
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guia pràctica per a iniciatives en 
Comunitats d’aprenentatge 

 
  
Introducció  
Què pots fer si estàs involucrat en la 
teva comunitat, ets una Institució o 
treballes pel Govern i vols prendre la 
incitativa de portar la teva comunitat 
cap a una comunitat d’aprenentatge? 
Quines són les diferents passes a seguir, 
on pots trobar suport i inspiració, i a què 
hauries de dedicar una especial atenció? 
Més orientació i inspiració a 
Xploit Compendium Towards Learning 
Communities  
i 
www.learningcommunities.eu 

 

  
  
 
Contacte  
Jan Gejel 
jan.gejel@skolekom.dk 
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Centres locals d’aprenentatge i associacions encara han de 
ser integrades en polítiques coherents d’aprenenatge 

permanent. 
Malgrat les múltiples iniciatives durant els últims anys, 
aquestes segueixen sent puntuals i de curta durada. El 

desenvolupament de polítiques i implementació local encara 
segueixen sense existir. 

Associació Europea per a l’educació d’adults, 2006 
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UNA GUIA PRÀCTICA PER A INICIATIVES EN COMUNITATS D’APRENENTATGE 
 

 
 
Què pots fer si estàs involucrat en la teva comunitat, ets una Institució o treballes 
pel Govern i vols prendre la incitativa de portar la teva comunitat cap a una 
comunitat d’aprenentatge? 
Quines són les diferents passes a seguir, on pots trobar suport i inspiració, i a què 
hauries de dedicar una especial atenció? 
 

 
Potser ets conscient de que les iniciatives que tenen lloc a la teva comunitat no 
acaben de resoldre alguns dels problemes reals? 
Potser saps que pot haver-hi interessants recursos provinents de projectes locals o 
europeus i que aquests podrien ser útils? 
Potser veus la necessitat de noves iniciatives per a la comunitat, pels joves, gent 
gran, o la comunitat en general? 
Potser t’agradaria treballar cap a una mentalitat més oberta i innovadora per  a la 
teva comunitat? 

 
Potser més coses. I potser t’agradaria contribuir a fer aquestes passes a la teva 
comunitat, oferint perspectives més enllà de les iniciatives i projectes individuals? 

 
Si és així, què pots fer? 

 
Una cosa és ben clara, no pots treballar sol. 
I d’altra banda no pots esperar que els canvis es produeixin de forma ràpida i sense 
problemes. Serà un llarg procés, i has de començar prenent les passes correctes, no 
les equivocades. 
Si creus que no pots fer res, t’equivoques. Pots. I aprendràs molt i afegiràs noves 
perspectives a la teva pròpia vida i treball. Val la pena. 

 
Quines són les teves idees? Per què estàs reaccionant? 
Potser hauries d’intentar descobrir per tu mateix, el que consideres desafiaments 
importants en la teva comunitat, i inclús començar a pensar amb els canvis i 
innovacions que es podrien fer. 
És aleshores quan necessites suport. Necessites discutir les teves idees amb un petit 
grup de companys de feina, amics o coneguts que sàpigues poden estar interessats. 
Podrien ser fins i tot d’altres països, si per exemple estàs en contacte amb ells a 
través de xarxes o de la teva feina. 
Quins són els meus recursos? A qui conec? Amb qui podria treballar? 
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Si ets capaç de formar un petit grup de treball. Dedica-hi temps i discuteix amb les 
teves idees, i tracta de trobar més informació sobre el que esteu discutint; a través 
de la vostra comunitat, de xarxes europees, o el que sigui. 
Tracteu d‘establir una bona dinàmica d'equip i donar qualitat a les vostres idees i 
visions. 

 
Aleshores passaràs a dependre del teu equip, els seus recursos i les seves xarxes: 
hauríeu de trobar un parell de temes, el que considereu més important, urgent, per 
a la vostra comunitat: 
∼     La vostra comunitat està centrada en quelcom especial?, en el que està 

centrada podria ser útil pel vostre plan? 
∼     Existeixen xarxes a la vostra comunitat a les que us pugueu dirigir? O 

organitzacions que podrien estar interessades en parlar de les vostres idees i 
plans? Són aquestes xarxes o institucions útils per a vosaltres?   

