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Guión  

• Conceptos 

• Bases teóricas 

• Organización 

• Datos de implementación 

• Referencias 
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Diferentes, claro! 

identidades 

Diversidade: Inherente á especie humana e enriquecedora social e culturalmente 

Igualdade 

Equidade 

Calidade  
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Inclusión  
“A inclusión é asistencia, participación e rendemento de todos os alumnos”  

(Ainscow 2003, p. 13) 

 

Ainscow, Mel (2003). Desarrollo de Sistemas Educativos Inclusivos. Ponencia en Congreso La resupuesta a las necesidades educativas especiales en una escuela vasca 
inclusiva. San Sebastián.Gobierno Vasco 

Molina, Silvia (2007). Los grupos interactivos: una práctica de las comunidades de aprendizaje para la inclusión del alumnado con discapacidad. Barcelona: Univ. 
Barcelona (TESE DOUTORAL) 

Inclusión como …  
• Resposta e posta en valor da diversidade 

• Educación conxunta e pertenza a un mesmo grupo 

• Acceso ás aprendizaxes valoradas 

• Transformación da escola / escolarización inclusiva 

• Principio  
 

Molina (2007, p.18-26) 
l 
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Comunidades de aprendizaxe 

http://utopiadream.info/ca/  

https://www.youtube.com/watch?v=OzkeXeHar-c (Tarrasa) 
https://www.youtube.com/watch?v=yow_MmRPQAo La Paz 
https://www.youtube.com/watch?v=kEzWy_ZwpsA La Paz estratexias e éxito 
https://www.youtube.com/watch?v=IvZgJnxiwJs&feature=related IES Gregorio Salvador Grupos interactivos 
https://www.youtube.com/watch?v=LXnFyWlyAG0 BOLIVAR Las escuelas como comunidades de aprendizaje 
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Que é? 
Unha Comunidade de Aprendizaxe é un proxecto de transformación social e cultural dun centro 

educativo e da súa contorna mediante unha educación integrada, participativa e permanente, baseada 

na aprendizaxe dialóxica e na aplicación de actuacións educativas de éxito.  

Unha participación da comunidade que se concreta en todos os seus espazos, incluída a aula 

(Elboj, Valls e Fort, 2000) 
 

A superación do fracaso escolar e a procura da igualdade educativa para todo o alumnado, así como 

para conseguir unha convivencia solidaria e enriquecedora entre os membros da comunidade  
(Molina, 2007, p.117)  

Obxectivo principal 

Elboj, C., Valls, R., & Fort, M. (2000). Comunidades de aprendizaje. Una práctica educativa para la sociedad de la información. Cultura y educación,12(1-2), 129-141.  
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As interaccións entre persoas a través do diálogo 

son o elemento clave que fai posible que se produza 

a aprendizaxe.  

 

Apréndese a través das múltiples interaccións que 

se dan non só entre alumnado e profesorado no 

contexto da clase, senón entre eles, entre estes e 

outros adultos, familias, amigos no barrio... 

 

Aprendizaxe dialóxica 
Enfoque comunicativo Escola de Frankfurt.  

 Habermas: Teoría da acción comunicativa 

Intelixencia 
cultural 

Diálogo 
 igualitario 

Dimensión 
instrumental 

Transformación 

Solidariedade 

Igualdade de 
 diferenzas 

Creación de 
sentido 
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Actuacións educativas de éxito 
(evidencias científicas) 

Grupos 
interactivos 

Tertulias 
dialóxicas 

Formación de 
familiares / 

voluntariado 

Formación 
dialóxica do 
profesorado 

Ampliación do 
tempo de 

aprendizaxe 

Participación 
educativa da 
comunidade 

Prevención e 
resolución de 

conflitos 
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Grupos interactivos 

• agrupacións heteroxéneas en cuanto a nivel de aprendizaxe, xénero, cultura, etc. de alumnos e alumnas.  

