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POEFA/Aula Blava

Paraules clau: Aprenentatge dialògic, absentisme escolar, POEFA, Diàleg, Comunitats
d’aprenentatge, Mediació escolar, Tertúlies Dialògiques Musicals, Música, ESO.
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POEFA/Aula Blava
És un projecte basat en un conjunt d’Activitats Educatives d’Èxit (AEE), dirigides a la
transformació social i educativa (#èxiteducatiu) d'un determinat grup d’alumnes.
Es tracta d’una experiència que transforma l’escola i el seu voltant. Es vol assolir una
educació d’èxit per a tothom, amb independència del moment de maduresa d’alumnes
en risc d’exclusió educativa i potenciar l’equitat i cohesió social.

“Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i
cofinançat pel Fons Social Europeu (#FSE)”

●

Aprenentatge Dialògic

https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/aprendizaje-dialogico

Activitats a POEFA/Aula Blava
El propòsit d’aquest projecte (#POEFA) és reincorporar a alumnes amb diferent
problemàtica a l’aula ordinària (absentisme, conductes inapropiades, diferents estats
d’aprenentatges, mancança d'hàbits d’estudi…).
Es planteja aquestes AEE com una forma de motivar i treballar a centre per tal de
potenciar la incorporació progresiva a l’aula ordinària.
Escoltar, parlar, interpretar música en grups interactius facilita la comprensió d’aquesta i
ens ajuda a endinsar-nos en uns coneixements necessaris per reflexionar i comprendre
el món que vivim i ens facilita la integració a la societat de la que formen part.
Les tertúlies Dialògiques es realitzaran en grups heterogenis del primer cicle de
secundària, aprofundint en situacions quotidianes i reflexionant en grup.
La metodologia emprada està basada en el diàleg. El professor/a s'encarregarà de
moderar i donar els diferents torns de paraula i coordinar la tertúlia amb un clima de
confiança i respecte, on tots participen lliurement aportant els seus arguments i
considerant-los tots vàlids.
La disposició de l'aula serà essencial. Estarà en forma circular on tots puguin veure la
informació verbal i no verbal dels seus sentiments, pensaments, mirades, moviments
corporals.
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