col'l aboradores) puguin parti cipar-hi i en les decisions que s' hi gesten. A 
l'Escola hi ha tres espais d'aquest tipus, que són I'assemblea, e l consell de 
centre i la Comiss ió de coordinació mensual (COME) . En e ll s s'estable ix un 
di aleg igualitari on tothom pot opinar sobre el funcionament de l centre i on 
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es dóna prioritat sobretot a que la veu d 'aquel les persones que hi stori cament 
han estat excloses sigui escoltada (Sánchez Aroca, 1999). Un altre de is 
aspectes que caracteritza l'Escola de Persones Adultes de la Yerneda és la 
metodologia educati va que s' hi articul a. Aquesta es forja basicament en la 
creenr;a que les persones poden aprendre a qualsevol edat i queels aprenentatges 
es donen al lI arg de tota la vida, en diferents contex tos, formals i in forma ls. 
Així, doncs, es practica una pedagogia basada en les altes expectati ves, amb 
la qual s'i ntenta proporcionar una formació de qualita t, des de ni vell s 
d 'alfabetitzac ió, a Graduat en Educac ió Secundaria i a les proves d 'accés a 
Cicles Formatius de Grau Superi or i a la Uni ver ital. 

Succes for Al! 

El programa Success for AIl 4 és una ex periencia educativa di ssenyada per 
Roben Slavin, professor de psicologia de la Jo hn Hopkins Uni versity. El 
programa té com a objectiu reduir els índexs d 'abandonament escolar i fracas 
escolar d 'aque ll s centres escolars en zones més desafavorides soc ialmenl. 
Su.ccess fo r all dóna , sobretot, molta importancia a I' adqui sició de les 
habilitats lIigades a la lectura ja que es considera que són la base d ' un bon 
aprenentatge. Una altra de les característiques que defineixen aquest programa 
és el recolzament que les fa mílies exerceixen a I' esco la. En aq uest sentit es 
creen equips de treba ll on els famili ars desenvolupen dife rents tasques, 
sobretot dirig ides a mi llorar el rendiment deis nens i nenes . La implicac ió deis 
fami li ars és d ' alguna manera aquell factor que garanteix l' h it. A Success for 
all es prioritza, sobretot, que tota la comunitat se senti partícip de I'escola i 
de fet I'experiencia no és implementada si el 80% del personal docent i no 
docent ho ha aprovat (CREA, 1999). 

Accelerated Schools 

Henry Lev in , professor de l'Escola d 'Educac ió de la Universitat de Stanford, 
vadissenyarel Programa d ' Escoles Accelerades5 amb la vo luntat de promoure 
els aprenentatges en els i les estudiants amb menys expectati ves. Es tracta 
d ' una experiencia que pretén aconseguir que aq uest alumnat que presenta un 
baix rendiment millori i pugui continuar la seva escolarització després de 
I'educac ió primari a. A més, també desitj a incidir directament en les se ves 
condicions de vida tot intentant eliminar practiques d 'alt ri sc social. En aquest 
tipus d 'escoles la comunitat participa duent a terme una anali si de la situació 
del centre amb el pretex t de dissenyar un pla d 'actuació que permeti millorar
lo. Amb aq uesta base s'estableixen un seguit de prioritats que s'arriben a 
concretar a partir de la creació de grups de treball que intentin endegar- Ies. 
Lev in és partidari de la idea que és important que s' in verteixin recursos en 
aquell s nois i noies que menys tenen o que presenten un expedient de fracas 
esco lar (CREA, 1999). 
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School Development Program 

El Sellool Development Prog ramÓ s ' inic ia en un contex t de grans canvis per 
a la comunitat afroamericana deIs Estats Units, l' any 1968. Com que els 
problemes de conducta i de rendiment, en els centres educatius de New Haven, 
e ren conside rables, la Yal e Uni ve rsity va endegar un programa de 
desenvolupament escolar per tal de fe r-hi front. El seu precursor va ser 
l' educador James Comer. L'objectiu principal d 'aquest programa és promoure 
la millora educati va pero a partir de la mobilitzac ió de tota la comunitat 
(professorat, fa mílies, admini strac ió i personal no docent) per a fe r-ho poss ible . 
De manera que, si bé en els seus inicis va né ixer com una iniciati va per a superar 
I'abandonament escolar , amb el pas de l temps va aconseguint que esdevingui 
una proposta de millora academica i social de I' alumnat. 

