
Sobre el projecte

Aprenem. Famílies en xarxa va néixer amb 
la voluntat d'arribar a diversos barris de 
Barcelona i també a altres ciutats. Al 2015, 
gràcies al suport de l'Ajuntament de 
Barcelona, es va fer una prova pilot  a l'IES 
Milà i Fontanals (Ciutat Vella)  i el curs 
següent ja es va replicar a dos  centres més 
d'altres barris de la ciutat: IES Rambla Prim 
(Besos) i Escola Poble Sec (Sants Montjuïc).

Objectius

• Apoderar les famílies d’origen cultural 
divers a partir d’una formació 
individualitzada a càrrec de l’alumnat 
voluntari, ajudant-los  a ser més autònoms 
en les gestions quotidianes per a les quals 
solen necessitar l’ajuda dels seus fills i filles, 
fent-los perdre hores de classe. 

• Apropar aquestes persones a l’escola, 
un espai on els hi costa entrar per la barrera 
lingüística, les diferències culturals i el 
desconeixement de la cultura d’acollida.

• Oferir un servei a la comunitat seguint la 
filosofia de l’aprenentatge i servei 
comunitari. L’alumnat utilitzarà els 
coneixements i l’experiència que va assolint 
amb el projecte  per ensenyar a  les 
persones adultes de la seva comunitat. Al 
mateix temps que es reforcen les seves 
competències de comunicació intercultural
i lingüístiques, se senten reconeguts pels 
adults a qui ensenyen,  guanyen 
autoestima, responsabilitat, compromís
i s’introdueixen al voluntariat.

Aprenem. Famílies en xarxa.

Alumnes voluntàries i voluntaris de 
Secundària o cicle superior de Primària 
formen parelles amb persones adultes 
d’origen cultural divers, ja siguin de la seva 
família o del seu entorn, per ensenyar 
català, castellà i informàtica. Les classes es 
fan al mateix institut o escola dels alumnes 
voluntaris i compten amb una persona jove 
com a  dinamitzadora, que també ha 
experimentat el procés migratori en 
primera persona. Les sessions són dos
o tres dies per setmana, en horari extra 
escolar i també es podrien fer en horari 
escolar si el centre educatiu entoma aquest 
programa com a  Projecte d’Aprenentatge i 
Servei Comunitari ( APS).

Aprenem. Famílies en xarxa inverteix el rol 
dels i les alumnes, que es converteixen en 
docents de familiars, veïns i veïnes del barri 
d’origen cultural divers i, al mateix temps, 
acosten les famílies als centres educatius i 
els hi ensenyen competències lingüístiques i 
informàtiques de manera individualitzada.

Aprenem. Famílies en xarxa compta amb 
el reconeixement de la Direcció de Drets de 
Ciutadania i Diversitat de l'Ajuntament de 
Barcelona i de la Fundació Jaume Bofill.  
S'inspira en el projecte "Youth Empowering 
Parents" de Canadà, guardonat amb el 
Premi d'Innovació Intercultural de l'Aliança 
de Civilitzacions de Les Nacions Unides.



Si en voleu més informació
contacteu amb Imma Llort: 

illort@casaasia.es
imma.llort@gmail.com
tel: 666 571 836
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Dissenyat per: ceiggam@gmail.com


