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Acta de la Junta General Ordinària del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Dia: 21 de març de 2012
Lloc: Seu del Col·legi

Hora: de 19 a 20:30 hores

Assistència: la necessària per celebrar la reunió en segona convocatòria
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INFORME DE LA GESTIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DURANT L’ANY
2011
1. BENVINGUDA DE LA DEGANA
La degana, Josefina Cambra, presenta l’informe de gestió de la
Junta de Govern, el tresorer, Jesús Bonals, exposa la liquidació
de l’exercici econòmic del 2011 i el pressupost del 2012.
L’ordre del dia previst és
1. Informe de la gestió de la Junta de Govern durant l’any 2011.
2. Balanç econòmic de l’exercici 2011.
3. Pressupost de l’exercici 2012.
La degana dóna la benvinguda a tots els assistents i fa un breu retrat dels fets més
destacats del 2011:
•
•
•
•
•

Constitució de la nova Junta de Govern
Elaboració d’un nou codi deontològic
Presentació de la nova secció d’infantil i primària del Col·legi
Posicionament del Col·legi davant els últims esdeveniments sobre
el model català d’immersió lingüística
Presidència del Consejo

El 3 de febrer de 2011 va prendre possessió la nova Junta de Govern pels propers quatre
anys. A la web hi ha el programa electoral, programa de consens que recull les diverses
sensibilitats presents a la Junta, des d’una òptica de defensa de la professió docent, i
dels professionals de l’àmbit de la cultura.
Hem elaborat el nou Codi deontològic de la professió
docent. Aquest projecte ha estat elaborat per una Comissió
presidida per Octavi Fullat i formada per Salvador Carrasco
i Mercè Izquierdo, antics degans, i per Ramon Plandiura,
advocat del Col·legi. El text es va sotmetre a la
consideració del Consell Assessor i de la Junta, la qual va
aprovar el text definitiu en la sessió del 28 de setembre del
2011. Aquest codi proporcionarà als docents unes normes
bàsiques de comportament i els facilitarà una pràctica
professional més segura, alhora que promourà una major
complicitat de la societat amb la professió, per contribuir
així al seu prestigi.
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A primers d’any vam presentar la nova secció d’infantil i primària, organitzant una taula
rodona on es van debatre diversos temes amb el títol genèric Converses sobre la
professió de mestre. Finalment, doncs, podem acollir mestres i aconseguir així ser el
Col·legi de tots els docents. L’adaptació formal i jurídica dels estatuts del Col·legi ha
fet possible aquesta nova realitat, conseqüent amb el reconeixement dels mestres com a
titulars universitaris superiors.
Quant a la defensa del model d’immersió lingüística vigent durant els darrers 30 anys,
hem manifestat el nostre suport al Govern i a la Conselleria d’Ensenyament amb motiu
de la publicació de la interlocutòria del TSJC que instava la Generalitat a introduir el
castellà com a llengua vehicular a l’ensenyament.
Pel que fa a les eleccions al Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias, celebrades l’11 i 12 de novembre, estem contents ja
que per tercera vegada consecutiva he estat reelegida presidenta i Jesús Bonals, secretari
general.