Situació actual 

En menys de deu anys, vint- i-s is centres educatius s ' han transformat en 
Comunitats d ' Aprenentatge. D'aquests vint-i-sis, deu estan func ionant a 
Euskadi , sis a Aragó i deu a Catalunya. Podem trobar tant centres d 'educació 
infantil, com escoles bressol i instituts, demostrant d 'aquesta manera que el 
projecte func iona en qualsevol de les etapes de I' educac ió reg lada. Si a I'inici 
d 'aquest projecte es podia pensar que era una utopia impossible d 'aconseguir, 
ara, després de gairebé deu anys, es demostra que e l model de Comunitats 
d ' Aprenentatge esta contribuint a les necessitats i reptes educatius de l qual va 
néixer: superac ió de les desigualtats (apostar per la igualtat de resultats 
academics en centres on la majori a de I' alumnat pertany a fa míli es no 
academiques o minories culturals com la comuni tat gitana o immigrants), 
educac ió de qualitat per a tothom (I 'escola com a espai c1 au per aprendre les 
capac itats bas iques necessari es per a la societat de la in formac ió, tals com: 
processament i selecció de la informació, f1 ex ibilitat, treball en equip, etc.) i 
millora de la convivenc ia (desenvolupament de la capac itat críti ca i de d ialeg 
per tal de construir una societat solidari a, multi cultural, igualitari a, a través 
de l di aleg entre e ls di fere nts agents impli cats; professorat, fa míli es, alumnat, 
educadors i educadores, associac ions, etc .), (Jaussi et al. , 2002). El seu ex it ha 
fet que e ls departaments responsables en aquesta materi a de les respectives 
comunitats autonomes recolzin el projecte. 

Trets fonamentals 

Per aconseguir que cap nen i nena quedi exclos o exclosa deIs coneixements 
i capac itats necessaries per a partic ipar ac ti vament en la societat de la 
informac ió, Comun ita ts d ' Apre nent atge pa rte ix d ' unes o ri entac ions 
pedagogiques que són de caire general i que en cada comunitat es concreten 

El projecte funcio
na en qualsevol 
de les etapes de 
I'educació reglada 
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en les se ves propies metodologies. Aquestes orientacions són la participació, 
la centralitat de l' aprenentatge, les expectati ves positi ves i un progrés permanenl 
(El boj et al. 2002). 

La participac ió esdevé un element c1au dins d'aquest model i s'entén com a 
base del procés formatiu deIs nens i nenes. L'educació no recau únicamenl en 
el professorat, sinó que en aquest procés, les famílies, el voluntariat, les 
associac ions del barri , les institucions i altres agents educatius i socials (com 
educadors i educadores socials), treballen conjuntament en la planificació, 
realitzac ió i avaluac ió del centre. La responsabilitat és compartida i les 
decisions es prenen en les comissions mixtes7 on participen tots els agents 
esmentats, la direcció del centre es transforma en la comiss ió gestora de la 
comunitat i tothom se sent partícip del progrés del centre. 