Per a dur a terme aquest treball necessites el suport del teu equip, donat que hauràs 
de dedicar feina a realitzar aquestes “exploracions”. 
Qui són els meus aliats? A qui puc acudir? Existeixen enfocaments útils a la 
comunitat? 
Si existeixen has d’utilitzar els fòrums ja existents. Dirigir-te a ells i discutir les 
teves iniciatives amb ells.  
En cas de que aquest tipus de fòrums no existeixin, necessites crear-los! 
Tu i el teu equip heu de prendre la iniciativa organitzadament, donat que necessiteu 
dialogar amb organitzacions o xarxes de la vostra comunitat. 
Crear un fòrum o dirigir-se a un fòrum. 

 
Ara bé, si els recursos no existeixen, tu i el teu equip haureu de reflexionar: si us 
fixeu en les vostres idees i plans, i la direcció que voleu prendre, quins podrien ser 
els actors implicats en la vostra comunitat? Qui podria estar interessat en les vostres 
idees i temes, en la vostra direcció? 
Diguem, per exemple, que el vostre tema principal, el que heu escollit, és mobilitzar 
els ciutadans retirats. Qui podria estar interessat en això? Qui treballa amb els 
jubilats, Qui es podria beneficiar de la mobilització? 
Identificar les parts interessades rellevants i les organitzacions a la que cal dirigir-
se… 
En la majoria dels casos la vostra missió és possible, però us pot portar feina i temps. 
En alguns casos, la vostra missió pot fracassar. Ningú sembla estar interessat. Si això 
passa, és possible que tinguis que desenvolupar un enfoc diferent: expandir o 
qualificar el tema en el que volies centrar-te, ampliar la dimensió, les parts 
interessades i les organitzacions que necessites per a dur-lo a terme. 
Però si la teva missió té èxit, podria ser que després d’alguns diàlegs, puguis 
organitzar algunes sessions en les que participin diferents actors clau de la 
comunitat: potser un centre comunitari, potser el departament social del govern 
local, potser una ONG, etc. 
Agafa’t a la teva nova xarxa i fes-la funcionar! 
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De fet ara el teu petit equip ha passat a un nivell més organitzat, ara tens un equip 
de persones interessades 
Per tant has de discutir la teva iniciativa amb aquest grup de persones interessades 
que has aconseguit i tenir en compte els seus interessos. Potser la teva iniciativa és 
un reclam per a algunes persones interessades, i ara elles també tindran la 
necessitat de començar a canviar alguna cosa… 
Després d’alguns debats podries preguntar-te: cal incloure altres recursos a la 
comunitat?, què passa amb els propis ciutadans, per exemple els que havíem citat 
abans, els jubilats? Com es podrien incloure?, Què passa si hi ha interessats privats o 
culturals? És necessari que discuteixis això obertament amb el teu nou equip, la teva 
nova xarxa.  
Qualitat i ampliació de la teva xarxa. 

 
Arribat a aquest punt és quan moltes iniciatives s'aturen! 
Molt parlar i poc actuar; i molta frustració… 
Quins són els següents passos?  
Si la idea és fer canvis a la comunitat, abordant un o varis desafiaments importants, 
tens que començar a pensar sobre com portar a terme accions concretes. Iniciadors, 
motors, incubadores i catalitzadors només funcionen correctament a través d’accions 
concretes, no a través de reunions i conferències que no s’acaben mai. 
És necessari prendre mesures, passar a l’acció. 

 
Això és un repte. T’agradaria començar una iniciativa pionera, un projecte, un 
experiment o una acció similar, i no tens els recursos. A partir d’ara necessites 
recursos per a prendre els següents passos. És necessari definir les mesures 
pràctiques. És necessari un consens entre la gent de la teva nova xarxa, el teu equip. 
Aleshores la pregunta és: On trobar recursos necessaris per començar el nostre 
projecte? 
Els recursos són la clau per les següents passes. 

 
Recursos sovint vol dir mà d’obra, o: diners. 
Considerant aquest punt hi ha moltes maneres, i moltes maneres diferents. Aquestes 
són algunes d’elles potser les més típiques: 
∼     Hi ha fons disponibles en les Institucions locals o regionals públiques? Cerca i 

aprèn! I inclou, en tots els sentits, a la gent de la teva xarxa, si és possible. 
∼     Hi ha finançament privat disponible a la teva comunitat, programes de 

responsabilitat civil? Cerca i aprèn! I inclou, en tots els sentits, a la gent de la 
teva xarxa, si és possible. 