5
www.cdl.cat

2. ÀMBIT INSTITUCIONAL
Òrgans de Govern
La Junta ha mantingut una intensa activitat i ha fet un esforç per continuar projectant i
consolidant les accions col·legials que li són pròpies.
La Junta de Govern s’ha reunit mensualment (llevat del període estival) i la Junta
Permanent ha realitzat nombroses reunions setmanals per fer un seguiment de la gestió i
activitats que s’han dut a terme. Fa més d’un any, va tenir lloc la darrera Junta General
Ordinària.
Els delegats són el nostre puntal en quant a presència en el nostre territori. Els agraïm
per tant, totes les gestions que realitzen.
El Consell Assessor, òrgan del Col·legi format per un grup reduït de personalitats del
món de l’educació i la cultura, s’ha reunit dues vegades durant el 2011.
.
Presència institucional
Per tal de fer créixer i fer visible el nostre compromís institucional, hem dut a terme
diferents accions:
La Comissió Permanent del Col·legi s’ha reunit amb el president del Govern, el Molt
Hble. Sr. Artur Mas.
Com és habitual, hem continuat mantenint una excel·lent col·laboració amb el
Departament d’Ensenyament, tant amb la consellera, com amb les diferents direccions
generals. A títol d’exemple podríem destacar la col·laboració del Col·legi en la
valoració de les proves de quart d’ESO (una part significativa dels col·legiats ha
contestat un qüestionari enviat pel Departament d’Ensenyament, i han fet arribar
nombroses i útils propostes). D’altra banda també hem fet arribar les nostres
observacions sobre algunes de les noves matèries específiques de 4t d’ESO.
Som presents, com a representant del professorat, en molts consells escolars municipals
i consells escolars territorials d’arreu de Catalunya, i és per això que valorem
positivament la feina que fan pel Col·legi els nostres col·legiats que ens hi representen.
A finals del 2011 vam participar en l’acte commemoratiu del 25è aniversari del Consell
Escolar de Catalunya
Som presents també, al Consell Directiu del Projecte Educatiu de la Ciutat de
Barcelona.
Hem mantingut una bona línia de col·laboració amb diverses associacions i entitats de
l’àmbit educatiu, com ara, amb l’Aula Maria Rúbies, l’Associació de Catedràtics, i
l’Associació de professors de Física i Química. També hem seguit col·laborant amb els
Amics de la UNESCO.
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Hem mantingut relacions amb diferentes societats de l’IEC, la Societat Catalana de
Química, de Filologia, de Filosofia, d’Història i de Biologia, entre d’altres.
Seguim mantenint molt bones relacions amb les universitats catalanes. Formem part del
Consell Assessor de la Facultat de Geografia i Història i de la Facultat de Filosofia de la
UB, i mantenim una fluida col·laboració amb l’IDEC (UPF), la UB i la UAB.
Mantenim una molt bona línia d’entesa i cordialitat amb el director general de Caixa
d’Enginyers, Joan Cavallé, amb l’antic president, Ramon Ferrer, i amb el nou president,
Josep Oriol Sala. El 2011 es va crear la Fundació Caixa d’Enginyers, i em van convidar
a formar part del seu Patronat.
En aquest apartat voldria destacar també la bona relació que ens uneix amb Conxa Oliu
del Banc Sabadell.
Amb Fundació “la Caixa” hi col·laborem anualment organitzant les Jornades de
Ciències.
Som presents en l’Observatori dels Drets de la Infància; la vocalia l’ocupa el vicedegà
director de publicacions, Francesc Danés.
Hem participat en l’acte fundacional de l’Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya i formo part de la Junta Directiva.
Consejo General de Colegios de Licenciados
Des de finals del 2011 hem iniciat un nou mandat de quatre anys en el Consejo General
de Colegios de Licenciados.
Hem seguit mantenint una bona línia d’entesa i col·laboració amb el secretari d’Estat,
Mario Bedera, amb la presidenta del Consell Escolar de l’Estat, Carmen Maestro, amb
el director general de formació professional, Miguel Soler, i amb el director de l’Institut
Superior de Formació del Professorat i Innovació Educativa, Eduardo Coba.
Entre el Consejo, el Ministeri d’Educació i l’ANECA, hem iniciat un projecte sobre La
formación inicial del profesorado de primaria y
secundaria: Aprender a enseñar en competencias
básicas. La finalitat fonamental d’aquest projecte ha
estat realitzar un estudi sobre la posada en funcionament
i l’aplicació tant del nou grau com del nou màster que
constitueixen en la renovada formació inicial del
professorat de primària i secundària.
Dins del Pla de Formació del Ministeri d’Educació, hem
organitzant la setena Escola Estiu d’Almagro, amb la
col·laboració del Ministeri d’Educació (IFIIE) i de la
Junta de Comunitats de Castella-La Manxa, i altes
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entitats com ara el Festival Internacional de Teatre Clàssic, l’Ajuntament d’Almagro, la
revista Escuela i Caixa d’Enginyers. El tema d’enguany ha estat Cómo enfocar las
competencias básicas en la educación actual: una visión práctica a pie de aula.
A finals de novembre han tingut lloc a la seu de CosmoCaixa Madrid les VII Jornades
sobre Ciències Año Internacional de la Química, organitzades pel Consejo General amb
la col·laboració de CosmoCaixa i d’altres entitats vinculades amb l’ensenyament de les
ciències. En aquest cas, agraïm la inestimable col·laboració de Josep Corominas i Aureli
Caamaño en la coordinació d’aquesta activitat.
Hem continuat la col·laboració amb el Ministeri de Treball i Afers Socials organitzant
unes Jornades sobre immigració que han tingut lloc a Salou, Sevilla i València.
Hem posat en funcionament la finestreta única, plataforma exigida per la llei per tal que
ciutadans i col·legiats puguin consultar el registre de col·legiats i societats
professionals, realitzar gestions telemàtiques (com l’alta), així com consultar les
memòries i codis deontològics dels Col·legis.
El Codi deontològic del Consejo General, aprovat pel
Ple del 6 de novembre de 2010 i presentat oficialment
el 8 de febrer de 2011 al Consejo Escolar del Estado.
Com a membre del Consell Escolar de l’Estat, he
assistit als diferents plens i ponències.
Com és habitual, M. Dolors Martí, Jesús Bonals i jo
mateixa, respectivament com a vocal, secretari general
i presidenta del Consejo General, hem assistit a les
dues reunions del Ple i també a les quatres reunions de
la Comissió de la Permanent.
El Ministeri d’Educació ha concedit la Creu d’Alfonso
X el Sabio al degà del CDL d’Astúries, José Luis Magro, i al del CDL de La Rioja, Luis
Jorcano.
Un cop més, podem dir que la suma de tots aquests esforços és beneficiosa pel Col·legi
i per al conjunt de Col·legis de l’estat.
Premis
Com sempre, hem continuat col·laborant en els premis següents:
Premis Catalunya Educació, del jurat del qual sóc membre.
Participació activa en la convocatòria dels premis Lacetània 2011, des de la delegació
de Catalunya Central.
També hem participat, un any més, per mitjà de la nostra col·legiada Maite Mòdols, en
el jurat del concurs literari Joan Oliver, organitzat per l’Ajuntament de Sabadell.
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Un cop més, hem convocat, des del Col·legi, el Premi de Filosofia Arnau de Vilanova,
on en parlaré en més detall més endavant.
ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Una de les funcions bàsiques de tot col·legi
professional és la formació permanent i per a
nosaltres fa temps que s’ha convertit en una de
les principals línies d’actuació.
El nostre volum d’activitats realitzades durant
les edicions d’hivern 2010-2011, d’estiu 2011 i
de tardor 2011-2012 les podem catalogar en:
•
•
•
•
•
•
•