La centralitat de I'aprenentatge és fonamental per assolir la fin alitat que cap 
nen o nena resti al marge del procés d'aprenentatge. La creació de recursos 
ex tems a I'aula ha anat demostrant que en comptes de resoldre la inclusió 
social d'aquests nens i nenes, el que s'aconsegueix és potenciar més el seu camí 
cap a I'exclusió. Des de Comunitats d' Aprenentatge s'aposla per invertir tots 
els recursos i esfor~os dins de I' aulaen comples de crear-ne d'ex tems. En aquest 
sentit, s' ha creat una opció d'organitzac ió altemati va a les classes magistrals; 
els grups interactius. La c1asse s'organitza en diferents grups heterogenis i a 
I'aula entra el voluntari at (per exemple; mares o pares, o qualsevol persona 
interessada en col'laborar en el projecte). Cada voluntari es responsabililza 
d' una acti vitat i aquestes ten en una durada de més o menys vint minuts, i així 
es poden realitzar fins a quatre o cinc acti vitals di ferenls en una sessió. La 
funció del professorat és gestionar i tutorilzar I'aula i coordinar-se amb el 
vo luntariat. Els resullals que tenen els grups interactius on s'apliquen és que 
accelera molt més l' aprenentatge i entusiasma tant l' alumnat, el professoral 
com el voluntaria!. Com deia una ex alumna d' una Comunilal d' Aprenelll.alge 
de Cata lunya que actualment és voluntaria d 'aquesta comunitat; "amb els 
grups interactius fins i tot els qui no treballaven mai, treballen molt" o " a 
nosaltres el que més ens agrada és el pati , pero quan teníem gru ps interaclius 
volíem continuar i seguir treballant, no volíem que s'acabés la c1asse". Un deIs 
altres principis d'aquests grups és la so lidaritat, I' ex it no recau en que només 
I'alumne senti que ell ha asso lit I'aprenentatge, sinó que I' alumne veu que hi 
ha ex it quan tots els seus companys i companyes ho han assolit, i per aixo es 
potencia que ell s mateixos s'ajudin uns als altres a entendre els exercicis: 

Prec isament la so lidaritat és un deIs principis d'aquesl ti pus d'aprenentalge, 
que assegura des de la base uns va lors compartits que fan que els discursos a 
favor de la convivencia i el pacifi sme no es visquin com una hipocres ia 
contradictori a del dia a di a del cenU'e, sinó com una conlinu'ltal amb el que tot 
el món duu a terme en cada momen!. (Aubert, A; García, C, 200 1) 

Pero no només I'alumnat participa en processos d' aprenentatge, sinó que en 
aquest procés hi formen parlloles les persones invo lucrades: els fa miliars i tota 
la comunitat educati va fan seu el centre per a la seva propia formac ió, per a 
ajudar i ajudar-se, per a compartir i per a fo rmar-se com a mares i pares i com 
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a persones (E lboj et al. , 2002: 77). Per aquest moti u, en totes les Comunitats 
d ' Aprenentatge s' hi pot trobar espais de formació per a famili ars, com per 
exemple: c lasses d ' alfabetització, introducc ió a les noves tecnologies , 
aprenentatge d ' idiomes, etc . Cada comunitat dec ideix conjuntament quins 
espais de formació s' han de prioritzar i e ls horari s en els qual s s' ha d' oferir per 
poder donar resposta a la necess itat. Ai xó implica una nova organització del 
centre adaptada també als requeriments de I' actual soc ietat de la informac ió. 

Les expectati ves pos iti ves és també una pe9a clau en aquesta orientació. Totes 
les persones implicades en aquest projecte han de tenir com a punt de parten9a 
que tot l' alumnat té les capacitats necessaries per a obtenir ex it en la seva vida 
academica. Partint de la pedagogia deIs max ims, les persones arriben molt més 
enll a de l que es podria pensar; si partim deIs mínims ni tan soIs arr'ibaran a 
assolir les habilitats bas iques. En el moment que I'a lumnat rep una confian9a 
alta sobre les se ves capac itats és aleshores que es pot comen9ar a treball ar per 
aconseguir tots els objectius proposats; en canvi, si l' alumnat només rep 
missatgescomque mai noseracapa9 de ferres oni tan soIs se' ls plantegi I'opció 
d 'arribar a la uni versitat perque estudi"in alió que des itgin , la seva opció de 
futur es va escur9ant. Per aixó és important fomentar I 'autoestima, reconeixer 
les experi encies d 'ex it i potenciar la cooperació entre I' alumnat. Aquestes 
expectatives també es tras lladen a tota la comunitat educati va, es creu en les 
capac itats de l professorat, famili ars, assoc iacions i altres agents per a dur a 
lerme amb ex it aquest projecte. Només és indi spensable que tothom lingui 
il ' lusió i estigui d' acord per a poder portar-ho a terme. 