∼      Existeixen programes útils del teu Govern Nacional? Cerca i aprèn! I inclou, en 
tots els sentits, a la gent de la teva xarxa, si és possible. 

∼      Pots trobar recursos que siguin útils en d’altres iniciatives europees i explotar-
les, utilitzar-les? Cerca i aprèn! I inclou, en tots els sentits, a la gent de la teva 
xarxa, si és possible. 

∼     Ets capaç d’investigar una mica sobre finançament europeu? Cerca i aprèn! I 
inclou, en tots els sentits, a la gent de la teva xarxa, si és possible.  
Recaptar fons és necessari i important! 
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Tot això et podria portar temps, i necessites involucrar el teu equip i xarxa en els 
esforços. En molts casos és necessari posar-se en contacte amb les persones o 
institucions que tenen experiència en recaptar fons. Has de fer servir la teva xarxa i 
contactes per a identificar i apropar-te a aquests institucions. 
Dues coses molt importants en aquest procés: 
∼     Has de mantenir l’interés i la motivació en la teva xarxa, pots fer-ho 

demostrant-los que existeix una forta progressió en la iniciativa 
∼     Has d’estar disposat a qualificar-te tu mateix i el teu equip: pot ser que tingueu 

que aprendre coses noves per encarar els reptes, reptes en els que mai havies 
pensat  

Aprenentatge i motivació 

 
Canviem l‘escena: imaginem que tens èxit i que estàs a punt per començar un 
projecte sòlid pels ciutadans retirats de la teva comunitat. 
Com utilitzaràs aquest projecte per adoptar noves mesures i modificar aquest 
àmbit a la teva comunitat? Cap a una nova mentalitat? Cap a noves formes de 
comunicació i col.laboració? Cap a una comunitat d’aprenentatge? 
El projecte com a conductor, propulsor 

 
Fem una ullada a lo que has aconseguit fins ara: 
∼     Has creat una plataforma amb diferents grups d’interés, tant a nivell local, 

nacional o europeu, i aquesta plataforma pot ser explotada per a moltes 
iniciatives importants 

∼     Durant el camí has creat un equip i una xarxa comunitària, potser incloent 
autoritats públiques, ONG, centres educacionals i fins i tot socis vinculats amb 
el mercat laboral; i en el cas d’un projecte europeu has aconseguit també tenir 
socis europeus amb les seves pròpies xarxes  

∼      A través del teu projecte ara ets capaç d’actuar a la teva comunitat 
∼      Has adquirit noves competències, habilitats i  contactes 

  ∼   Estàs en contacte directe amb ciutadans i organitzacions que poden ser       
utilitzats per a iniciatives futures 
Has creat nous recursos 

 
Diguem que el teu projecte tindrà una durada de dos anys. Com pots durant aquests 
dos anys fer noves passes cap a una comunitat d’aprenentatge? 

 
Pots fer moltes coses, però per a prendre noves mesures necessitaràs formar un 
equip molt ben qualificat, un equip que desitgi treballar en la mateixa direcció que 
tu i que representi diferents interessos, sectors i persones clau de la comunitat. 
Podries explotar els contactes del projecte o contactes europeus per ajudar-te a 
prendre aquestes noves passes. Un cop més pots optar per identificar els recursos 
d’aprenentatge de la teva comunitat a nivell nacional o europeu i convidar-los a 
col.laborar amb tu. Si és així, és necessari deixar-los clar com es beneficiaran 
d’aquesta nova col.laboració. 
Capacitar les teves passes cap a comunitats d’aprenenatge 
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Com pot aleshores amb els nous recursos i col.laborant estretament amb el teu equip 
qualificat prendre passes útils per portar la teva comunitat cap a una comunitat 
d’aprenentatge? 
Aquí tens algunes pautes: 
⇒    Assegura’t que el teu projecte és molt conegut a la teva comunitat 
⇒    Inclou altres persones i organtzacions en la implementació del teu projecte:   

amplia la xarxa comunitària 
⇒    Assegura’t que el teu projecte és seguit per altres iniciatives de la comunitat 
⇒    Vincula les activitats del projecte a d’altres ciutadans que puguin beneficiar-se 

de les activitats (Què poden fer ciutadans retirats per a la comunitat?) 
⇒   Tracta de promoure la creació o l’ús més ampli d’un centr comunitari a través 

del teu projecte 
⇒   Tracta de crear aliances intersectorials durant la vida del projecte 
⇒   En projectes forts sempre apareixen nous desafiaments; utilitza el projecte per 

arribar a aquests nous reptes 
⇒    Vincula les teves activitats amb iniactives similars en d’altres veïnats de la 

comunitat o en comunitats de la teva regió 
⇒    Reflexiona sobre la possibilitat d’afegir una dimensió europea al teu projecte 
⇒    Si treballes a nivell europeu: identifica d’altres interessos comuns entre els 

socis i les seves comunitats 
⇒    Si és possible, vincula la teva comunitat a les comunitats dels socis del projecte 

