
Què és una Comunitat d’ aprenentatge?  

És una escola ordinària  en la que tothom pot aprendre coses i tothom en 
pot ensenyar. Això vol dir que l’escola és un lloc de  trobada on els nens i 
les nenes aprenen més i millor però també mestres i famílies.  

Objectius: 

El màxim aprenentatge per a tots els nens i les nenes. 
Una bona convivència.  

Principis: 

• Tots els nens i les nenes tenen capacitat per aprendre.  
• La necessitat d’augmentar totes les interaccions que potencien l’aprenentatge i 

d’utilitzar tots els mitjans i recursos per aconseguir el màxim nivell 
d’aprenentatge. 

• La col·laboració es fa des d’un diàleg igualitari. 
• La diversitat cultural, de capacitats… és enriquidora i produeix més aprenentatge 

si s’ aprofita al màxim. 
• La solidaritat  és criteri de funcionament del centre, de l’aula i de tota la 

comunitat educativa. 

Col·laboració de tots el agents 

Tota la comunitat, les famílies, els mestres, els nens i les nenes, les persones 
voluntàries… unim esforços per aconseguir l’èxit de tots i de totes . 
 Ens impliquem en l’organització i gestió del centre mitjançant comissions de treball, a 
l’aula mitjançant grups interactius, activitats de formació en el mateix centre i en 
totes les activitats del centre i en la seva avaluació. 

El somni conjunt 
Somiem l’escola ideal, analitzem les transformacions  que el centre necessita per a 
convertir-se en l’escola dels nostres somnis i tots i totes col·laborem perquè sigui 
possible. 

Comissions mixtes 
Per a poder fer realitat els nostres somnis els mestres, les famílies, voluntariat, 
professionals externs al centre i d’altres agents ens organitzem en comissions mixtes. 
Cada comissió s’encarrega de planificar i posar en marxa les accions necessàries per 
aconseguir les prioritats que hem establert . 

Les nostres comissions 

• COMISSIÓ MENJADOR ! Co l · l aborar pe l bon 
funcionament del menjador.   

• COMISSIÓ  DINS de l’AULA ! Col·laborar per poder treballar en petits grups i 
atendre les necessitats de cada alumne/a.  

• COMISSIÓ MÉS ENLLÀ de l’AULA ! Organitzar activitats fora de l’horari 
escolar obertes a totes les famílies.  

• COMISSIÓ de BIBLIOTECA ! s’encarregaran d’organitzar la biblioteca de 
l’escola i de continuar amb l’activitat extraescolar de Tertúlies amb famílies. 

• COMISSIÓ d’EQUIPAMENTS i COMUNICACIÓ ! Projectar la imatge de l’escola 
i aconseguir rebre tot el suport de l’Ajuntament i del Dep. d’Educació en quant a 
equipaments i recursos.  

• COMISSIÓ de DECORACIÓ I FESTES! Seran les encarregades de la decoració 
de l’escola i festes.  

• COMISSIÓ de l'HORT ! participar en el funcionament de l'Hort 

Aprenentatge de qualitat per a tothom 
Algunes de les pràctiques que milloren l’aprenentatge i la convivència: 

Grups interactius 
El mestre  o la mestra prepara activitats que els nens i les nenes realitzen en petits 
grups amb l’ajuda de persones voluntàries. Un voluntari o voluntària a cada grup 
col·labora per a que tots i totes puguin fer el seu treball, s’ajudin, s’expliquin…. 
Aprofiten més el temps ja que fan més activitats en menys temps, adquireixen 
coneixements, aprenen a explicar, argumentar i debatre, a escoltar i a ajudar-se . 

Tertúlies literàries 
La metodologia de la tertúlia es basa en les interaccions i el diàleg. Es dialoga 
s’argumenta i reflexiona en grup sobre una mateixa lectura. Tothom aporta les seves 
experiències, vivències… Les tertúlies s’organitzen també per a les famílies, els 
mestres i altres agents. 



Biblioteca tutoritzada 
Ampliem el temps d’aprenentatge més enllà de l’horari escolar. Es realitzen els 
deures, es resolen dubtes, es millora l’aprenentatge d’algun aspecte... La biblioteca 
tutoritzada ofereix l’oportunitat d’ajudar aquells nens/es que per la seva situació 
familiar presenten més dificultats  a l’hora de fer els deures. 