El progrés permanent és la darrera clau d ' aquesta orientació pedagógica. 
Perque aquest es doni s' ha d 'organitzar un procés d 'avaluació constant de la 
transformac ió del centre en Comunitat d ' Aprenentatge, on totes les persones 
implicades (professorat, familiars, alumnat, altres agents soc ials) hi pallicipin . 
En aquestes avaluacions tan importants és acordar els canvis que s' han de 
seguir fent per avan9ar en el projecte, com valorar tot e l que s ' hagi aconseguit 
fin s ara. 

De centre educatiu a Comunitat 
d' Aprenentatge 

Perque un centre educatiu es transformi en Comunitat d ' Aprenentatge cal una 
planificac ió i organitzac ió d 'aquesl procés. Aquest procés es di videix en dos 
períodes: posada en marxa (durada d ' un any) i consolidac ió (dos anys). En 
aquesl sentil, ca l dirque no és un model tancat, sinó que cada cenlre va dec idinr 
e ls passos que ha de fer per anar avan9ant, en tot cas el que sí que és 
imprescindible és que el procés estigui dec idit conjuntament per totes les 
persones implicades (professoral, famili ars, alumnat, altres agents soc ials) 
d ' una forma di alógica, i que lolhom esti gui d 'acord amb e ls objectius i es 
comprometi a assolir-Ios (Elboj el al. , 2002) . 
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El primer període (posada en marxa) es desenvo lupa en cinc fases. Aquestes 
fases són les següents: 

Sensibilització: L 'objectiu d ' aquesta fase és informar de les Iínies de 
treball del procés de transformació i formar-se en el context social actual 
amb les teories i mode ls d 'educació. Un altre pas és parl ar sobre la situació 
del centre i les dificultats que es troben en el moment actual. Aquesta 
formació té una durada d ' unes 30 hores amb el c1austre i a ser poss ible amb 
les famílies i altres agents de la comunitat. Es divideix en sess ions de grups 
de treball , de debat i formació general. Al final d 'aquesta fase , s'e labora un 
document fruit del treball de cada grup on queda retl ectit quins són els 
punts forts i debil s de I'escola en re lac ió amb e l procés educatiu i 
organitzatiu . 

Presa de Decisió: Un cop rebuda la informac ió, i tenint en compre e ls 
e lements necessari s per a transformar-se en Comunitat d ' Aprenentatge, 
durant un mes s' inic ia en el centre un procés de debat intern on parti cipen 
tots e ls membres de la comunitat per tal de decidir si es pren la iniciati va 
d ' iniciar e l projecte en el centre. Aq uesta presa de deci sió s 'ha d'acordar 
tant per la comunitat educati va implicada, la Direcció General d ' Educació 
corresponent i I'equip de CREA, i perque aquest acord tingui validesa ha 
de complir amb e ls següents criteri s; e l 90% del c1austre hi ha d 'estar 
conforme; I' equip directiu també hi ha d ' estar , el Consell Escolar ha 
d 'aprovar el projecte, I' asse mblea de fa miliars també I' ha d 'aprovar 
majoritariament, hi ha d ' haver implicacióde lacomunitat (entitats, diferents 
agents soc ials .. . ) i la Conse ll eria d 'Educac ió con'esponent ha de donar 
recolzament i dotar-la d ' una autonomia pedagogica propia i deis recu rsos 
necessaris. 