 
Et trobes ara en el camí: estàs contribuint a noves associacions i infraestructures per 
la teva comunitat, i si utilitzes els tes nous recursos de forma correcta, sens dubte 
seràs capaç d’afegir noves passes i dimensions als teus esforços. 
Arribat a aquest punt, no necessites més orientació, “perquè saps el que cal fer”…! 
Sens dubte hi ha molts desafiaments i obstacles en el camí. 
En el següent text tractarem d’identificar algunes de les dificultats més importants i 
advertir contra una serie de típics camins sense sortida.Explota els teus nous 
recursos 

 
Per suposat, l’escenari explicat anteriorment podria tenir un aspecte molt diferent; 
hi ha molts escenaris, però els principis bàsics segueixen sent els mateixos: com 
progressar des de la idea d’explotació i d'una comunitat d’aprenetatge i posar-ho en 
pràctica, pas a pas... 
Sovint els escenaris estaran vinculats als anteriorment descrits com a “impulsors” 
així com les mesures d’acompanyament. 
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“Un viatge de mil milles comença amb un simple pas” 
 

XPLOIT – RESULTATS DE 3 ANYS DE 
TREBALL 

 
El projecte transversal Xploit proposa explorar projectes 
europeus i recursos de finançament i com aquests poden ser 
explotats de la manera més eficient en tots els estats 
membres i les comunitats, elaborant les directrius sobre la 
manera com les comunitats poden utilitzar aquest tipus de 
solucions. 
Com podrien les comunitats, xarxes o associacions identificar, 
adaptar i explotar aquests recursos per a satisfer les seves 
necessitats i interessos?  
 

A través de solucions pràctiques centrades a les necessitats i 
interessos de les comunitats implicades, aviat va quedar clar 
que la majoria de les comunitats no comptes amb 
infraestructures adequades per explotar aquests recursos. 
Al llarg de moltes activitats comunitàries realitzades també es 
va fer pal·les  que una explotació sòlida està vinculada a la 
comunitat en general, a les xarxes, associacions, grups 
d’interès i les seves mentalitats. 
Així és com l’Xploit va entrar en el paisatge de la comunitat 
d’aprenentatge...  

 

  

 

A partir d’aquest moment els esforços del projecte es 
vincularen estretament a l’explotació dels recursos europeus 
pel desenvolupament d’infraestructures a les comunitats 
participants. 
Una activitat comunitària continuada i qualificada, així com 
noves iniciatives oferint diàlegs a nivell global i europeu han 
dirigit el projecte cap a un ampli coneixement i experiència 
productiva en el camp de l’explotació i de les comunitats 
d’aprenentatge, sense oblidar el que hem après gràcies a les 
aliances amb l’experiència del soci de Swansea.  
 

Per tot això, Xploit és capaç d’oferir una àmplia guia sobre 
aprenentatge i orientació destinats a les comunitats, 
principis vàlids per a guiar, criteris comuns i molt més.  
Al mateix temps, els socis del projecte ofereixen i oferiran 
també després de la finalització del projecte, consultaria a 
les comunitats que desitgin emprendre mesures sistemàtiques 
per a convertir-se en una comunitat d’aprenentatge. 

 

Explora www.learningcommunities.eu 
[Gràfics de centres de comunitats d’aprenentatge a Gales, Regne Unit] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 

“Un viatge de mil milles comença amb un simple pas” 

 
XPLOIT – UNA COMUNITAT 

D’APRENENTATGE 
 
 

Com va començar el Project Xploit a parlar de comunitat d’aprenentatge? 
La missió de l'Xploit era explorar la manera com diferents comunitats 
d'arreu d'Europa podien identificar, adaptar i explotar projectes europeus 
ja existents així com recursos financers que coincidissin amb les 
necessitats i interessos de la comunitat.  
La recerca i el treball en xarxa comunitari van deixar clar que a través 
d'iniciatives o accions aïllades es fa impossible establir una explotació 
sostenible d'aquests recursos.  
 