• En cada grupo realízase unha actividade concreta nun período corto de tempo (15-20’) mentres unha 

persoa adulta (voluntaria, familiar, outro profesorado o profesional de outro ámbito, membros da 

comunidade social...) tutoriza ao grupo asegurando que traballen a actividade e que se desenvolva 

aprendizaxe entre iguais.  
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Tertulias dialóxicas 
• Trátase da construción colectiva de significado e coñecemento en base ao diálogo con todo o alumnado 

participante en la tertulia. A través das tertulias dialóxicas poténciase o achegamento directo das e dos 

participantes, sen distinción de idade, xénero, cultura ou capacidade á cultura clásica universal e ao 

coñecemento científico acumulado pola humanidade ao longo do tempo. 

 
• Literarias 
• Musicais 
• Artísticas 
• Pedagóxicas 
• Científicas  
• …  

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastroverde/node/1460  
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Formación de familiares 

• O centro educativo ofrece espazos e programas formativos en actuacións de éxito tendo en conta as 

demandas e necesidades das familias e a comunidade. En base a estas premisas, son eles e elas quen 

deciden que necesitan aprender e cando poden facelo. 

 

Profª Dra. M. Carmen Morán de Castro 

 



Formación dialóxica do 
profesorado 

• formación do profesorado nas bases científicas, teóricas e evidencias avaladas pola comunidade 

científica internacional. Unha das accións máis empregada son as tertulias dialóxicas pedagóxicas  
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Participación educativa 
da comunidade 

• Participan nas actividades de aprendizaxe do alumnado, tanto no horario escolar como fóra.  

• Tamén se na toma de decisións en todo o que incumbe á educación dos seus fillos e fillas.  

• A través da súa participación representativa nos órganos de toma de decisión, así como a súa 

participación directa na vida organizativa do centro (Comisións de traballo), os membros da comunidade 

participan nos procesos de toma de decisións.  
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Comunidades de Aprendizaxe:  
traballo socioeducativo comunitario para a sociedade da información 

• Participación decisoria, avaliativa e educativa 
As familias e comunidade tamén deciden  

• que escola queren 
• que facer para conseguilo 

 

As familias tamén avalían o desenvolvemento do proxecto 
• Nas Comisións mixtas 
• Na Comisión Xestora (máximo órgano) 
• Nas Asembleas de familiares 

 

As familias tamén educan e edúcanse no centro 
• Voluntariado nos grupos interactivos 
• Participan nas tertulias literarias 
• Participan en cursos, actividades, escolas de adultos… que 

responden á demanda das familias 

Comisións mixtas 
de traballo  

diálogo igualitario 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Alumnado  
• Familiares 
• Profesorado 
• Voluntariado  
• Organizacións comunitarias  
• Asociacións  
• …   

 
 
 

 
 
 
 Valoración pola 

argumentación 
non polo estatus 
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Transformación en Comunidade de 
Aprendizaxe  

fases 

Sensibilización  Toma de 
decisión Soño  Selección de 

prioridades  Planificación  

https://www.youtube.com/watch?v=TlvdJp3_p30 fase de sueño  
https://www.youtube.com/watch?v=VGvUnPU467M&feature=player_embedded 
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experiencias 
• Centos de experiencias en España en todos os niveis educativos  

• Escola 
• Educación de adultos 
http://utopiadream.info/ca/centros-en-funcionamiento/llista_cda/  

• En Sudamérica 
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Igualdade na diversidade 
éxito escolar para todas e todos 
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CPI CASTROVERDE 

TELÉFONO: 982 87 01 75 

FAX: 982 87 01 82 

CORREO ELECTRÓNICO: cpi.castroverde@edu.xunta.es  

O centro está na vila de Castroverde, na Rúa dos Nenos 

CP 27120 LUGO 

 

M. Carmen Morán de Castro 

Fac. Ciencias da Educación (Campus Vida) Santiago de Compostela 

carmen.moran@usc.es  
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Referencia relevante: 
 
TESIS 
Molina, S. (2007) Los grupos interactivos: una práctica de las comunidades de aprendizaje para 
la inclusión del alumnado con discapacidad. Universitat de Barcelona. 
 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/31986/SMR_TESIS.pdf;jsessionid=E7F7B90ECFD4
0BBE3DC1F189C664ED44.tdx1?sequence=1 
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