Somni: Un cop que s' ha decidit engegar aq uest procés, durant tres mesos 
s' inicia la fase del somni , on tothom (professorat, alumnat, familiars i altres 
agents socials) ideen I' escola que des itgen, tot superant les Iimitacions que 
el contex t presenta. En el moment que es dóna aquesta fase, el procés de 
transformació ja és present a I'escola, i perque aquest somni no es quedi 
en paper mull at s'organitza de la següent manera: hi ha reunions de grups 
per a idear e l centre que se somia, es posen en comú i s' aCOl'da el model de 
centre que es vo l assoli r i contex tualitzac ió de is principi s basics de la 
comunitat d ' aprenentarge en el centre. Cada Comunitat d' Aprenentatge 
té el seu panicular somni , pero tothom coincide ix en que I'escola ha 
d 'assegurar que els nens i nenes aprenguin tot e l necessari per a ser 
ci utadans i ciutadanes acti ves en la societat actual i que sigui un motor de 
transformac ió soc ial de I' entorn donant res postes a les necess itats que 
s ' eSlableix i a tota la comunitat, com, per exemple, la formació de fami li ars. 

Selecció de prioritats: Un cop dec idit el somni de centre, comen~a aq uesta 
fase d ' una durada d ' un a tres mesos amb I'objectiu de seleccionar les 
prioritats cap a I' avene;: del procés de transfornlació de l centre. Consta de 
tres moments: cerca d ' informació sobre el centre i el seu contex t, analis i 
de la in formació obtinguda i selecció de prioritats. Un cop analitzada tota 
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la informació, la comunitat educati va acorda quines són les prioritats del 
centre que s' han d ' assolir a curt, mitj a i lI arg termini per tal d 'avanr;ar en 
el somni conjunt. Encara que en molts casos una difi cultat és la mancanr;a 
de recursos económics, molts centres han superat aquesta dificul tat 
comptant amb els recursos i capac itats de les persones que estan vinculades 
al centre (per exemple; un pare va aconseguir ordinadors nous per a l' escola 
a través del seu treball , una voluntari a es va oferir per donar c1asses de 
tecnologies, etc .). 1 així, de mica en mica, i creant xarxa entre totes les 
persones, els centres també es poden nodrir de is sufi cients recursos amb la 
col' laboració de tothom, sense deixar de banda seguir so l' licitant recursos 
económics a les admini stracions corresponents. La col' laboració de l 
voluntariat és un fet enriquidor per a l centre, no substitueix la fun ció de l 
professorat sinó que la complementa, I'únic requi sit per a ser voluntari és 
partir de les bases del projecte i que, alhora, el centre e l fac i partícip de tot 
el procés, incloent-Io en les comi ss ions corresponents. 

Planificació: Un cop establertes les prioritats s' inicia la fase de planificac ió 
que pot durar uns dos mesos. Una comi ss ió prev ia a I' assemblea ha 
d ' agrupar-Ies per temes i grups de treba ll per tal que la proposta sigui 
aprovada pertota lacomunitat. Un cop aprovades les prioritats, s'organitzen 
comissions mi xtes (professorat, fa mili ars, alumnat i altres agents), i elaboren 
una proposta de treball per assolir les prioritats corresponents que seran 
aprovades en els órgans de l centre. I un cop aprovades s'encarregara de l 
seu acompliment. En aquest moment, el centre ja esta en marxa cap al 
procés de consolidació com a Comunitat d ' Aprenentatge. 

El segon període (consolidació). encara que generalment s'estableix que més 
o menys en dos cursos esco lars una Comunitatd ' Aprenentatgees potconsiderar 
que esta en el moment de consolidació, no té un final concret s inó que esdevé 
com una millora contínua del centre. La continuac ió i consolidació de l 
projecte ha d ' integrar e ls segUents aspectes: 

La investigació: En la mesura que e ls can vis es van produint en la 
comunitat, els processos educatius milloren i les intelTelacions entre 
I' esco la i I' entorn es van enfort int. S' inicien processos d ' inves ti gació 
comunicativa pertal d ' analitzar i re fl ex ionar sobre l' ex peri encia d 'aquests 
canvis i com es pot avanr;ar en e l procés de millora de I'aprenentatge deis 
nens i les nenes. En I' anali si i la re fl exió hi participen també tots els 
membres de la comunitat. 

