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Molt Honorable Senyor President del Parlament, Honorable Senyor Conseller, Il·lustre          
Senyor Diputat, president del Centre UNESCO, directora de l’Obra Social «la Caixa»,            
director de la Fundació Bofill, directores i directors, professores i professors, 
 
La presència d’una universitat en un projecte d’innovació a primària i a secundària no              
hauria de sorprendre a ningú. I no només perquè els escolars d’avui hagin de ser la                
primera baula d’una cadena que culminarà en els universitaris de demà. 
 
La presència d’una universitat, la presència de la UOC en el projecte Escola Nova 21,               
respon al pes que el nostre model sempre ha atorgat, des d’una concepció basada en               
la màxima accessibilitat i la màxima voluntat integradora, a la metodologia docent i a la               
pedagogia centrada en l’alumnat. 
 
I al nostre país, parlar d’aquests conceptes, parlar de metodologia, pedagogia i            
innovació, equival a fer-ho d’una llarga tradició de feina ben feta que ha tingut en els                
mestres els seus principals impulsors i agents. 
 
A partir d’aquesta realitat, va sorgir el projecte Escola Nova 21. I la UOC, com a                
membre del sistema universitari català, hi va voler ser present des de la gestació,              
sumant esforços, sumant expertesa, sumant ambició. 
 
Així, hem estat impulsors del màster universitari de Millora dels Ensenyaments de            
l’Educació Infantil i Primària. 
 
Un màster fet conjuntament amb la Universitat de Vic - Universitat Central de             
Catalunya, gràcies a l’acord de la Secretaria d’Universitats i Recerca i del Departament             
d’Educació de la Generalitat, per a aplicar una experiència pilot de formació al             
professorat de les escoles de la Catalunya central. 
 
Un màster que ha promogut la millora educativa mitjançant metodologies          
d’aprenentatge globalitzat, formació de base competencial i una implicació activa de           
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les mestres i els mestres participants, que hi han aportat el seu compromís i el seu                
valuosíssim coneixement professional. 
 
Un programa formatiu enriquit a partir de les experiències concretes, generosament           
compartides per part de professionals i escoles, integrants del projecte Escola Nova            
21. 
 
Un compromís que també ha comprès iniciatives com les jornades «Activem el canvi!»,             
en les quals, en estreta col·laboració amb la Fundació Bofill, s’han promogut accions             
formatives i d’intercanvi per diverses ciutats catalanes. 
 
Avui, totes aquestes accions, tots aquests programes, s’han pogut tancar amb èxit i             
han complert un paper important. Però la feina no és acabada. 
 
«D’aquí la importància d’incorporar a l’agenda      

política, de forma preferent, la innovació educativa i        

la formació integral.  

D’aquí la importància de garantir la continuïtat dels        

professionals i de les iniciatives que aposten per les         

bones pràctiques, que aposten pel futur.» 

 
Perquè l’impuls per transformar l’educació és imparable. 
 
Moltes gràcies. 
 
Josep A. Planell 
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