Cursos de formació permanent a Barcelona i a les delegacions
Cursos de preparació d’oposicions de secundària
Cursos de l’Aula d’anglès
Cursos de preparació per al nivell D de català
Cursos a centres educatius
Escoles d’Estiu 2011: Barcelona i Tarragona
Altres activitats: cicles, conferències, taules rodones, jornades, etc.

Els cursos estan reconeguts per la Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat
del Departament d'Ensenyament.
Si parlem en xifres podem dir:
Hem format més de 2.650 persones.
Més programat més de 150 cursos
Han col·laborat més de 200 formadors
Hem realitzat més de 4.500 h de formació
Formació permanent
Durant les edicions d’hivern i de tardor, a Barcelona i les
delegacions s’han realitzat més de 30 cursos, amb una
assistència de més de 500 alumnes.
S’ha incrementat, respecte les edicions anteriors, el nombre
de cursos semipresencials i on line a través del CAMPUS
VIRTUAL del Col·legi: en total 11 cursos, dels quals 4 han
estat totalment on line.
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Escola d’Estiu de Secundària
La trenta-vuitena edició de l’Escola d'Estiu de Secundària ha tingut lloc del 4 al 15 de
juliol a la Facultat de Geografia i Història i Filosofia de la Universitat de Barcelona, al
carrer Montalegre, 6.
L’acte inaugural, celebrat el 29 de juny a la seu del Col·legi, el va presidir Ferran Ruiz,
president del Consell Escolar de Catalunya. La lliçó inaugural, Avaluar el sistema
educatiu: per què i com, va anar a càrrec de Joaquim Prats, catedràtic de la Universitat
de Barcelona.
Pel que fa a la franja horària, enguany i per imperatius del Departament, els cursos no es
van poder realitzar en horari de matí durant la primera setmana de juliol. Tot sembla
indicar que aquest fet va propiciar la davallada de les inscripcions.
A l’Escola d’Estiu de Secundària s’han realitzat més de 70 cursos, amb una ocupació de
més de 1.500 places. S’ha comptat amb la col·laboració de 103 professors-formadors.
Escola d’Estiu de Tarragona
La VI Escola d’Estiu de Tarragona ha tingut lloc del 8 al 15 de juliol als locals del
Teatre Auditori i Escola de música i a l’INS Jaume I de Salou.
S’han impartit 8 cursos, amb l’assistència de gairebé 200 persones. Hi han col·laborat
15 professors-formadors.
L’Escola d’Estiu es va iniciar amb una primera sessió conjunta de tots els alumnes, on
Teresa Pijoan, directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, va
exposar llargament les prioritats educatives d’aquests moments. Va estar acompanyada
per Àngels González, directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona,
Pere Granados, alcalde de Salou i jo mateixa.
Complementàriament als cursos s’ha celebrat la jornada d’educació infantil TAT, per a
mestres de l’etapa d’educació infantil 0-3 anys.
Cursos de preparació d’oposicions de secundària
L’oferta de cursos de preparació per a les oposicions de secundària ha estat de dos tipus:
de preparació dels temaris de matèries específiques –prova A- i cursos de com fer una
programació didàctica i de preparació d’unitats didàctiques per matèries –prova B- . Hi
han participat 11 professors-formadors, i s’han format 150 professors.
Aula d’anglès
Hem estrenat l’aula d’Anglès del Col·legi amb l’objectiu de donar resposta a les
necessitats específiques del professorat pel que fa al coneixement de la llengua anglesa.
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En aquesta primera edició, realitzada la tardor del curs acadèmic 2011-2012, s’han ofert
cursos del nivell B1, B2 i C1 de durada i continguts diversos, totalment presencials, uns
de cara a millorar el nivell de la llengua i d’altres
per a poder impartir cursos de qualsevol matèria en
anglès (AICLE/CLIL).
Els professors imparteixen cursos en diverses
universitats i són altament qualificats en
l’ensenyament de l’anglès com llengua estrangera i
la didàctica de l’ensenyament.

