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✔✔ Un model d’educació a distància
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix des de l’any 1995 un model d’educació a distància centrat en
l’estudiant i en l’ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). Posant al seu abast espais,
eines i recursos per facilitar el procés d’aprenentatge i el desenvolupament de la vida acadèmica. Així, la UOC
dóna resposta a les necessitats personals i professionals de l’estudiant, com també del món empresarial i de la
societat, en un context tecnològic canviant. La UOC té una forta presència internacional, amb una comunitat
d’estudiants, professors, investigadors i col·laboradors de més de cinquanta països diferents. La pràctica formativa de la UOC es recolza en un model pedagògic compartit per tota la institució en els seus principis fonamentals i es concreta en aplicacions diverses en els diferents àmbits de coneixement, programes i assignatures.
Situar l’estudiant en el centre del model implica prendre com a nucli de treball el tipus d’experiències i d’activitats d’aprenentatge que se li proposaran, per tal de que posi en joc i desenvolupi les competències plantejades.

✔✔ Enginyeries de la telecomunicació del present i del futur
La inexistència d’estudis universitaris al Baix Llobregat i la creixent demanda social d’ensenyaments tècnics en
el camp de l’enginyeria tècnica de telecomunicacions va motivar la creació, l’any 1991, de l’Escola Universitària
Politècnica de la UPC en aquesta comarca. El 2001 es va denominar Escola Politècnica Superior de Castelldefels,
i es va ampliar l’oferta de titulacions de primer i segon cicle de l’àmbit de la telecomunicació. Un any després, es
va posar en marxa la primera titulació d’enginyeria tècnica aeronàutica de Catalunya. Aquests estudis modernitzen l’ensenyament de l’enginyeria i proveeixen al país dels tècnics capaços d’afrontar els canvis tecnològics i
de facilitar la innovació tecnològica en el teixit empresarial. Amb una durada mitjana dels estudis de 3,8 anys a
primer cicle i de 2,18 al segon cicle, en aquests divuit anys 1.129 estudiants s’han titulat en enginyeria tècnica
de telecomunicacions (especialitat de sistemes de telecomunicacions). En l’especialitat de telemàtica, ho han
fet 388 alumnes; 341 en enginyeria de telecomunicacions i 207 l’han obtingut en enginyeria tècnica aeronàutica (especialitat aeronavegació).

✔✔ Analistes i gestors de la res pública
El Màster Oficial de Gestió Pública és una titulació de formació avançada i especialitzada interuniversitària de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat de Barcelona
(UB). Al llarg de les vint-i-una edicions celebrades del Mestratge s’han format més de tres-centes persones
que, provenint de camps de formació diversos, comparteixen un interès comú: treballar en àmbits relacionats amb la gestió pública amb la voluntat de millorar-ne la pràctica. En aquests moments, la gran majoria de
les més de tres-centes persones que han passat per aquest programa de formació estan treballant, bé com
a professionals en el sector públic, parapúblic i privat –consultories, entre d’altres–, bé en l’àmbit acadèmic i
de recerca. Amb això s’ha contribuït a crear un perfil de professional i d’analista que abans, amb aquest tipus
de formació, era gairebé inexistent a tot l’Estat espanyol.

✔✔ L’Enginyer químic global
El mètode docent seguit a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) es basa en l’aprenentatge actiu i centrat en l’estudiant. El model, implantat fa més de deu anys, forma
enginyers preparats per a un món canviant, on és més important aprendre a aprendre que memoritzar coneixements. Això vol dir ser capaç de treballar en equips multidisciplinaris, desenvolupant habilitats com el lideratge

i la comunicació i realitzar pràctiques a la indústria, amb una fort component internacional. L’objectiu principal
de l’ETSEQ és la formació de professionals competents, versàtils, innovadors, capaços de resoldre els problemes
derivats d’una societat canviant. Per això forma el que l’Escola anomena l’«enginyer global»; un professional
competent en matèries científicotècniques, però també amb una formació en habilitats socials i de comunicació. El centre té cada any entre cent cinquanta i dos-cents convenis de pràctiques amb l’entorn industrial, tant a
Catalunya com a l’àmbit internacional.