Per aquest motiu l'Xploit juntament amb altres agents especialitzats en 
ciutats d'aprenentatge tan a nivell europeu com global, es va animar a 
centrar-se en la manera com les comunitats podien ser capaces d'explotar i 
beneficiar-se de l'experiència europea en el camp de l'aprenentatge al llarg 
de la vida, així com també d'altres recursos disponibles.  
Aquesta idea de capacitat de les comunitats per a assimilar recursos 
europeus va derivar cap a la necessitat de creació d'infraestructures de i 
comunicació.  
  
  

El projecte Xploit va submergir-se en diversos estudis profunds i altres 
iniciatives amb l'objectiu d'explorar quines infraestructures calia 
desenvolupar i establir per permetre a les comunitats i les seves 
organitzacions beneficar-se d'aquests recursos, també per conèixer les 
diferents maneres com aquestes infraestructures podien desenvolupar-
se. No hi ha una única fórmula que respongui a totes les necessitats! 
L'Xploit va trobar-se amb diversos motors conduint cap a aquest tipus de 
comunitats dinàmiques (de baix a dalt), acompanyats de diferents 
formes (de dalt a baix) d'aproximar-se a la idea d'una ciutat o comunitat 
d'aprenentatge.   
 

Així, l'Xploit ofereix un mosaic de diferents recursos: la idea de 
comunitat d'aprenentatge ha de desenvolupar-se i concebre's  des de 
perspectives diferents i sempre en funció de les necessitats i interessos 
de la comunitat en qüestió. El projecte Xploit ofereix també diferents 
pràctiques i enfocaments, així com una guia que inclou consultoria i 
serveis per a donar suport a iniciatives comunitàries.  

  

Explora www.learningcommunities.eu 
[Gràfics de centres de comunitats d’aprenentatge a Gales, Regne Unit] 
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“Un viatge de mil milles comença amb un simple pas” 

 
XPLOIT – CAMBIANT ROLS… 

 
 

L’explotació sostenible dels recursos i de les comunitats 
d’aprenentatge està vinculada a les xarxes, associacions i noves 
formes de cooperació a la comunitat. 
Els rols tradicionals dels agents de la comunitat han de canviar. 
Els rols tan ben definits de les autoritats públiques, les empreses 
privades, centres educatius, institucions culturals i ONG, 
desenvolupats des de la societat industrial i mantinguts fins avui, en 
plena globalització, no fan cap servei a l’hora de dur a terme les 
innovacions necessàries en una comunitat d’aprenentatge.  
 
La globalització i les noves realitats de l’economia, l’educació 
permanent, les desigualtats socials, la reducció dels mercats de 
treballs i les noves generacions que no troben el seu camí exigeixen 
noves formes d’abordar i resoldre els problemes de tot tipus a les 
comunitats: la integració, el treball, el canvi climàtic i les 
necessitats educatives canviants. El projecte Xploit ha après que 
aquests rols tradicionals han de ser considerats com el principals 
obstacle per a la innovació i les comunitats d’aprenentatge.  
  
  

 

Les autoritats públiques han de repensar el seu paper a la 
comunitat, obrint-se i compartint responsabilitats amb els 
sectors privat, social i educatiu, i oferir als ciutadans l’espai i 
els recursos per crear innovació social i econòmica a la 
comunitat.  
Les autoritats públiques han d’associar-se amb empreses 
privades, repensar els seus vincles amb aquestes i amb tot 
tipus d’institucions per tal de crear nous models de cooperació 
i formar noves infraestructures sòlides de comunicació entre 
els diferents sectors.  
 
Les institucions educatives i culturals han d’ampliar l'abast de 
la seva missió per a contribuir sistemàticament a la creació de 
noves associacions, unint forces per respondre a les 
necessitats de la comunitat. També, associacions noves 
haurien de fomentar, donar suport i oferir recursos per a tot 
tipus de ciutadans actius, substituint les mesures de control 
amb mentalitats més obertes.  

