ESCOLES D’ESTIU EN PANDÈMIA
Diu la dita que qui dies passa, anys empeny. Doncs aquí ens trobem, empenyent un nou any
complex marcat per la pandèmia de la covid19. I malgrat el panorama, encetem una nova edició
de les Escoles d’Estiu, molt en virtual, malauradament.
Volem destacar la força i l’empenta dels MRP i àmbits de la Federació en aquesta incertesa, que
s’han adaptat, amb resiliència i vigor des dels territoris per adaptar l’Escola d’Estiu, a aquest
format virtual, més impersonal, però de molta qualitat.
Docents de diferents etapes educatives ens trobem per compartir, debatre i aprendre al voltant
de diferents temes que van des de l’essencialitat de l’escola, el paper de la cultura en allò
essencial, la coeducació, la creació d’ecosistemes educatius i metodologies transversals...
Volem felicitar-nos, plegats per l’impuls que s’ha donat de la presencialitat i del valor de
l’acompanyament dels infants i joves després d’un confinament i el tancament de les escoles el
curs passat. Encetem de nou una nova edició de l’Escola d’Estiu conjunta, on des de tots els
territoris oferim el bo i millor de nosaltres mateixos per tal d’oferir espais de debat i reflexió de
qualitat per a tothom. El tema de l’Edició conjunta, com no podria ser d’una altra manera, és:
L’educació, un dret essencial de la Infància.
Tenim molts reptes de present i de futur entre mans que passen des digitalització fins
sostenibilitat que es treballen de forma territorial, al llarg de les diferents edicions que es
realitzen d’Escola d’Estiu als diferents territoris de Catalunya. Hem d’impulsar, acompanyar i
incentivar el canvi educatiu, l’escola no pot quedar al marge de tot això. És per això que els MRP,
entitats i àmbits de la FMRPC caminem vers la construcció col·lectiva de propostes per encarar
els nous reptes i així generar una vertadera educació transformadora.
Ens esperen tres anys de replantejament de nous currículums, és i serà un bon moment per fer
el gran canvi de paradigma que tant estàvem anhelant. Reclamem a les administracions que ens
acompanyin i ajudin per fer les transformacions que l’educació necessita. Posem el nostre petit
granet de sorra per fer-ho possible fent visible la renovació pedagògica arreu i caminant plegats,
en xarxa vers aquest canvi de paradigma educatiu.
Gaudiu d’una bona Escola d’Estiu 2021
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