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A la comunitat educativa del centre 
 

Barcelona, 18 de juliol de 2016 
 
 
Benvolgudes i benvolguts, 
 
Volem agrair-vos molt la confiança i la voluntat de canvi que heu expressat sol·licitant 
que el vostre centre s’incorpori al programa Escola Nova 21. En aquesta objectiu no hi 
esteu sols: heu estat prop de mig miler (487) els centres de tot el país que heu aprovat 
als vostres òrgans corresponents el compromís amb el canvi cap al marc d’escola 
avançada, més els que ens han fet saber que ho volen fer però que volen començar el 
canvi una mica més endavant. El repte és gran, però estem ben acompanyats! 
 
El programa ha nascut com un catalitzador de la forta voluntat de canvi que tants 
centres heu expressat, i per empoderar mestres i centres en una veritable autonomia 
educativa centrada en l’aprenentatge i en el treball conjunt, tant dins el centre com en 
xarxes de centres. Som conscients de l’enorme valor que té que hagueu acordat la 
participació en un programa de canvi de tres anys, i volem agrair la vostra decisió i 
agosarament. Els qui impulsem Escola Nova 21 estem treballant per trobar la forma 
que cap centre que realment vulgui canviar es trobi sense possibilitat de fer-ho.  
 
Després d’analitzar les sol·licituds rebudes, com a molt tard el 30 de setembre 
anunciarem els centres que podran formar part del programa, amb els qui 
començarem a treballar amb una eina d’autodiagnosi per contrastar la realitat del 
centre amb els quatre eixos del marc d’escola avançada: propòsit; pràctiques; 
avaluació; i organització. Aquest punt de partida i el propi projecte educatiu han 
d’ajudar a què cada centre dibuixi el seu itinerari de canvi cap al marc comú. El 
desembre seleccionarem 30 escoles amb qui farem un acompanyament més directe.  
 
Mentrestant, us agraïm de nou la confiança de sumar-vos a aquest moviment per un 
sistema educatiu avançat, i us desitgem que gaudiu d’un ben merescut repòs d’estiu. 
 
Ben cordialment, 
 

 
Eduard Vallory 
Director 

http://www.escolanova21.cat/


28 DISSABTE, 21 DE MAIG DEL 2016 ara   
debat

CARTES I MISSATGES

Els bitllets del metro 
Aquesta setmana m’han robat la 
T-Jove, el meu títol de transport 
públic trimestral, al metro. I no se-
ria tan dramàtic si els abonaments 
no fossin paper mullat. Els serveis 
competents, Renfe i TMB, són in-
capaços de retornar-me el docu-
ment o facilitar-me’n una còpia. Ni 
la denúncia de robatori, ni l’extrac-
te del banc, ni el fet que el títol si-
gui unipersonal i que calgui el meu 
DNI per fer-lo servir són motius 
suficients.  

Crec que els controls de segure-
tat s’haurien d’endurir per assegu-
rar el retorn dels bitllets robats. 
L’únic que puc fer ara és esperar 
que la meva T-Jove aparegui en un 
control, d’aquells que algú veu de 
tant en tant –en tres anys de viat-
ges he ensenyat el DNI un parell de 
vegades. 

Dedico gairebé un 25% del meu 
sou d’universitària i treballadora a 
un abonament del servei de trans-
port públic per anar a estudiar a 
Barcelona, a més de rebre ajuts de la 
Generalitat per pagar-ne una part. I 
resulta que són incapaços de garan-

Igualtat: realitat o utopia?  

La llei estableix que tots els humans són 
iguals i proclama el dret a la igualtat i a 
la no discriminació per raó de sexe, pe-
rò ¿realment és així en la nostra soci-
etat? Ja el fet d’utilitzar la paraula sexe 

implica la naturalització o biologització de les di-
ferències sexuals.  

Recordo que fa poc un anunci d’una entitat 
bancària feia servir reflexions com: els nens de 
blau, les nenes de rosa, la pilota per als nens i les 
nines per a les nenes, els homes no ploren... Ai-
xò reflecteix que els estereotips, responsables 
d’aquesta desigualtat, actuen des que som nens.  

Un estudi de la Fundació L’Oréal demostrava 
que un 63% dels espanyols creuen que les dones 
no serveixen per ser científiques d’alt nivell i no-
més un 41% dels ciutadans podien imaginar una 
dona quan se’ls demanava que fessin el retrat ro-
bot d’un científic. 

