
Renovar l’escola , transformar l’educació 
 
Quan recordem l’escola de fa uns anys ens adonem dels canvis que s’han 
produït. Ja no és el pas de la pissarra de guix a la digital, o l’ús dels ordinadors 
en la feina quotidiana dels nois i noies , és sobretot aquesta manera de fer 
diferent del professorat que acompanya el procés educatiu , és la col·laboració i 
relació entre els pares i el professorat, és la implicació d’entitats i els serveis 
municipals per aconseguir una millor eficiència dels recursos i una coherència 
en el discurs educatiu. 
Aquests joves que ens demostren dia a dia el seu potencial en iniciatives com 
el treball per projectes, la seva capacitat per aprendre amb els iguals a través 
del treball cooperatiu i que ens sorprenen en els projectes d’aprenentatge-
servei o en tantes i tantes dinàmiques que posen en valor que ells i elles siguin 
i es sentin protagonistes dels seus progressos. 
Per això els professionals hem hagut de flexibilitzar els programes educatius i 
fins i tot els horaris. Juntament amb els consells escolars, ens anem prenent 
l’autonomia necessària per aconseguir un bon clima de treball que ens porta a 
una bona relació de col·laboració i confiança entre tots els estaments 
educatius. Del clima relacional que cada comunitat sigui capaç de crear en 
dependrà la qualitat de l’educació que aconseguim. En aquest sentit, convé no 
oblidar que l’acte d’educar es basa en la confiança en l’altre. 
Òbviament hem deixat lluny els discursos matussers que desconfien del 
professorat, dels nois i noies o dels pares i mares. Ens hem allunyat de la 
lògica numèrica dels resultats i potenciat la bona sintonia, el treball seriós 
compartit amb l’avaluació dels processos i la formació com eines de millora. 
Aquestes línies de treball, de fet son les que volem impulsar i reconèixer així el 
treball de molts docents, de pares i mares i municipis que faciliten i possibiliten 
aquests canvis. 
Un cop més les Escoles d’Estiu volem potenciar i treballar per aconseguir la 
contínua transformació de l’educació i de l’escola. La construcció d’un nou país 
capaç d’assumir els reptes, encara a concretar, demana generacions formades 
per afrontar importants canvis. Aquesta és la nostra aportació i el nostre 
compromís. 
  
  
Jaume Aguilar Vallès 
President de la Federació dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 

 