  

Explora www.learningcommunities.eu 
[Gràfics de centres de comunitats d’aprenentatge a Gales, Regne Unit] 
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“Un viatge de mil milles comença amb un simple pas” 

 
XPLOIT – COMUNITAT INNOVADORA 

 
 

Unió per a la innovació és el títol ambiciós d’una de les iniciatives 
estratègiques pel 2014-20 de la Comissió Europea.   
Aquest títol no només fa referència a la innovació a nivell nacional o 
internacional, sinó a la pràctica quotidiana de les comunitats i 
institucions locals.  
De fet, en el proper “Erasmus per a tots” la Comissió en el fomenta 
les competències empresarials (l’activitat pràctica que condueix a la 
innovació) en tos els nivells educatius, incloent escenaris 
d’aprenentatge no formal i informal.  
 

Aquest enfocament comporta almenys dos grans reptes relacionats 
entre ells: el desenvolupament de la cultura empresarial, també a 
nivell local, i l’aprofitament dels resultats de diferents iniciatives 
emprenedores.  
Durant 3 anys de treball comunitari a tot Europa, el projecte Xploit 
ha comprovat que aquests reptes apunten a un mateix tipus 
d’iniciatives a les nostres comunitats: una comunitat d’aprenentatge 
dinàmica.  

  

 

¿Per què? 
En primer lloc les cultures empresarials no poden desenvolupar-se 
amb èxit en entorns aïllats, ja que demanen la col·laboració de 
diversions agents de la comunitat. Si les infraestructures de 
col·laboració i comunicació no estan ubicades a la comunitat, 
regides per una plataforma comú amb mentalitat empresarial, 
poques iniciatives es veuran acomplertes.  
 

Per altra banda, les mateixes infraestructures són necessàries per 
a captar, adaptar, cultivar i explotar la innovació produïda en 
altres comunitats d’Europa.  
 

Per aquesta raó Xploit ofereix una àmplia varietat de material 
d’orientació per ajudar a desenvolupar aquest tipus 
d’infraestructures comunitàries: autoritats públiques, educatives, 
empreses privades, institucions culturals i ONG unint forces per 
crear el que legítimament podria anomenar-se una comunitat 
d’aprenentatge. 

  

Explora www.learningcommunities.eu 
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“Un viatge de mil milles comença amb un simple pas” 
 

XPLOIT – EXPLOTACIÓ… I MÉS ENLLÀ 
 

El projecte Xploit es va proposar desenvolupar formes 
sostenibles d’explotació de recursos europeus socials i 
d’aprenentatge com per exemple projectes, productes i 
mètodes de finançament. Què vol dir explotació en termes 
d'Europa? L'Explotació és molt més que difusió. Si difusió es 
refereix a donar a conèixer, a gran escala, quantitativament, 
arribant a la gent, conscienciant, etc., l'explotació es refereix 
bàsicament a la identificació, adaptació i implementació de 
recursos socials i d'aprenentatge disponibles, produïts en altres 
comunitats o països, en altres sectors o en altres contextos, 
però que són útils si s'adeqüen a les noves realitats.  
 

En resum, explotació significa no només conèixer o estar 
interessat en alguna cosa, sinó fer-ne ús directament a la 
pràctica, i en altres contextos apart d'aquell pel qual havia 
estat creat inicialment. Explotació pot incloure tant iniciatives 
horitzontals (d'una institució a l'altra) com també verticals (a 
un nivell estratègic, per exemple).   

  

 

L'explotació és, malgrat tot, un procés exigent i complicat, 
sobretot quan es tracta de l'explotació de recursos europeus: 
el llenguatge, el fet de complementar necessitats amb 
recursos disponibles, l'adaptació a noves realitats, i molt 
sovint demana formes noves de col·laboració entre diferents 
parts interessades. 
D'una banda l'explotació és molt necessària per a produir 
iniciatives rendibles; per l'altra, l'explotació autèntica 
escasseja... 
 

Aquest dilema ha obsessionat la cooperació i finançament 
europeus durant anys, convidant a la Comissió Europea a 
centrar-se cada vegada més en les activitats d'explotació. 
Malgrat tot, el projecte Xploit va descobrir que potser la 
única manera de garantir una explotació sostenible és establir 
infraestructures adequades i dinàmiques de col·laboració i 
comunicació en els entorns d'acollida, és a dir, dins les 
comunitats d'aprenentatge i com a comunitats 
d'aprenentatge.  

