
 

 
Marta Jiménez Iborra, regidora del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a 
l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i 
perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
    
Antecedents 

 
La UNESCO, la Fundació Jaume Bofill, la UOC i l’Obra Social La Caixa s’han unit sota el paraigua 
d’Escola Nova 21 perquè les escoles catalanes facin la transició definitiva cap al sistema 
educatiu avançat, amb l’objectiu que les escoles deixin de ser llocs on es prepara per fer els 
exàmens i que siguin llocs on s’empoderi els infants. 
 
Es tracta d’una prova pilot -que compta amb el suport del departament d’Ensenyament, de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (FAPAC) i de la Federació de Moviments 
de Renovació Pedagògica- que acompanyarà 200 escoles durant tres anys per fer el canvi «cap 
al sistema del segle XXI». D’aquesta manera, es pretén que el que han fet  desenes d’escoles 
arreu del país pel seu compte ho puguin fer ara nous centres amb l’acompanyament d’entitats. 
 
Les escoles que tenien predisposició de canvi van poder sol·licitar ser incloses dins d’aquest 
programa pilot fins al 15 de juliol d’enguany. Tot i que en principi el projecte d’innovació 
educativa estava previst per a 200 centres educatius, finalment els 456 que ho han demanat 
podran sumar-s'hi gràcies a un acord amb la Diputació de Barcelona i el món local. 
 
D’entre aquestes, 30 rebran un acompanyament «intensiu» per poder garantir el canvi i 
treballaran conjuntament amb les escoles amb pràctiques avançades. La UOC serà 
l’encarregada de la part de recerca dins el projecte i avaluarà l’efectivitat i els resultats de les 
actuacions que es desenvolupin als centres. 
 
Entre les escoles seleccionades, n’hi ha cinc de Viladecans, cinc de Castelldefels, tres del Prat 
de Llobregat, una de Sant Climent i set de Sant Boi, però no n’hi ha cap de Gavà. 
 
És de lamentar que, tot i disposar d’un «Pla Educatiu de Ciutat», des de l’Ajuntament no s’hagi 
aprofitat el conveni entre les entitats municipalistes i la Diputació per incentivar la participació 
d’escoles de Gavà en el programa. 
 
Per aquest motiu, formulem el següent  
 
PrecPrecPrecPrec    
    
Instem el govern local a prioritzar la qualitat educativa i a incentivar la participació de les 
escoles i centres educatius locals en els programes de renovació pedagògica, intentant en 
primer lloc, si encara és possible, la participació d’algun dels centres locals en el programa pilot 
Escola Nova 21. 
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