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Q uan escrivim aquestes línies ja fa cinquan-
ta dies que es va declarar l’estat d’alarma 
com a conseqüència de la pandèmia per la 
COVID-19 i som a les portes del desconfi-

nament gradual. Durant tot aquest temps hem recor-
regut plegats un llarg camí d’adaptació a una nova i 
desconeguda situació, convençuts que volíem estar 
al vostre costat: al costat dels col·legiats i les col·legi-
ades, al costat de tot el nostre alumnat i al costat de la 
professió docent. El 13 de març vam tancar les portes 
de la seu del Col·legi, el col·legi dels i les docents, 
però des del primer moment vam adoptar diferents 
mesures per tal que l’equip professional del Col·legi 
pogués seguir treballant en línia i oferir-vos tots els 
serveis que ens són propis, així com una formació ri-
gorosa, útil i adaptada a aquest nou escenari. Perquè, 
per damunt de tot, no volíem que estiguéssiu sols i 
perquè, ara més que mai, havíem de segellar de nou 
el nostre compromís amb la professió docent i amb 
els i les professionals de la cultura.

Aquell 13 de març teníem en marxa les darreres ses-
sions de la formació permanent d’hivern, dels cursos 
d’oposicions i de la Universitat Sènior; teníem tanca-
da la programació de l’Escola d’Estiu i havíem orga-
nitzat diferents activitats culturals (jornades, visites 
culturals, conferències...), i gairebé havíem enllestit la 
nova programació dels cursos de la Universitat Sènior 
2020-2021. De fet, fins i tot aquestes pàgines que teniu 
davant vostre, i aquest mateix editorial, tenien una ori-
entació diferent. Sense anar més lluny, aquest editorial 
havia de ser la carta de presentació d’una iniciativa del 
Col·legi per posar en valor l’esforç dels estudiants de 
màster en formació del professorat: es convocaven els 
I Premis de treball de fi de màster en formació del pro-
fessorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, 
formació professional i ensenyament d’idiomes. La ini-
ciativa segueix vigent, però l’hem hagut de posposar 
i, de ben segur, a l’editorial de l’Agenda de Tardor la 
presentarem a bastament.

Però el nou escenari derivat de la crisi sanitària en què 
hem estat immersos aturava momentàniament tota 
l’activitat del Col·legi. Davant d’aquesta situació, només 
podíem, i volíem, treballar incansablement per adaptar 
la nostra activitat al nou paradigma i a les noves regles 
del joc. Perquè sabíem que només així seguiríem estant 
al vostre costat. Així, a través d’un encadenat de decisi-
ons, sovint preses amb moltes incerteses de futur, hem 
estat capaços de continuar oferint-vos gairebé tota la 
programació formativa i cultural que estava prevista: 
hem reprogramat les Jornades de Clàssiques i les Jor-
nades de Ciències Socials a la tardor; hem transformat 
la majoria de sessions pendents de l’Escola d’Hivern 
i d’oposicions a un format en línia, preveient algunes 
sessions presencials durant els mesos de juliol i setem-
bre; hem ofert algunes de les conferències que estaven 
programades en línia; estem treballant per encaixar les 
sessions pendents dels cursos de la Universitat Sènior 
en diferents formats, i hem programat una Escola d’Es-
tiu en línia, de la mà del Departament d’Educació, rede-
finint l’oferta formativa que havíem pensat inicialment. 
Efectivament, el Col·legi ha decidit enguany fer un gir i 
oferir una programació íntegrament en línia de l’Escola 
d’Estiu amb més de 60 cursos de totes les matèries, 
posant l’accent en la formació a través de les noves 
tecnologies, les competències de gestió emocional, la 
metodologia d’aula i l’aprofundiment en els diferents 
àmbits de coneixement.

Però no només això. La situació excepcional ens ha mo-
gut a programar gratuïtament per a tot el col·lectiu do-
cent vuit cursos en línia durant els mesos d’abril i maig, 
així com set conferències adreçades especialment a 
l’alumnat de la Universitat Sènior. I vam proposar un 
Sant Jordi diferent, amb ressenyes de llibres, una con-
ferència gratuïta i el suport a les llibreries. En moments 

d’excepció com els que estem vivint, el Col·legi volia 
contribuir a estendre a tota la professió docent, a tot 
l’alumnat i a tots els col·legiats i col·legiades la possibi-
litat de continuar formant-se. I, com no podia ser d’una 
altra manera, des del primer moment ens hem posat a 
disposició del Departament d’Educació, oferint el que 
millor sabem fer: formació.

Retornarem a la normalitat, però aquesta normalitat 
serà diferent. Conscients dels canvis que de ben segur 
arribaran, el Col·legi hem acceptat sumar-nos a aquest 
nou repte tecnològic com una oportunitat per conti-
nuar oferint formació de qualitat en aquest nou con-
text, sense renunciar a la seva trajectòria en contingut 
i forma. L’Escola d’Estiu d’enguany n’és un exemple, 
com també la nova programació de la Universitat Sèni-
or 2020-2021, que combinarà els diferents formats. Us 
animem, doncs, a seguir-nos fent confiança.

En nom propi i de la Junta de Govern, volem aprofitar 
aquestes línies per felicitar tot el professorat que segueix 
treballant de valent per mantenir l’aprenentatge del seu 
alumnat davant les circumstàncies actuals i futures. Va-
lorem molt l’esforç que esteu fent per seguir fent clas-
ses amb materials propis, videoconferències, exercicis, 
tutories virtuals i un llarg etcètera difícil de sintetitzar. 
Us volem transmetre, sincerament, tot el nostre suport 
i alhora volem que sapigueu que estem treballant amb 
diligència per tal de poder-vos acompanyar professio-
nalment en tot allò que ens sigui possible. Ara, més que 
mai, el Col·legi estem al vostre costat.

I en nom propi i de la Junta de Govern, volem agrair 
molt sincerament l’esforç, la dedicació i la professio-
nalitat de tot l’equip de treball del Col·legi per saber-se 
adaptar a les noves circumstàncies, des del teletreball, 
i a tot el professorat i els col·laboradors del Col·legi per 
fer possible continuar liderant una oferta formativa de 
qualitat i uns serveis que ens són propis.

No voldria acabar aquest editorial sense fer abans unes 
quantes reflexions. En primer lloc, des del reconeixe-
ment a l’esforç ingent que tot el professorat ha fet per 
adaptar-se a la nova situació, amb la voluntat de per-
severar, per damunt de tot, en l’aprenentatge del seu 
alumnat, s’hauria de tenir molt present que l’educació 
virtual no pot substituir l’educació presencial. Ens hem 
de dotar de nous instruments, no n’hi ha cap dubte, 
però sense perdre de vista que són complementaris. 
En segon lloc, ara més que mai, és necessari fer un re-
torn a les aules abans de la finalització formal del curs 
escolar. Un retorn que ha de servir per socialitzar les si-
tuacions viscudes, col·lectives i personals, per treballar 
emocionalment amb l’alumnat aquesta crisi sanitària i, 
no menys important, per tancar un curs escolar amb el 
convenciment que al setembre en reprendrem un de 
nou. Aquesta no és una decisió fàcil, però des de la 
nostra institució volem fer aquest prec al Departament 
d’Educació i al Govern de la Generalitat. 

Ara sí, ja per concloure aquest editorial, volem expres-
sar el nostre agraïment més sincer a tots i totes les pro-
fessionals que estan treballant per fer front a aquesta 
crisi sanitària i desitjar-vos, a aquells i aquelles que tin-
gueu a prop persones afectades, una recuperació ràpi-
da i satisfactòria.
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