 Això demostra que, si bé la dona ha guanyat 
 espais amb el temps, en ple segle XXI la igualtat 
entre homes i dones continua sent una utopia.

tir-ne l’ús durant el temps de valide-
sa de l’abonament, malgrat que ha-
gi pagat per avançat pel servei. 

En aquest món virtualitzat seria 
hora de plantejar la naturalesa dels 
abonaments de transport. Cal que 
es digitalitzin i que es faci un regis-
tre d’usuaris per garantir que tin-
guin el servei pel qual paguen i no 
hagin de pagar per duplicat. No par-
lem d’una broma: un títol de trans-
port públic tan car no pot ser paper 
mullat. 

ANNA SOLÀ FLORES 

 LA GARRIGA 

No n’aprendran mai 
L’estat espanyol continua entre-
bancant-se voluntàriament amb la 
mateixa pedra i, pel que hem vist 
aquests dies, continuarà sent així, 
cosa que alguns en part celebrem. 

De la mateixa manera que l’am-
baixada espanyola va suspendre la 
presentació del llibre Victus de Sán-
chez Pinyol l’any 2014 a Utrecht, 
aquest cop el govern central tampoc 
ha sabut amagar el seu boicot a Ro-
meva als mitjans de comunicació su-
ecs. I és que aquesta mateixa setma-

na s’ha intentat prohibir l’entrada 
d’estelades a la final de la Copa del 
Rei a Madrid. No s’adonen que 
aquest posicionament alimenta i ac-
centua el sentiment de rebuig cap a 
l’estat espanyol i que, a falta d’un 
mes per a les noves eleccions gene-
rals, l’Estat evidencia un neguit i una 
visceralitat típics de qui està perdent 
el control de la situació. 

S’ha d’admetre que, si sumem ai-
xò a la seva negativa a aprovar la llei 
de pobresa energètica, a la Hisenda 
pròpia, l’atac a la llengua catalana i 
la censura constant a Catalunya, po-
dríem confirmar altra vegada que 
Espanya és el millor aliat de l’inde-
pendentisme. 

DANIEL CULLELL ARANDA 

PREMIÀ DE MAR 

Identitats 
Llegeixo la carta del Sr. Pau Cortés 
a l’ARA del 19 maig i la seva reflexió 
sobre el bilingüisme. Respecto el 
seu parer i sentiment, com no pot 
ser d’una altra manera. Els catalans, 
per força, tant sí com no, tots som 
bilingües a casa nostra, i això és un 
avantatge. Amb tot, crec que s’erra 

BERTA HERRERA SÁNCHEZ  

BARCELONA

Actualitzar l’escola

Molts mestres, mares 
i pares i professio-
nals d’amplis sec-
tors demanen una 
actualització de 

l’escola que permeti que tots i ca-
dascun dels infants gaudeixin d’un 
aprenentatge rellevant i amb sentit, 
que els permeti desenvolupar capa-
citats que expandeixin les seves 
oportunitats per portar vides amb 
sentit i amb igual dignitat en la soci-
etat del coneixement. D’això n’han 
parlat els darrers dies articles de 
Marina Subirats, Xavier Antich, 
Carles Capdevila i de la consellera 
Meritxell Ruiz. Però aquest debat 
sobre l’actualització de l’escola no 
és exclusiu del nostre país: és el que 
estan vivint moltes societats avan-
çades. I fonamentalment se centra 
en dos elements diferents: què cal 
aprendre (el propòsit) i com cal que 
sigui l’aprenentatge (la pràctica).  

Sobre el propòsit, ja fa prop de 
tres dècades que el nostre marc le-
gal diu que l’educació ha de desen-
volupar competències per a la vida, 
adquirint els coneixements que les 
fan possibles. Això vol dir que, avui, 
els continguts d’aprenentatge són 
les competències, no les antigues 
matèries. I des del 1996 l’informe 
Délors de la Unesco indica que el 
propòsit ha d’articular quatre pi-
lars, cadascun amb el mateix pes: 
aprendre a conèixer, a fer, a ser i a 
conviure. Pel que fa a la pràctica, les 

evidències aportades per 
la recerca en neurocièn-
cia, psicologia, sociolo-
gia o economia estan ge-
nerant coneixement so-
bre com els humans 
aprenem, resumits en 
informes com els publi-
cats pel National Rese-
arch Council (2000) o 
l’OCDE (2010). 

