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Benvolgudes i benvolguts, 
 
 
Un any més gràcies al compromís envers l’educació de molts docents arreu del país 
podem comptar amb un espai de reflexió i d’impuls per a l’actualització, la renovació i la 
innovació de la pràctica docent, un factor d’extraordinària importància per a la qualitat 
del sistema educatiu de Catalunya. 
 
Les escoles d’estiu són garantia de qualitat en la formació del professorat orientada cap 
un model de professió docent que fa de la innovació i la millora constant l’eix vertebrador 
de les nostres escoles amb conseqüències directes sobre l’educació dels nostres 
alumnes.  
 
Les escoles d’estiu tradicionalment ens han aportat durant molts anys i ens segueixen 
aportant mirades noves sobre el fet d’educar i d’aprendre, de transmetre valors, de 
generar nous coneixements, de desenvolupar actituds i aptituds d’autoestima, 
autonomia i assertivitat per aconseguir estratègies eficaces de superació permanent. 
 
També són una oportunitat per a l’intercanvi d’experiències i projectes pedagògics de 
referència, per aprendre d’iguals i entre iguals i per facilitar connexions entre docents i 
centres que fan emergir sinergies per engegar projectes que enforteixin els claustres i 
que permetin establir xarxes de cooperació, dins i fora del centre per donar resposta a 
les necessitats educatives de tots els alumnes. 
 
Creiem en una educació integral i inclusiva que fomenti l’equitat i el plurilingüisme 
perquè tots i cadascun dels alumnes pugin afrontar els canvis socials, culturals i 
tecnològics amb expectatives d’èxit per avançar cap a una societat que afavoreix el ple 
desenvolupament personal, professional i social de totes les persones al llarg de la vida.  
 
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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