Cursos de preparació per al nivell D de català
Enguany s’han realitzat dos cursos de preparació per al nivell D de català.
El nombre d’alumnes han estat 40.
Cursos a centres educatius
El 2011 hem encetat l’oferta formativa a mida i l’assessorament personalitzat a centres
educatius:
•
Assessorament al professorat dels diferents nivells educatius sobre la
programació de llengua catalana a l’Escola Elisabeth de Salou, al llarg de tot el
curs.
•
2 cursos sobre la utilització didàctica de la plataforma Moodle, al Liceu
Pàlcam de Barcelona a la tardor.
Els cursos han comptat amb el reconeixement del Departament d’Ensenyament.
Altres activitats
Jornades i tallers
V Jornades de didàctica de les llengües clàssiques
Coordinat per M. Dolors Martí. Amb la col·laboració de l’Equip de Clàssiques de l’ICE
de la UAB i de l’ICE de la UdG. Realitzades a l’ICE de la UAB, Casa de la
Convalescència.
Història i Noves Tecnologies a Secundària
Coordinat per Josep Maria Figueres. Amb la col·laboració de la Societat Catalana
d’Estudis Històrics Realitzades a l’Institut d’Estudis Catalans
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IV Jornades sobre l’Ensenyament de la Física i la Química. I Trobada d’Educació
Química
Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Societat Catalana de Química (IEC),
CESIRE-CDEC, Associació de professors de Física i Química de Catalunya i IQS
Universitat Ramon Llull. Han tingut lloc al Cosmocaixa i a l’Institut d’Estudis Catalans
I Jornades a la Seu d’Urgell i Andorra: un professorat de
qualitat, factor clau per a l'educació
Amb el patrocini de Caixa d’Enginyers i el suport de Ministeri
d'Educació del Govern d'Andorra, Bisbat d’Urgell i
Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Jornades a la Delegació de Tarragona:
Acompanyament, tutoria i orientació de l’alumnat
Jornada d’Educació Infantil
Tat! Moixaines, jocs i cançons per a infants (organitzades en el marc de la VI Escola d’Estiu a
Salou)
Jornada sobre L’Educació intercultural i antiracista als centres educatius;
prioritats en el disseny dels projectes de convivència de centre i en la implementació de bones
pràctiques. Celebrada al Teatre Auditori de Salou i a l’INS Jaume I
Jornada sobre Acompanyament, tutoria i orientació de l’alumnat.
Celebrada al Teatre Auditori de Salou i a l’INS Jaume I (adreçat a mestres i professors
de les diverses etapes educatives).
Cicles
Cicle Historiadors
Organitzat per la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Coordinació a càrrec de Josep
Maria Figueres. Sessions monogràfiques que posen de relleu l’obra publicada per
diversos historiadors: Pierre Vilar, Ferran Soldevila, Jaume Vicenç Vives i Ramon
d’Abadal.
Cicle sobre Turquia
Darrera sessió del cicle: Turquia a la Unió europea: quaranta anys de polèmica. A
càrrec d’Eduard Soler, investigador de CIDOB. En col·laboració amb Amics de la
UNESCO de Barcelona.
Cicle sobre el món jueu
Les dues primeres sessions del cicle, L’essència de la religió jueva a càrrec de Dalia
Levinsohn i La Barcelona jueva, a càrrec de Victòria Mora.
En col·laboració amb Amics de la UNESCO de Barcelona.
L’orient com a pre-text
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Quatre sessions monogràfiques sobre personatges catalans que han mantingut un
acostament amb orient, a càrrec de Patricia Almarcegui, Martí Gironella, Maria-Àngels
Roque i Tomàs Alcoverro. Coordinació a càrrec de Maria-Àngels Roque.
Presentacions
Genomedu (recursos multimèdia d’anatomia per a primària i secundària), a càrrec de
Xavier Messeguer.
Presentació del llibre Gramínies, a càrrec de Montserrat Mitjans
Presentació del llibre, Contra la crisi, talent de Montse Palma
Activitats en col·laboració
20a JORNADA DIM-UAB, organitzada pel nostre col·legiat Pere Marquès
Seminari de Cinema Formatiu, organitzat conjuntament de la Facultat de Pedagogia de
la UB
La projecció internacional del col·legi
Mireia Montané ha coordinat les relacions amb diverses associacions internacionals de
formació del professorat.
Ha assistit en nom del Col·legi a la conferència anual de l’ATEE.
SERVEIS
Col·legiació i atenció al col·legiat
Hem continuat fomentant el sentiment de pertinença al Col·legi. La importància del fet
de formar part del col·lectiu docent és un dels missatges que trametem als nous
col·legiats:
•
Pertànyer a la primera i més antiga associació de professors amb titulació
universitària superior
•
Donar força al nostre col·lectiu professional per fer sentir i fer respectar
la veu del professorat
•
Gaudir d’acreditació professional.
•
Participar en condicions preferents en les activitats de formació del
professorat que organitza el Col·legi
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•
Gaudir de tots els serveis que presta el Col·legi: borsa de treball,
assessorament jurídic i laboral, serveis bancaris, etc.
•
Rebre totes les publicacions editades pel Col·legi
El servei d’atenció al col·legiat ha seguit informant als nous col·legiats i ha atès els
dubtes i suggeriments dels col·legiats. Ha gestionat, com sempre, la matrícula dels
cursos i la renovació de carnets, ha emès certificats professionals i de formació, ha
coordinat les visites amb els assessors, ha cursat les fitxes professionals i ha portat el
control del registre dels pèrits judicials i de les societats professionals, entre d’altres, i
com sempre, ha treballat constantment per satisfer les necessitats del nostre col·lectiu.
La col·legiació
Per tal d’incrementar la col·legiació hem ofert durant les inscripcions de l’Escola
d’Estiu, de Tardor i Hivern unes condicions especials de col·legiació que permeten
beneficiar-se d’un descompte o bé en la quota d’alta o bé en la quota semestral.
Borsa de treball
A causa de la situació econòmica actual el nombre d’inscrits (demandes) ha seguit
augmentant , més de dues-centes , i hem rebut unes 55 ofertes, la major part, com és
