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Resum
Les Comunitats d'Aprenentatge (CA) s'han anat configurant en el transcurs de l'Ãºltima dÃ¨cada com
alternativa a una forma d'entendre l'educaciÃ³ que atorga prÃ cticament en exclusiva a l'educaciÃ³ formal i a
les institucions dels sistemes educatius -escoles, centres d'educaciÃ³ secundÃ ria, centres universitaris,
centres de formaciÃ³ superior, etc.- la responsabilitat de la formaciÃ³ dels nens, els joves i els ciutadans i
ciutadanes en general.
Les elaboracions teÃ²riques i les experiÃ¨ncies prÃ ctiques que s'han anat generant en el transcurs dels
Ãºltims anys entorn de les CA ofereixen una plataforma i uns elements d'enorme interÃ¨s per a abordar
aquest canvi profund en educaciÃ³ al que abans alâ€¢ludÃ-em i que, d'acord amb la majoria de les anÃ lisis,
Ã©s necessari i urgent escometre.
L'interÃ¨s i la utilitat potencial de la teoria i la prÃ ctica de les CA com font d'inspiraciÃ³ per a pensar i
concretar en quÃ¨ ha de consistir aquest canvi i com Ã©s possible escometre'l resideix tant en la seva
capacitat per a transformar les prÃ ctiques pedagÃ²giques i l'organitzaciÃ³ habitual de les institucions
educatives formals, com en la seva capacitat per a mobilitzar recursos aliens a aquestes institucions i
posar-los al servei de l'educaciÃ³ i la formaciÃ³ de les persones. Ã‰s precisament aquest carÃ cter bifrontal
de les aportacions realitzades des de la teoria i la prÃ ctica de les CA el que fonamenta la proposta del
FÃ²rum de convertir-les en l'eix central del seu projecte educatiu i el que recolza la nostra convicciÃ³ que en
elles poden trobar-se algunes claus decisives per al futur de l'educaciÃ³.
(final del resum)
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