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Compromesos amb la professió docent. 
Compromesos amb la cultura

«No voldria començar aquesta Junta General Ordinària 
sense oferir un record molt especial per a tots aquells i 
aquelles que ens han deixat i als seus familiars i amics.

Durant aquest darrer any hem hagut de recórrer un camí 
d’adaptació a una situació nova i desconeguda. Però 
convençuts que volíem estar al vostre costat des del 
primer moment vam adoptar diferents mesures per tal 
que l’equip professional del Col·legi pogués seguir tre-
ballant per oferir-vos tots els serveis que ens són propis, 
així com una formació rigorosa, útil i adaptada a aquest 
nou escenari. Perquè, per damunt de tot i més que mai, 
volíem segellar de nou el nostre compromís amb la pro-
fessió docent i amb els professionals de la cultura. 

Però no només això. La situació excepcional ens va 
animar a promoure gratuïtament per a tot el col·lec-
tiu docent vuit cursos en línia gratuïts durant els me-
sos d’abril i maig, així com set conferències adreçades 
especialment a l’alumnat de la Universitat Sènior. En 
aquells moments el Col·legi va voler contribuir a esten-
dre a tota la professió docent, a tot l’alumnat, la possibi-
litat de continuar formant-se. I, com no podia ser d’una 
altra manera, des del primer moment ens vam posar 
a disposició del Departament d’Educació, donant-los 
suport i opinió en la presa de decisions i oferint-los el 
que millor sabem fer: formació. 

El resultat de tot aquest esforç és el que avui presen-
tarem a l’informe de gestió de la Junta de Govern. Per-
meteu-me, abans de passar a fer-ne la lectura, que – en 
nom propi i de la Junta de Govern–, expressi el nostre 
més profund agraïment a tot el professorat. Fa gairebé 
un any que els docents van encapçalar, silenciosament 
i literalment com van poder i saber, l’exercici del seu 
deure d’educar per satisfer el dret a l’educació. I ho van 
fer en un context molt advers. Avui, ja avançat el curs 
escolar 2020-2021 i  amb la represa de l’educació pre-
sencial, tot el professorat ha tornat a situar-se al capda-
vant de l’educació d’infants, adolescents i joves, en un 
exercici modèlic de responsabilitat cívica i col·lectiva. 

I també en nom propi i de la Junta de Govern, volem 
agrair molt sincerament l’esforç, la dedicació i la pro-
fessionalitat de tot l’equip de treball del Col·legi per 
saber-se adaptar a les noves circumstàncies, i a tot el 
professorat, alumnat i col·laboradors del Col·legi per 
fer possible continuar liderant una oferta formativa i 
uns serveis qualitat.

L’informe de gestió de la Junta de Govern és el resultat 
de tot aquest esforç. A tots i a totes, moltes gràcies.»

Amb aquestes paraules, el passat 28 de febrer inicià-
vem la Junta General Ordinària del Col·legi, en la qual 
vam presentar l’informe de gestió de la Junta de Go-
vern durant l’any 2020. Efectivament ha sigut un any 
complex, però hem continuat mantenint una intensa 
activitat i una àmplia oferta formativa. Durant aquest 
primer semestre hem realitzat amb èxit de participació 
les primeres Jornades de didàctica de les ciències so-
cials, la quinzena edició de les Jornades de didàctica 
de les llengües clàssiques, les primeres Jornades sobre 
l’ensenyament de les ciències i les sisenes Jornades de 
llengua i literatura catalana. I a les portes del final del 
curs escolar 2020-2021 ja tenim a punt la 48a edició de 
l’Escola d’Estiu amb més de setanta cursos programats 
adreçats a docents de primària, secundària i batxillerat 
i reconeguts pel Departament d’Educació. En trobareu 
els detalls en les pàgines següents. Des d’aquestes lí-
nies us animem a participar-hi: la formació continuada 
garanteix la qualitat de l’ensenyament i referma el com-
promís col·lectiu amb l’educació. També us presentem 
la nova oferta formativa de la Universitat Sènior 2021-

2022, amb la qual reprendrem el format presencial, si 
bé mantindrem també el format virtual per atendre la 
diversitat de la demanda. 

Ara fa un any ens fèiem ressò d’una iniciativa del Col-
legi, estroncada per la pandèmia, per posar en valor 
l’esforç de l’alumnat dels màsters en formació del pro-
fessorat d’educació secundària obligatòria i batxille-
rat, formació professional i ensenyament d’idiomes. 
Ara aquesta iniciativa s’ha fet realitat i hem convocat 
la primera edició dels Premis de treball de fi de màster 
en formació del professorat, en col·laboració amb les 
universitats catalanes que imparteixen aquests estu-
dis, les bases dels quals es poden consultar a la nostra 
pàgina web. Aquesta és una expressió més de la volun-
tat i el compromís del Col·legi amb la professió docent 
i, explícitament, d’acompanyament professional a les 
noves generacions de docents.

En aquest marc de compromís del Col·legi amb l’edu-
cació vetllem per la qualitat de la professió docent i 
l’adaptació del model docent al segle XXI, des de la 
governança i on el professorat hi contribueix activa-
ment. Per tant, l’adscripció al Col·legi és una oportuni-
tat d’intervenció activa i cooperativa amb la millora de 
la professió docent des d’on volem projectar, a partir 
de l’acció, el treball i el creixement en equip, una es-
tratègia de coneixement-connectivitat-comunitat. El 
valor afegit d’estar col·legiat i de ser col·legiat és per-
tànyer a una comunitat amb qui es comparteixen ob-
jectius i coneixement treballant en xarxa. Ens trobem 
en un període de canvis accelerats en què, més que 
mai, cal cooperar i sumar; i el Col·legi promou i facilita 
la implicació activa en aquests canvis. 

Tota la nostra activitat està orientada cap a aquesta 
transformació. Si, per una banda, posem l’èmfasi en la 
millora continuada de la qualitat docent a través de la 
formació permanent, per l’altra, el codi deontològic de 
la professió docent és també un instrument útil al servei 
dels professionals de la docència i de la societat, l’eficà-
cia del qual es garanteix a través de la Comissió deonto-
lògica. En aquest sentit, la Comissió ha treballat activa-
ment durant aquest temps per proporcionar espais de 
reflexió mitjançant els Apunts deontològics. A l’Agenda 
de tardor (2020) publicàvem el primer apunt deontolò-
gic i en aquestes pàgines hi publiquem el segon, que 
se centra en «el compromís amb el coneixement». A 
banda, hem promogut acords de col·laboració amb en-
titats externes justament per sumar esforços en aquest 
objectiu comú: amb la Fundació Josep Pallach estem 
treballant per crear espais permanents d’intercanvi de 
coneixement, d’experiències i de reflexió al voltant de la 
professió docent i de l’educació; i amb el Diari de l’Edu-
cació amb la finalitat de promoure un espai d’informa-
ció, reflexió i diàleg amb tota la comunitat educativa.

També en l’àmbit de la cultura ens reafirmem com un 
referent: seguim col·laborant amb el Liceu (que aquest 
any celebra el seu 175è aniversari) per promoure i difon-
dre la cultura musical; hem renovat la inscripció al cens 
d’entitats per al foment de la llengua catalana; i ens hem 
adherit i signat el manifest Per una nova cultura compar-
tida i oberta al món, iniciativa de Premis El Temps de les 
Arts, la Federació Llull i la Xarxa Vives d’universitats.

Som el Col·legi de docents i de professionals de la 
cultura. Estem compromesos amb l’educació i la pro-
fessió docent. Estem compromesos amb la cultura i 
els seus professionals.
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