habitual, per treballar en l’àmbit de l’ensenyament.
El perfil dels inscrits és com el d’altres edicions, i sempre molt relacionat amb el volum
de col·legiats; per tant, tenim més inscrits de les llicenciatures de filosofia i lletres.
Iniciatives per promoure la comunicació de proximitat
Amb l’objectiu de promoure una comunicació més propera i directa amb els col·legiats,
vam encarregar un programa de gestió d’enviaments massius que ens permet
personalitzar els missatges.
Així doncs, a primers de mes enviem als col·legiats que compleixen anys aquell mes un
missatge de felicitació personalitzat, on surt el nom i el dia de l’aniversari.
També els vam felicitar el Nadal, i val a dir que vam rebre un munt de respostes que
demostraven la satisfacció dels col·legiats per aquesta iniciativa.
De moment, com és evident, el Full Virtual i els missatges personalitzats només els
reben els col·legiats dels quals tenim el correu electrònic. Últimament, però, s’ha fet un
esforç i ara ja en tenim més de 5.000, tot i que evidentment hem d’insistir-hi.
Pèrits judicials
Els col·legiats poden ser pèrits judicials. Els pèrits judicials han de ser llicenciats
experts en una àrea professional determinada, amb una àmplia experiència en el seu
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camp de treball; estan, per tant, capacitats per avaluar, emetre informes o dictaminar
sobre qüestions relacionades amb els seus coneixements en cas de ser requerits com a
experts. El 2011 hi havia un centenar de col·legiats a actuar com a pèrits judicials.
Responsabilitat civil
A través del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados, oferim
als col·legiats una pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional.
La societat és cada cop més propensa a la reclamació i és conegut que els professionals
estan coberts per les pòlisses de responsabilitat civil professional col·legials, i per tant,
el fet de disposar d’aquest tipus de pòlisses garanteixen tranquil·litat personal i alhora
compliment de la legislació vigent.
Declaració personal del Professorat
La declaració de l’activitat docent és un instrument imprescindible perquè puguem
certificar la tasca professional. Hi consta la signatura del director i el segell del centre o
centres docents. Hem rebut unes 130 declaracions.
Serveis jurídics i d’assessorament integral: legal, fiscal i financer
Un equip de professionals està a disposició dels col·legiats per resoldre qualsevol
eventualitat de caràcter privat o professional i atendre, doncs, amb eficàcia qualsevol
contingència personal.
Assessoria jurídica
Proporciona als col·legiats un primer assessorament gratuït. Si bé, per les
característiques del col·lectiu col·legial, la majoria de les consultes són de matèria
professional, l’actuació de l’assessoria abasta tots els camps del dret.
Durant el 2011 s’han atès més de 300 consultes, la majoria d’àmbit laboral, seguides per
les de professionals independents. Malgrat que oferim respondre les consultes per
correu electrònic, la major part de les consultes continuen sent presencials.
A finals del 2011 s’han jubilat els dos assessors del Col·legi, Ramon Ràfols i Ramon
Plandiura.
Serveis de gestoria i d’assessoria fiscal
Els serveis d’assessoria fiscal s’han desenvolupat, durant l’any 2011, de forma habitual,
seguint la dinàmica dels anys anteriors, és a dir, amb un descens moderat respecte l’any
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anterior. En aquest exercici, s’ha donat servei a un total de 46 col·legiats, dels quals a 44 se’ls
ha prestat el servei mitjançant visita concertada i a 2 se’ls presta el servei de forma continuada.
Les consultes i serveis d’assessorament puntuals es concentren bàsicament en la informació per
a la tramitació de les altes fiscals (censos i IAE) i qüestions de tributació en IRPF dels
col·legiats que desenvolupen activitat professional.
Aquest servei l’oferim en col·laboració amb la Gestoria Sellarès.
Serveis bancaris: Caixa d’Enginyers. Accions conjuntes del Col·legi i la Caixa
d’Enginyers
Un any més la Caixa d’Enginyers i la Fundació Caixa d’Enginyers han donat suport
econòmic a les activitats que el Col·legi i ha desenvolupat al llarg de l’any 2011.
Una llarga i sòlida relació, d’ambdues entitats, que ens permet treballar conjuntament,
afegint sinergies als nostres associats i col·legiats.
Un dels fruits d’aquest treball conjunt, es el carnet col·legial, amb funcionalitat
financera. S’ha desenvolupat una campanya d’informació als col·legiats, on s’explica i
detalla les prestacions tant identificatives com financeres del nou carnet .
Un altra punt de col·laboració va ser el patrocini de les I
Jornades a la Seu d’Urgell i Andorra , Un professorat de
qualitat, factor clau per a l’Educació ,on hi va assistir el
Director General de Caixa d’Enginyers, Sr. Joan
Cavallé.
Hem realitzat diverses accions i campanyes de
comunicació adreçades als col·legiats, informant dels
serveis oferts per Caixa d’Enginyers, des de qualsevol de
les seves empreses (Caixa Enginyers Vida, Caixa Enginyers Gestió, Segurengin,….).
Pel que fa a l’estat de situació de la Oficina ubicada al Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, destacar, en primer lloc,
que ja fa més de 15 anys (octubre 1996) que es va inaugurar l’oficina de Caixa
d’Enginyers ubicada al nostre Col·legi, a Rambla de Catalunya. Durant tots aquests
anys el creixement ha estat continu i constant.
Volem destacar el volum de recursos gestionats que s’ha situat per sobre els 90,2
milions de euros, amb un passiu gestionat de 54,7 milions de euros.
La inversió creditícia està fregant els 100 milions de euros, amb una excepcional
morositat, de les més baixes de tot el sector financer.
A nivell social, s’han assolit els 5.976 socis, xifra que no para de créixer i que permet
mirar al futur amb optimisme.
Servei d’informació i documentació