Actualitzar l’escola vol 
dir, per tant, actualitzar tant el pro-
pòsit (quin objectiu té l’escola) com 
les pràctiques (de quina manera 
s’aprèn). I, en particular, reclama co-
brir el punt que els enllaça: els indi-
cadors avaluatius. James Heckman, 
premi Nobel d’economia que ha de-
mostrat que el desenvolupament de 
les competències transversals els 
primers cinc anys de vida dels in-
fants és fonamental per a tot l’apre-
nentatge posterior, també ha analit-
zat l’enorme limitació dels instru-
ments avaluatius del sistema educa-
tiu. Resumint, explica que com que 
només sabem analitzar dades que es 
poden memoritzar a curt termini, 
hem posat en aquesta memoritza-
ció la major part d’esforç en l’apre-
nentatge. Però així molt del que 
memoritzem a curt termini ho obli-
dem, i en canvi mentrestant no des-
envolupem les competències neces-
sàries ni adquirim els coneixements 
que veritablement calen. 

I és que molts cops oblidem que 
el coneixement, com explica la 
Unesco, va més enllà de la memòria. 
El coneixement consisteix en la in-
formació (fets), comprensió (con-
ceptes), habilitats, actituds i valors 
adquirits a través de l’aprenentat-
ge. I només els fets i els enunciats 
dels conceptes s’aprenen memorit-
zant (i es poden demostrar amb 

Reprendre la tradició pedagògica 
que ens era pròpia, i enllaçar-la amb 
els reptes de la societat del coneixe-
ment i del canvi tecnològic expo-
nencial en què vivim, és el que signi-
fica actualitzar l’escola. Ens cal po-
sar-nos al dia, com ha fet el govern 
de Finlàndia amb el seu nou currí-
culum: superar el model transmis-
sor, avaluar aprenentatge i no per-
sones. Per fer-ho, hem d’entendre el 
marc d’escola avançada a què aspi-
rar, i articular tots els esforços de 
mestres, famílies, professionals, 
acadèmics, servidors públics i cre-
adors d’opinió a fer que, al nostre 
sistema educatiu, tots i cadascun 
dels infants gaudeixin d’un apre-
nentatge rellevant i amb sentit.  

El canvi exponencial que viu la 
nostra societat arriba a paralitzar-
nos quan parlem d’educació: ens fa 
por deixar enrere el que coneixem 
però no sabem fer-nos una idea de 
què ens cal. Per això necessitem 
posar en pràctica el coneixement ja 
existent, fonamentar bé pràctiques 
d’aprenentatge i sistemes per me-
surar-les, incentivar les escoles 
perquè s’empoderin i alhora empo-
derin els alumnes, i fer-ho de la mà 
d’aquells que arreu del món s’en-
fronten als mateixos reptes. Aques-
tes són les raons per les quals en-
titats i escoles hem impulsat Esco-
la Nova 21, una aliança que contri-
bueixi a fer possible un sistema 
educatiu avançat.

exàmens memorístics). 
Tota la resta necessita 
processos diferents: els 
conceptes requereixen 
anar de la comprensió 
dels fenòmens a l’enun-
ciat; les habilitats neces-
siten pràctiques, i per 
adquirir actituds i valors 
calen vivències. Per això, 
la pràctica transmissora 
(un mestre que explica, 

uns infants que apunten) no permet 
desenvolupar competències ni 
tampoc adquirir la gran majoria de 
coneixements. 

Perquè, de fet, als coneixements 
i a les competències no s’hi arriba 
per separat. No es tracta d’adquirir 
(i menys memoritzar) coneixe-
ments per després desenvolupar 
competències. Es tracta que el des-
envolupament de competències si-
gui, alhora, l’objectiu de l’educació i 
el mitjà per adquirir els coneixe-
ments: perquè és a través de les es-
tratègies d’aprenentatge compe-
tencial que els diferents tipus de co-
neixements s’articulen de manera 
significativa i rellevant, i s’adquirei-
xen de manera sòlida. 

L’actualització de l’escola no té a 
veure amb la tecnologia, tot i que si 
se sap fer servir hi pugui ajudar. 
L’element clau de l’actualització és 
la personalització de l’aprenentat-
ge: entendre que les persones que 
aprenen són diferents, tenen un co-
neixement previ diferent i potenci-
alitats diferents i complementàries, 
i que per tant les estratègies d’apre-
nentatge s’han d’articular de mane-
ra que totes i cadascuna d’elles, les 
més sistemàtiques i les més intuï-
tives, desenvolupin les competènci-
es per a la vida que els calen adqui-
rint els coneixements necessaris. 

EDUARD VALLORY

La pràctica transmissora 
(un mestre que explica i 

uns infants que apunten) 
no permet adquirir la gran 
majoria de coneixements
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