La formació: Aquests nous reptes que s'assumeixen en e l moment que es 
dec ide ix se r Comunitat d ' Aprenentatge generen noves necess itats 
formatives per a tota la comunitat. El professorat s ' ha d 'afrontar a una nova 
manera de gesti ó educati va pe l qual es di ssenyen plans de formació 
intensius. En les comiss ions que s'organitzen també neixen necess itats 
formati ves que han de ser cobertes, com per exemple : gestió económica, 
aprenentatge de lI engUes, etc. Els i les famili ars també demanden les se ves 
própies necess itats de formació com, per exemple: c lasses de formac ió en 
noves tecnologies, etc . En conjunt, la Comunitat d ' Aprenentatge es 
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transforma en un centre on I ' aprenentatge continu no esta diri git úni cament 
a l' alumnat sinó a tota la comunitat implicada. Aquest fet suposa que e l 
centre amplia el seu horari esco lar per tal de donar res posta a aquestes 
necess itats. 

L'avaluació: Esdevé un procés permanent en la va]oració de la transformac ió 
de l centre en Comunitat d ' Aprenentatge. En aquest procés, tant com en els 
altres, hi participen professorat, alumnat, famili ars i altres agents soc ials 
per tal de dec idir conjuntament quines accions s' han de dur a tenne per tal 
de millorar en aquest avene;:. Tal com s' ha dit anteri orment, I'ava luac ió no 
només consta d 'acordar aquests can vis sinó també de valorar els j a 
aconseguits. 

Interrelació entre les diferents Comunitats 
d' Aprenentatge 

Els centres que han anatdec idinttransformar-seen Comunitats d ' Aprenentatge 
no resten com a fenomens a'illats en les se ves respecti ves poblacions, sinó que 
en cada autonomia on hi són presents hi ha una col' laborac ió conjunta deis 
centres que hi formen part i són recolzats pel Departament d ' Educac ió 
corresponent. A més, cada cop aquesta col'l aboració s' esta enfortint més a 
escala interautonomica. Com a fet hi stori c, el passat mes d ' abri I es van celebrar 
les 1 Jornades Interautonomiques de Comunitats d ' Aprenentatge sota el lema 
Qualitat i Igualtat en la societat de la informac ió. En aquestes jornades van 
parti cipar més de 300 persones, entre les quals hi hav ia tant representants 
institucionals de les diferents comunitats autonomes d ' Aragó, Euskad i i 
Catalunya, com professorat, fa mili ars, volulllari at i alumnat de les Comunitats 
d ' Aprenentatge. Durant aquests tres dies, es van reaJi tzar tant ponencies com 
intercanvi d 'experiencies on es va dialogar sobre com s'estaven portant a 
tenne qüestions fonamentals com l' organitzac ió deis grups interactius en les 
aules, la participac ió deis famili ars, la introducció de les noves tecnolog ies 
entre d 'altres. L' intercanvi en aquestes jornades va suposar posar en comú tots 
els resultats que s'estaven aconseguint arran d ' aquest projecte comú i que, sens 
dubte, va ser una injecció d ' il ·lusió per a continuar fent-ho. Van ser un punt 
de referencia on s'esta consolidant una alternati va amb ex it al fracas escolar 
i a la contribució de la superac ió de les desigualtats socials. Un proposit que 
va sorgir arran d ' aquestes jornades és celebrar- les anualment alternant el ll oc 
d 'organització en les diferents comunitats autonomes, a més de tenir un espai 
d ' intercanvi a la xarxa entre les dife rents Comunitats d ' Aprenentatge . 

