
TREBALLANT LA INTERCULTURALITAT A UNA 
 COMUNITAT D’APRENENTATGE 

                                                                                                                                
 

CEIP Mare de Déu de Montserrat (Terrassa) 
 

A la Comunitat d’Aprenentatge Mare de Déu de Montserrat treballem per la 
igualtat de resultats sota el principi de la igualtat de diferències 

 
La realitat del CEIP Mare de Déu de Montserrat en relació a l’alumnat 
procedent de països extracomunitaris és molt semblant a la d’altres escoles 
situades en barris que esdevenen un lloc d’acollida de persones immigrants. 
Avui el nombre d’alumnat immigrant procedent, especialment del magreb, ha 
augmentat. Preveiem que aquesta sigui la tendència dels propers cursos i ho 
fem amb una actitud il·lusionada. Aquest és l’aspecte que ha canviat a l’escola 
des de fa gairebé dos cursos, des que vam iniciar la transformació en comunitat 
d’aprenentatge. 
 
Una comunitat d’aprenentatge troba enormement ric el fet multicultural i 
l’afronta amb una actitud positiva. La nostra comunitat d’aprenentatge està 
demostrant com el que atrau a les famílies d’una escola és que ofereixi una 
educació de qualitat per les seves filles i fills. La qualitat resideix en el projecte 
d’escola. Si el projecte d’escola és científic, participatiu i assegura l’èxit de totes 
i tots, la immigració no és esdevé mai un obstacle. 
 
Com ho fem? A l’escola fem grups interactius a tots els cursos, des de P3 fins a 
6è. Els grups són petits i els més heterogenis possible, de nivell, de cultura, de 
gènere... Una persona adulta tutoritza cada grup i promou l’aprenentatge entre 
iguals. Un dels cursos on els grups interactius té més èxit és a la classe 
d’anglès a 6è, on participen dues mares, una veneçolana i una magrebina, que 
només es poden comunicar en anglès. Actualment el grup-classe dóna un 
sentit a aquesta llengua i a l’assignatura que abans no trobaven, a la vegada 
que ha canviat la seva imatge de les dones àrabs i de retruc això canvia les 
interaccions d’aquests nens i nenes amb les seves famílies. L’entrada de 
persones adultes d’altres cultures a les aules per fer grups interactius enriqueix 
els aprenentatges i augmenta la motivació de l’alumnat, podent arribar a 
canviar les expectatives d’alumnes que, fins i tot, mai havien sentit parlar de la 
universitat. 
 
Altra activitat amb molt d’èxit és la formació de familiars. Tres dies a la setmana 
persones voluntàries, entre elles també noies magrebines, ensenyen castellà 
oral i escrit a les mares àrabs de l’escola. Actualment hi ha entre 15-19 mares 
en aquest procés de formació. La formació respon a les seves necessitats i 
està canviant les seves pròpies expectatives en quant a la seva formació. El 
cafès-tertúlia, convocar les reunions a diferents horaris, respectant les 
dinàmiques de les diferents famílies i afavorint l’assistència de la majoria; o fer 
difusió de les activitats de l’escola en llengües diferents amb ajut de familiars 
voluntaris, afavoreix la interacció entre les famílies autòctones i les famílies 
immigrades. Aquestes activitats trenquen molts estereotips i perjudicis gràcies 
al coneixement i al diàleg igualitari que s’estableix entre totes les persones. 



 
La millora de la convivència a l’escola poc a poc va traspassant els seus murs 
per arribar al barri. L’objectiu és buscar la participació de tothom per enriquir el 
projecte.. per construir una escola que agradi a totes les persones, una escola 
on tots els nens i totes les nenes puguin aprendre el màxim respectant les 
seves tradicions culturals. 
 


