
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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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