
 

 
“A l’educació li cal tant de formació tècnica, científica i professional  

com de somnis i utopies” 
Paulo Freire 

 

L’any que commemorem els 100 anys de la primera Escola d’estiu és just 

recordar el compromís del professorat amb la societat, en la construcció d’una 

educació, d’una escola necessàriament pública, que contribueixi a la formació 

de ciutadans i ciutadanes lliures i solidàries. 

Al llarg d’aquests anys s’han produït situacions de tota mena. Remarcaríem  

que els períodes de ferma col·laboració entre els poders públics i els 

moviments de mestres han propiciat que les escoles d’estiu posessin les bases 

de l’educació a Catalunya com es va produir als anys 30 amb la formació de 

l’Escola Normal vinculada a la Generalitat i l’escola Nova Unificada. Com 

també, sorgint des de la clandestinitat franquista, en l’escola d’Estiu de Rosa 

Sensat on es va aprovar el document “Per una nova escola pública” que 

recollia les aspiracions de renovació educativa en el nostre país. 

La restauració de la Generalitat marcà un nou impuls al comprometre’s amb els 

moviments a “acollir i patrocinar l’Escola d’Estiu de Catalunya en les diverses  

ciutats i comarques”. En aquests 30 darrers anys les relacions no sempre han 

estat fàcils i els recursos destinats sovint insuficients.  

Curosos del nostre fer, independents de qualsevol administració, continuem 

defensant la formació de mestres feta per docents en actiu basant-se en la 

pràctica reflexiva, l’anàlisi dels processos de l’aula i l’intercanvi d’experiències, 

oberts a noves propostes curriculars i metodologies pedagògiques, i sempre 

des d’un profund respecte pels infants i joves. 

Refermem el nostre compromís amb la societat en el treball quotidià, en les 

aules, perseguint que els centres educatius siguin espais d’equitat i cohesió 

social i on puguem acompanyar als nostres alumnes en el ple 

desenvolupament del seu projecte vital. 

Conscients del moment que vivim, posem l’Escola d’Estiu al servei del treball 

per “Educar i aprendre en una nova societat”, com sempre treballant per fer 

realitat la utopia d’ una societat més justa i feliç. 
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