16
www.cdl.cat

Atès que moltes de les consultes les resolem per correu electrònic i a través de la web,
durant el 2011 hem dedicat molts esforços a remodelar aquesta pàgina web per tal
d’oferir actualitat educativa àgil i de ràpida consulta. Seguim informant sobre
oposicions, honoraris professionals orientatius, beques, convenis, i legislació educativa,
entre d’altres.
Promocions col·legials
El Col·legi, amb l'objectiu de promoure les activitats culturals i d'oci dels seus
col·legiats, manté descomptes amb diferents institucions que beneficien el nostre
col·lectiu: professionals Banc Sabadell, assegurances Zurich, AXA, cursos de l’IDECUPF, Espai Brossa, Teatre Lliure, etc.

COMUNICACIÓ
Els objectius de les accions desenvolupades el 2011 en aquest àmbit han estat, com és
lògic, donar a conèixer la institució, difondre les activitats ja fetes o programades, i
promoure la comunicació amb els col·legiats.
Parlarem primer dels mitjans digitals per referir-nos al final a les publicacions en suport
paper.
Web
a) Des del punt de vista tècnic
Ara que ja fa tres anys que aquesta web està en ple funcionament, i és per això que se’n
pot fer un balanç en general força satisfactori, però també s’han posat de manifest
algunes rigideses i limitacions, en part degudes al fet que en informàtica tres anys són
una eternitat.
b) Des del punt de vista de l’ús i el moviment
Aquí tenim un gràfic de les visites que hem tingut el 2011 en comparació amb les del
2010. El color blau correspon al 2011 i el verd a l’any01/01/2011
anterior:
- 31/12/2011
www.cdl.cat

En comparación con: 01/01/2010 31/12/2010

Panel

Anterior: Visitas

Visitas

2.000

2.000

1.000

1.000

0

0

3 de ene

5 de feb

10 de mar

12 de abr

15 de may

17 de jun

20 de jul

22 de ago

24 de sep

27 de oct

29 de nov

Uso del sitio

110.809 Visitas

46,16% Porcentaje de rebote

Anterior: 115.286 (-3,88%)

Anterior: 42,31% (9,11%)

