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Benvolgudes i benvolguts,  

Acaba un curs especialment intens, difícil, i un cop més hem pogut constatar la gran 

professionalitat i vocació de servei dels i les docents del nostre país. Vull, doncs, expressar-

vos la meva gratitud i reconeixement per l’esforç i dedicació que heu dedicat al nostre 

alumnat.  

Catalunya té una llarga tradició de renovació pedagògica i d’esperit innovador, grans actius 

que són clau per a reajustar el sistema educatiu i fer-lo més resilient per a un món més 

globalitzat, digitalitzat, intercultural, multilingüe, divers i socialment complex. I per a fer que 

aquest reajustament contempli els principis humanistes de l’educació, la inclusió i l’equitat.  

Les escoles d’estiu formen part intrínseca d’aquesta tradició pedagògica que permet al 

sistema afrontar els canvis i les transformacions que la societat catalana ens reclama. 

Aquests espais de formació i aprenentatge entre iguals, de debat pedagògic profund i 

rigorós, són un motor per a l’actualització, la renovació i la innovació de la pràctica docent. 

Són un valor clau per a produir canvis en les pràctiques pedagògiques, en els centres 

educatius i en les polítiques educatives.  

Els canvis socials, econòmics i culturals propis de la societat actual i que la pandèmia ha 

accelerat, ens interpel·len i posen en qüestió la conceptualització del fet educatiu i ens 

apel·len a repensar les dimensions i els aspectes que l’envolten i, molt especialment, el rol 

del professorat. Les escoles d’estiu ens aporten cada curs noves mirades sobre el fet 

educatiu des d’una perspectiva de la formació integral i inclusiva, generadores d’oportunitats 

de creixement personal i professional cap un model de professió docent que fa possible fer 

avançar el sistema educatiu en equitat i igualtat d’oportunitats. 

Rebeu totes i tots el nostre agraïment per aquesta nova edició de les escoles d’estiu, per 

la vostra feina als centres educatius i pel vostre compromís de present i de futur amb 

l’educació de Calalunya. 

Que tinguem una molt bona i profitosa ESCOLA D’ESTIU!  
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