✔✔ Una referència de qualitat per a l’Study Abroad
El programa d’Estudis per Estrangers de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) neix l’any 2004 per construir una
oferta docent original centrada en una anàlisi interdisciplinària de la realitat catalana en un context europeu,
adreçada al col·lectiu d’estudiants internacionals i, en particular, al nord-americà. El programa combina l’oferta específica amb l’oferta d’assignatures regulars de la UPF i del Grup UPF, fent realitat l’experiència d’integració i immersió, no només lingüística, sinó també social i cultural. En aquesta permeabilitat rau la clau de l’èxit,
perquè es renuncia des de l’origen a la creació d’un programa «illa», aprofitant les fortaleses particulars de la
UPF quant a l’oferta d’assignatures en anglès, castellà i català. El valor del multilingüisme queda palès també
per aquesta via més directa de l’experiència. Així mateix, el programa es concep de manera sostenible a nivell
financer, aportant recursos i retorn a tota la comunitat universitària. Des de l’any 2004, l’increment d’estudiants ha estat més que notable; dels cent vuitanta-cinc del curs 2003-2004 es passa als mil set en el 2008-2009.

✔✔ Millorant la formació dels formadors
La Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ofereix un ampli ventall
de propostes innovadores per millorar la formació dels docents. Entre ells, els convenis de Pràcticum, una estada en el tipus de centre educatiu pel qual es forma l’estudiant. També destaca l’Escola del Consum, que en els
darrers cinc anys ha format a seixanta mil estudiants d’educació obligatòria i ha creat deu places de tècnic de
suport a la recerca. L’Equip de Desenvolupament Organitzacional és una altra proposta que ajuda a planificar la
necessitat de formació per a desenes de treballadors de les administracions municipals. Al llarg d’aquests anys,
altres grups han anat configurant una oferta molt àmplia com el Col·lectiu d’Investigació en Formació Ocupacional, que desenvolupa accions centrades en el sector de la construcció. Una altra proposta és la del Centre de
Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica, on cada curs passen pels seus laboratoris uns mil cinc-cents
alumnes amb els seus professors de secundària. Finalment, també destaca el Projecte Aules Hospitalàries, en
fase d’expansió i d’internacionalització en contacte amb el Great Ormond Hospital de Londres.

✔✔ L’aprenentatge permanent
La Universitat a l’Abast és un programa de l’Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
iniciat l’any 2000 que desenvolupa un enfocament de la formació permanent vinculat a l’envelliment actiu.
Ofereix oportunitats de formació i d’implicació social dirigides a les persones grans, concretant la perspectiva
multigeneracional preconitzada per l’Organització Mundial de la Salut en la formulació d’Envelliment Actiu. Les
seves diferents línies cobreixen una diversitat d’oferta fortament arrelada al territori, adient per respondre a les
diferents necessitats i interessos d’una ciutadania heterogènia. En els deu anys de funcionament la valoració és
del tot satisfactòria, tant en termes quantitatius com qualitatius. Amb la iniciativa Aprenent al Campus del programa La Universitat a l’Abast, la UAB va ser pionera a l’Estat espanyol en posar en pràctica aquesta experiència
de formació permanent en clau intergeneracional.

✔✔ Una plataforma interuniversitària de referència per a l’estudi de les
relacions internacionals
L’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) va néixer l’any 2004 com a fundació privada de la mà de la
UB, UAB, UPF, UPC, UOC i la fundació Centre d’Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB).
Després es van integrar al seu patronat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació
de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació. L’IBEI s’ha consolidat com a centre de referència de formació i recerca avançada en
estudis internacionals, al temps que ha assolit un ampli reconeixement internacional i que realitza recerca
sobre la seguretat internacional, la governança global i l’economia política. Una de les dades més destacable
és el grau d’inserció laboral dels graduats de les primeres quatre promocions del Màster en Relacions Internacionals; el 86,8% treballa després de finalitzar el Màster, segons una enquesta pròpia.

✔✔ Una xarxa d’exportació i captació de talent
El Programa Citius de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), nascut l’any 1999, és un nou canal de la universitat que permet als alumnes inserir-se en el món laboral i que, a més, permet a l’empresa disposar d’una alternativa de qualitat per a la captació de talent. El perfil d’alumne a qui es dirigeix el Programa és un estudiant
acabat de titular a la UAB o a qualsevol altra universitat, en qualsevol àrea de titulació. El Citius consta d’un programa formatiu de postgrau en gestió empresarial i un stage empresarial. El volum d’alumnes en el programa
s’ha incrementant al llarg dels anys, fins arribar als sis-cents cinquanta al curs 2008-2009. En els darrers anys el
perfil s’està diversificant, encara que el 70% prové de les branques d’econòmia, administració d’empreses o enginyeries. Els nivells mitjans d’inserció professional són d’un 60% en la mateixa empresa en què l’alumne realitza l’stage i d’un 40% en una empresa diferent.

