
IDEES DE LES COMUNITATS D’APRENENTATGE 
EN TEMPS DE COVID-19

En temps de Covid-19  les comunitats d’aprenentatge hem hagut 
de  pensar en la millor manera de continuar implementant les 

actuacions educatives d’èxit seguint tots els consells de seguretat. 
Aquestes són algunes de les idees per fer-ho: 

Formació de familiars
Dur a terme aquesta actuació educativa d’èxit (AEE) a 
partir de dos quarts de cinc per tal que les famílies no 
coincideixin en els espais amb l’alumnat del centre.

Consells escolars
Fer els Consells Escolars en format híbrid, els 
representants de l’ajuntament es connecten des de la 
feina en videoconferència, les famílies es poden trobar al 
pati de l’escola o des de casa seva i fer-ho des dels seus 
mòbils, i els mestres, des d’una sala de l’escola.

Participació de les famílies
Elaborar i compartir amb les famílies documents en 
format digital que recullin les múltiples i variades maneres 
de participar en la vida escolar.

Grups interactius
A l’educació secundària es du a terme aquesta AEE en 
videoconferències, a cada viodeoconferència hi ha un 
voluntari que dinamitza una proposta des de casa seva.



Participació puntual de familiars
Enregistrar algunes participacions de familiars: quan 
expliquen un conte, quan parlen del seu ofici, o de com 
era la vida abans…, per tenir-ho com a material 
audiovisual per visionar-ho quan faci falta.

Estudiants en pràctiques
Aprofitar el suport que proporcionen els estudiants en 
pràctiques del centre per continuar fent grups interactius.

Interaccions dialògiques en xarxa
Establir una xarxa de treball conjunt entre diferents Cd’A, 
amb intercanvi de propostes, difusió de pràctiques 
consolidades i models organitzatius…

Càpsules formatives
Realitzar càpsules formatives o vídeos monogràfics sobre 
aprenentatge dialògic o temàtiques relaciones amb les 
AEE.

Assemblees familiars i comissions mixtes
Celebrar les assemblees familiars i de les diferents 
comissions mixtes de l’escola virtualment a través del 
Meet.

Plans educatius
Participar i fomentar que el pla educatiu d’entorn aplegui  
alumnes  de diferents centres del barri o la localitat i els 
ofereixin suport educatiu a través de serveis de 
videoconferència.
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