  

Explora www.learningcommunities.eu 
[Gràfics de centres de comunitats d’aprenentatge a Gales, Regne Unit] 
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XPLOIT – GUIES PER A COMUNITATS 
D’APRENENTATGE 

 
Desenvolupar-se com a comunitat d’aprenentatge per a ser 
capaç d’identificar les necessitats innovadores, socials i 
d’aprenentatge, adaptar i donar resposta a aquestes 
necessitats? Si, però qui ho farà? Qui prendrà la iniciativa? Qui 
és capaç de liderar i facilitar iniciatives d’aquest tipus durant 
un període llarg de temps?  
 
Una de les principals conclusions i reptes del projecte es basa 
en la idea que les iniciatives de les comunitats 
d’aprenentatge, així com el compromís europeu i la seva 
explotació, són totalment dependents dels recursos 
competents i qualificats de la comunitat. 
Ningú està capacitat per aquesta tasca a les comunitats. 
Ningú. Les persones que treballen en aquest camp estan 
capacitats per fer altres coses, i fan el possible per obtenir les 
competències necessàries, sovint renunciant a mig camí o 
fracassant... 
Per això el projecte Xploit va començar a centrar-se en...  

 

  
  

 

...la formació de guies per a les comunitats d’aprenentatge! 
 
Òbviament aquests recursos podrien tenir altres noms com 
guies d’aprenentatge al llarg de la vida, etc. L’important és, 
però, que aquests recursos són necessaris a totes les 
comunitats, intentant desenvolupar infraestructures de 
col·laboració  i comunicació a llarg termini i unint forces 
mitjançant aliances innovadores i creatives.  
 
Sovint la idea de formació i el nomenament d’aquests 
treballadors/guies de les comunitats són el resultat dels 
primers passos per a la creació d’associacions i xarxes: els 
involucrats s’adonen que la missió no és possible sense 
recursos comunitaris qualificats, centrant-se sistemàticament 
en iniciatives comunitàries i desenvolupant fortes 
competències d’aprenentatge i experiència, incloent la 
cooperació europea. 
Xploit ofereix diversos enfocaments per a la formació 
d’aquests guies per a les comunitats d’aprenentatge... 

  

Explora www.learningcommunities.eu 
[Gràfics de centres de comunitats d’aprenentatge a Gales, Regne Unit] 
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XPLOIT – QUÈ OFEREIX L’XPLOIT? 

 
El projecte Xploit, finançat per la Comissió Europea, s’ha 
submergit en els reptes de l’explotació dels recursos socials i 
d’aprenentatge europeus així com el desenvolupament de 
comunitats d’aprenentatge durant més de 3 anys.  
Els resultats estan disponibles a través d’una pàgina nova 
pàgina web - learningcommunities.eu – que presenta 
l’experiència de l’Xploit en diferents formes, incloent material 
pràctic d’orientació basat en les comunitats europees amb 
necessitats de canvi. 
Malgrat tot, ens podem preguntar: “Si, això és útil, però com 
pot interactuar la meva comunitat amb els recursos de 
l’Xploit?” 
 

La pregunta és bona i està justificada. El desenvolupament a 
llarg termini de comunitats d’aprenentatge i la cooperació 
estratègica europea requereix alguna cosa més que llegir i 
aprendre dels demés. 
Els socis de l’Xploit en són conscients, de fet, molt conscients i 
per això el projecte ofereix... 

 

  

 

... oportunitats per interactuar amb els recursos de l’Xploit, 
també després de la finalització del projecte aquesta 
primavera 2013. 
La majoria dels socis del projecte continuarà treballant en els 
reptes que plantegen les comunitats d’aprenentatge, 
utilitzant el suport europeu per afrontar i crear noves 
aliances, projectes i xarxes, també xarxes a nivell mundial. 
Amb tot, els socis de l’Xploit estaran disponibles per a altres 
comunitats de tot Europa en la recerca de la dinàmica de la 
comunitat d’aprenentatge.  
 

A la pàgina web learningcommunities.eu el projecte presenta 
una varietat d’oportunitats interactives, com la col·laboració 
directa, desenvolupament de projectes, creació de xarxes, 
diversos tipus de consultoria i sobretot diàlegs inicials basats 
en les necessitats i els interessos de la comunitat en qüestió. 
De fet, els socis de l’Xploit poden actuar com a “guies de la 
comunitat d’aprenentatge”, com a mentors de recursos 
comunitaris.  

  

Explora www.learningcommunities.eu 
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