
 

 
“EDUCACIÓ SUPERIOR  

I APRENENTATGE  
AL LLARG DE LA VIDA”

Dimecres, 30 de maig de 2018
Centre Cívic Cotxeres de Sants · Barcelona

JORNADA DE TREBALL I REFLEXIÓ

Lloc:

Centre Cívic Cotxeres de Sants (sala d’actes)
Edifici Francesc Masclans 
Plaça de Bonet i Muixí, 7

Barcelona 

Inscripcions:
Clica aquí
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Presentació

Barcelona està fent el trànsit d’una ciutat amb 
universitats a una veritable ciutat università-
ria. Hi ha indicadors que, any rere any, així ho  
demostren: el volum d’estudiants, la quantitat i 
diversitat de titulacions, la qualitat de les univer-
sitats… Si en fem el recompte, ens adonarem que 
actualment hi ha centres universitaris en tots  
i cadascun dels districtes de la ciutat: Barcelona 
ja no té la universitat confinada a la perifèria, ans 
al contrari, l’ha acollit en tota la seva geografia.

Així, de la mateixa manera que fa anys que es 
concreta l’ideal de la ciutat educadora a través 
de múltiples iniciatives, cal posar en relleu la vi-
sió de la ciutat com un sol campus universitari. 
I això exigeix que es reforci un altre fenomen de 
canvi en l’educació: l’aprenentatge al llarg de la 
vida o lifelong learning.

Amb aquesta jornada, dedicada al paper de 
l’educació superior en l’aprenentatge al llarg  
de la vida i impulsada pel Consell Assessor  
Municipal d’Universitats (CAMU), volem, doncs, 
contribuir que aquestes dues grans visions de  
futur sumin i es reforcin mútuament en benefici 
de la vida a la ciutat.

Programa 

9.30 h
Acreditacions i lliurament de material

9.45 h
Presentació de la jornada a càrrec de Miquel Àngel 
Essomba, comissionat d’Educació, Infància i Joventut 
de l’Ajuntament de Barcelona.

10.00 h 
Presentació del grup de treball “Educació, recerca 
i ocupació”, del Consell Assessor Municipal 
d’Universitats (CAMU), a càrrec de la Dra. Immaculada 
Vilardell, catedràtica del Departament d’Empresa de 
la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinadora 
del grup. 

10.15 h 
Conferència “Educació superior i aprenentatge al 
llarg de tota la vida: flexibilització i diversificació”, a 
càrrec de Jordi Riera i Romaní, vicerector de Política 
Acadèmica i adjunt al rector i professor catedràtic 
d’Educació de la Universitat Ramon Llull.

11.00 h 
Pausa-cafè.

11.30 h 
Taula rodona “El rol de l’educació superior en 
l’aprenentatge al llarg de la vida”, amb:

• Muntsa Lamúa, presidenta de l’Agrupació d’Aules 
de Formació Permanent per a la Gent Gran de 
Catalunya (AFOPA). 

• M. Cristina Sanz, directora de l’Agència de 
Postgrau de la Universitat de Barcelona.

• Beatriz Escribano, responsable del Diploma en 
Ciència, Tecnologia i Societat per a persones més 
grans de 55 anys, de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

Modera: Miquel Àngel Essomba, comissionat 
d’Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament  
de Barcelona.

13.00 h 
Debat obert amb el públic assistent.

13.45 h 
Clausura.
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