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Benvolgudes i benvolguts membres de la comunitat educativa, 
 
Aquesta és la nostra darrera carta com a equip d’Escola Nova 21. Al llarg d’aquests 
tres anys intensos hem compartit voluntats, experiències i aprenentatges, i hem 
conformat, des del propòsit compartit, una comunitat de persones i d’escoles i instituts 
compromesos a procurar que tot infant, siguin quines siguin les seves condicions, pugui 
gaudir d’experiències d’aprenentatge rellevants i empoderadores que li permetin 
desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar. 
 
Sumant esforços, entre totes i tots hem generat presa de consciència sobre el sentit, la 
necessitat i la urgència del canvi de paradigma educatiu, i hem articulat accions i 
procediments que fan que aquest canvi sigui possible arreu. La determinació de garantir 
una educació de qualitat posada al dia, inclusiva i equitativa, i promoure oportunitats 
d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom, té més força que les inèrcies 
immobilistes. 
 
El 2016, en presentar l’aliança, vam dir que era només per tres anys: “Pretenem 
catalitzar el canvi, focalitzar-lo i contribuir a empoderar escoles i institucions per a iniciar 
un camí de no retorn cap al sistema educatiu avançat que ens cal”. Així ha estat: avui 
hi ha molts més centres i docents empoderats, i les administracions tenen 
procediments i indicadors contrastats amb evidències per fer que el canvi de paradigma 
arribi a tot arreu. Ara caldran polítiques decidides per a la pròxima dècada que ho facin 
possible. 
 
A l’acte de finalització del programa recordàvem l’afirmació dels alumnes de Barbiana: 
“L’escola que deixa perdre un infant no és digna d’anomenar-se escola”. Tenim el 
convenciment que aquest és el motor principal que us mou a canviar el paradigma 
educatiu. I, per això, en nom de tot l’equip d’Escola Nova 21 i en el nostre propi, volem 
agrair-vos un cop més la vostra feina incansable per fer realitat l’escola imaginada. 
 
Que tingueu unes molt bones vacances i fins sempre, 
 

 
Eduard Vallory      Boris Mir 
Director    Director adjunt 