484.891 Páginas vistas

00:03:01 Promedio de tiempo en el sitio

Anterior: 602.551 (-19,53%)

Anterior: 00:03:14 (-6,52%)

4,38 Páginas/visita

45,44% Porcentaje de visitas nuevas

Anterior: 5,23 (-16,28%)

Anterior: 41,05% (10,69%)

Información de visitantes

Gráfico de visitas por ubicación

Visitantes

54.734
Visión general de las fuentes de tráfico
Motores de búsqueda
45.818,00 (41,35%)
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Com podeu veure, el
perfil és pràcticament
idèntic, però les visites
han baixat un 3,88% i les
pàgines vistes un
19,53%. Si ens hi fixem,
els rebots (és a dir, la
gent que entra a la web i la deixa a l’acte perquè no hi troba el que busca) han pujat un
9,11%
Com l’any passat, les pàgines més visitades, a part de les de formació i activitats, han
estat la dels honoraris professionals, la informació de contacte i la borsa de treball.
L’única pàgina que ha pujat (a part de les noves, evidentment) ha estat la secció
multimèdia, a causa sobretot del documental sobre l’Escola d’Estiu.
Anàlisi comparativa
El traffic rank és la popularitat; el vermell és a escala mundial, i el negre a escala estatal

Els nostres resultats no són gens dolents, tot i que hauríem de millorar en dos sentits:
necessitem posicionar millor, cosa que podrem fer amb el nou gestor de continguts, i
hem d’obtenir més enllaços. Segons els experts, la millor manera d’aconseguir enllaços
és a través de les xarxes socials i els blogs.
Xarxes socials
Les xarxes socials es consideren avui una eina de màrqueting indispensable, fins al punt
que hi ha empreses que destinen més atenció a les xarxes que no a la seva pròpia web.
Durant el 2011 ens hem incorporat al Facebook i al Twitter, val a dir que amb uns
resultats més aviat modestos: al Facebook tenim en aquests moments uns 430 seguidors,
i al Twitter, uns 150.
També hem posat en marxa el blog del Col·legi: vam començar al maig i fins ara s’ha
visualitzat més de 3.500 vegades. Els articles que s’han llegit més han estat el de les
oposicions i Les tisores del timoner. El blog serveix per expressar l’opinió del Col·legi
sobre temes diversos i, com hem dit abans, per aconseguir enllaços.
Full Virtual
Hem continuat fent cada mes el Full Virtual, que s’envia a tots els col·legiats, centres de
primària i secundària i centres de
recursos, i a no col·legiats que han
sol·licitat rebre’l.
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S’ha consolidat com una eina útil per anunciar activitats futures i com una via d’entrada
a la web per a gent que normalment no hi accediria.

Audiovisuals de producció pròpia
El món cdl.cat
Aquest any hem fet dos reportatges, un sobre l’Escola d’Estiu, que va tenir molt bona
acollida entre els col·legiats, i un altre sobre les Jornades de la Seu d’Urgell i Andorra.
Com sempre, estan disponibles a través de la web i es poden baixar com a pòdcast.
Documentals cdl.cat
S’han posat en marxa dos nous capítols, un sobre Carme Riera i l’altre Sobre Emili
Teixidor. El de Carme Riera està tot rodat i només falta acabar de muntar-lo. Pel que fa
al d’Emili Teixidor, encara hi ha alguna filmació pendent.
Publicacions en suport paper
La Revista del Col·legi
Durant l’any 2011, ha sortit només un número de la Revista del Col·legi, el 135, en què
s’ha mantingut la línia habitual de continguts, amb un dossier temàtic i unes seccions de
caràcter divers, centrades en temes culturals i educatius.
Agenda del Col·legi
Com cada any des que va sortir, n’hem tret tres números, 9, 10 i 11, amb els continguts
habituals: programació de cursos i activitats, ressenyes d’activitats dutes a terme i amb
la novetat de l’apartat de bones pràctiques gestionat per Imma Ros.
SECCIONS PROFESSIONALS
Centre Didàctic d'Humanitats
Des del Centre Didàctic d’Humanitats hem convocat la XXX edició del Premi Arnau de
Vilanova. Arribar a les 30 convocatòries és tot un èxit i alhora vol dir que centenars
d’alumnes hi han participat i incomptables professors han sabut despertar l’amor a la
filosofia. També agraïm la dedicació del jurat i, en especial, la
del nostre col·legiat Jordi Beltran, secretari del Premi.
Hem continuat col·laborant activament en el consell editorial i
de redacció de la revista d’educació en valors Senderi,
iniciativa conjunta de diverses institucions cíviques que ha
quallat en aquest butlletí, que pretén impulsar l’elaboració i
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difusió d’idees, experiències de treball i materials al voltant de l’educació en valors.
Agraïm la feina realitzada per el Mariano Royo.