La va lorac ió global de les Comuni tats a l' entorn de l seu procés de transformac ió 
és molt positi va, j a que l'aprenentatge de l' alumnat ha augmentat i millorat 
molt, e l nombre de matricul ats també ha crescut (cal dir que alguns centres 
esta ven en situac ió de tancar gairebé) i la moti vac ió de tota la comunitat és 
molt alta per aconseguir les fites marcades . 
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Actualment hi ha una demanda de centres educatius d ' altres comunitats 
autonomes per a iniciar la fa se de sensibilització. Per altra banda, com a 
perspecti va de futur, s'estableix seguir treball ant en aquesta mateixa línia, 
enfo rtint e ls Il a~os de co l' laborac ió entre les dife rents Comunitats 
d ' Aprenentatge, i amb e ls Departaments responsables de cada comunitat. En 
concret, a Catalunya, des del Departament d 'Educació s'esta portant a terrne 
la iniciati va d 'organitzar plans educatius d 'entom en diferents poblacions. 
Aquests plans consisteixen en: 

EIs Plans Educatius d ' Entom neixen amb la voluntat de sumar e ls esfor~os de 
les di verses actuacions que s'estan portant a terme als municipis o als barri s, 
id ' optimitzar e ls recursos i les polítiques destinades a la fomlac ió deis in fants 
i joves. Es tracta de construir una xarxa estable de suport a la comunitat 
educati va, amb la parti cipac ió deis di versos departaments de la Generali tat, 
els ajuntaments, els centres educatius i tots e ls agents i co l' lectius educadors 
que envolten l' alumnat: famílies, centres escolars, centres culturals, esportius, 
lúdics, entitats i assoc iacions, etc.8 

En algun d'aquests plans educatius d ' entom partIcIparan algunes de les 
Comunitats d ' Aprenentatge que actualment funcionen a Catalunya. En aquest 
sentit, que des del govem s'aposti per aquest ti pus d 'actuacions comunitari es 
facilita que e l paper de l' educador i educadora social prengui rellevancia. 

Aportacions de I'educació social i la pedagogia 
escolar a les Comunitats d'Aprenentatge 

En les Comunitats d ' Aprenentatge l' esfera educati va i esco lar esta molt 
vinculada a la social. De fet ambdues s' uneixen en e l di a a di a de is centres 
gracies a com es fa partícip, a tota la comunitat, de la formació deis nens i les 
nenes. Un exemple d 'aixo es pot veure en les interacc ions que s' hi donen, 
d 'alguna manera a partirde I 'entrada de famili ars i voluntariat s'estacontribuint 
a re fo r~ar els aprenentatges instrumentals. En aquest marc e l treball de 
I'educador i educadora soc ial adopta una perspectiva innovadora. Com hem 
comentat anteri orment, en e l cas de is plans educatius d 'entom, l' educador o 
educadora ha de comptar amb la partic ipac ió deis diferents agents socia ls 
implicats en e l centre, és a dir, ha d 'estar en constant di aleg amb pares, mares, 
professors, mediadors/es per ta l d 'endegar acti vitats i prendre decisions. 

Les Comunitats d' Aprenentatge és una fo nt de noves necessitats que tenen 
com a base, sobretot, I' estructura intema deis centres. La planificació d 'acti vitats 
socioeducati ves adre~ades a les famílies i als i a les estudiants, I'organ itzac ió 
de reunions amb membres de la comunitat, I'anali si de les problematiques 
socials presents a r escola, la recerca de recursos educatius, etc. Tots aquests 
i altres exemples són tasques que pot desenvo lupar un educador o educadora 
socia l a l' entom escolar. Tot i així cal tenir en compte, pero, que per endegar 
aquestes tasques a les Comunitats d ' Aprenentatge s' ha de comptar amb les 
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opinions de totes les persones que participen en el projecte. Les famílies, e ls 
voluntaris i voluntaries, e l professorat; tots i totes les persones que treballen 
en e l projecte aporten el seu coneixement i així I'experi encia avan~a gracies 
al di aleg igualitari que s ' estableix entre ell s i elles. Es tracta, doncs, d ' una 
gesti ó democratica on I'educador i educadora és un membre més de la 
comunitat que treball a des de i per a la millora social i educativa del centrc i 
el seu entorno 

Així, doncs, en una Comunitat d ' Aprenentatge un educador/a soc ial pot 
dinamitzar una aula amb famili ars que vulguin aprendre castella, catala o 
tecnologies de la informació i la comunicac ió. Aquesta aul a pot estar oberta 
al barri tot promovent així la participació deIs ve"-ns i ve'ines que desitgin 
avan~ar en aquest tipus d ' habilitats. En aquest cas I'educador o educadora 
social es pot encarregar de preparar e ls materi als i de resoldre els dubtes que 
puguin anal' apare ixent al respecte. D' altra banda, un educador o educadora 
també pot donar c1asses de suport a aquell alumnat que des itgi, després de 
I' horari lectiu , re fo r~ar algun ti pus d ' aprenentatge. En les Comunitats 
d ' Aprenentatge aquesta acti vitat es pot fer realitat a partir de I' organitzac ió 
d ' una biblioteca tutoritzada on famili ars, vo luntariat i educadors/es soc ials 
puguin ajudar a aquests nois i noies tot estructurant la biblioteca en grups 
interactius. Al mate ix temps aquesta biblioteca també es pot convertir en un 
espai on familiars, ami stats i ve'ins i ve"-nes del barri que ho vulguin puguin 
debatre una obra de literatura classica. En aquesta ocas ió I' educador o 
educadora també es pot encarregar de dinamitzar aquestes tertúlies. 

Una altra acti vitat del centre on e ls educadors i educadores socials tenen la 
poss ibilitat de prendre-hi part és en les assemblees de famili ars, per exemple 
a I'hora de recollir les prioritats i propostes que s ' hi estableixin . No es pOI 
oblidar tampoc la responsabilitat que e ls educadors i educadores socials 
adopten a I' hora de detectar les problematiques social presents a I' esco la i al 
seu ento rn o En aquesta ocas ió, e l grau de con fian~a i respecte que ex isteix en 
les Comunitats d ' Aprenentatge fac ilita que s'estableixi un dialeg igualitari 
que permeti fer front al problema, i poder, d 'aquesta manera, entre tots i totes, 
superar-lo. 

Totes aquestes i altres tasques que els educadors i educadores duen a terme en 
el di a a di a del projecte, potencia una intervenc ió molt transformadora. Les 
dificullats que apareixen s'afronten entre tots i totes, j a que lothom vol que 
els nens i nenes assoleixin el maxim ni ve l\. Aixo suposa també que e ls 
educadors i educadores socials part icipen conjuntament amb les fa mílies. amb 
el professorat i amb representants de les entitats de l barri en les comiss ions 
mi xtes, en les quals s' hi gesten les dec isions que entomara el centre. Aquesta 
implicac ió poss ibilita alhora la mjllora del funcionament deis centres que 
sov int es veuen refor~a ts per I' entrada de nous recursos economics i humans. 
De fe t és un funcionament que permet la creació de nous fil ons ocupac ionals, 
noves necessitats educati ves a les que e ls educadors i educadores soc ials 
responen perfectament. 

En definiti va, I'enfocament de les Comunitats d ' Aprenentatge esta enfo rtint 
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el paperdel s educadors i educadores socials en I 'ambit educatiu . Des d'aquesta 
perspectiva, I'educació esdevé un camp de transformació social en la que la 
participació de tots els agents educatius i socials contribueix a assolir millors 
resultats academics. De manera que la tasca de l' educació social és aq uí també 
la d'assegurar la inclusió d'aquelles persones que es troben excloses o que 
estan en ri sc d' estar-ho. 
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