Centre Didàctic de Ciències Experimentals
Un cop més, han estat múltiples les activitats del Centre
Didàctic, gràcies a l’esforç i dedicació dels nostres
col·legiats Srs. Josep Corominas i Aureli Caamaño, a
qui els agraïm el detall de la memòria, tot i que em veig
oblidada a resumir-la:
Mantenim actualitzada i renovem cada dos mesos la
pàgina web del CDCE, gràcies a la dedicació d’un
col·legiat que se n’encarrega, Francesc Panyella, a qui
també li agraïm la seva dedicació desinteressada i
l’esforç.
Pel que fa a les activitats de formació, hi hem participat
activament organitzant cursos durant l’Escola d’Estiu i
l’Escola de Tardor i d’Hivern. Hem organitzat amb molt d’èxit les IV Jornades de Física
i Química -I Trobada d’Educació Química, a la seu de l’IEC i el CosmoCaixa.
Hem participat en diversos congressos internacionals i s’han continuat els contactes
amb altres associacions europees de professors de ciències , que també realitzen tasques
d’innovació curricular i amb diferentes associacions i institucions que treballen en
projectes per a la divulgació de la ciència entre la ciutadania.
Josep Marlés ha participat un any més en la Olimpíada Nacional de Biologia i també ha
format part del comitè organitzador de la I Olimpíada de Biologia de Catalunya,
organitzada per les principals universitats, entitats culturals i associacions de Catalunya
que realitzen activitats educatives o de recerca en el camp de la biologia, com el nostre
Col·legi. Aquesta activitat està adreçada a tots els estudiants de segon curs de batxillerat
de Catalunya, sent el seu objectiu estimular l'interès dels nostres joves per a les ciències
de la vida i premiar també el seu esforç.

DELEGACIONS
Les delegacions són el nostre puntal en quant a presència en el nostre territori.
Seguidament, comentarem a grans trets les activitats dels
nostres delegats. Agraeixo també les detallades memòries que
tots ells ens han fet arribar, però, malauradament, em veuré
obligada a fer-ne només alguna pinzellada, tot i que queden
dipositades a la Secretaria General del Col·legi.
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Delegació de Catalunya Central
El nostre delegat al Berguedà, Joan Parcerisa, ha continuat fent les tasques habituals a la
comarca del Bages. Li agraïm la dedicació i temps que ha destinat a representar i
organitzar activitats del Col·legi.
Com és habitual, hem mantingut relacions amb els altres col·legis professionals ubicats
al territori per tal de compartir inquietuds en relació amb les comarques centrals del
país.
Un cop més, hem participat en la festa de la matemàtica al Berguedà, activitats
matemàtiques dirigides a l'alumnat i professorat d’aquesta comarca.
Hem seguit participant i patrocinant els Premis Lacetània, un dels esdeveniments més
destacats del calendari cultural anual al Bages i al conjunt de la Catalunya Central i,
d’una manera molt més protagonista, en la categoria de premis que reconeixen els
millors treballs de recerca de l’alumnat de batxillerat: en som convocants, actuem en el
tribunal i aportem la dotació econòmica d’un d’ells.
Som presents en el Consell Escolar Territorial.
Delegació de Girona
Joan Domènech és el nostre delegat del Col·legi a Girona, i estem molt satisfets de les
tasques de representació institucional.
El Col·legi, amb la voluntat d’aproximar la institució als afiliats gironins, hem
organitzat unes Jornades sobre Idees i criteris de les TIC, eines per al professorat.
Agraïm la implicació del nostre delegat en aquesta activitat formativa.
El Col·legi està representat en el Consell Escolar Territorial i en el Consell Escolar
Municipal. Dins del Projecte Educatiu de Ciutat el nostre delegat és el president de la
Comissió de Comunicació.
Delegació de Lleida
Com sempre, agraïm moltíssim les tasques realitzades per la nostra delegada, la M. Pilar
Hernández. Les línies d’actuació prioritàries d’aquesta Delegació han estat:
• Oferir diversos serveis administratius i d’infraestructura als col·legiats
• Potenciar la formació permanent del professorat (de tots els nivells
educatius ) del nostre territori
• Mantenir la representació institucional del Col·legi a la ciutat i al
territori.
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La delegada garanteix la representació institucional del Col·legi a Lleida, com a
membre del Consell Escolar Municipal i del Consell Escolar Territorial des de la seva
constitució. També és consellera del recent constituït Consell Assessor per a la Ciència i
membre de l’Associació de Col·legis Professionals de Lleida (CPA) creada al 2009.
Aquest any la Delegació segueix mantenint les col·laboracions puntuals i habituals amb
la Universitat de Lleida, la Delegació Territorial d’Educació, l’Institut Municipal
d’Educació, d’Institut Municipal d’Informàtica i l’Escola d’Idiomes de Lleida.
Delegació de Tarragona
L’activitat de la delegació del Col·legi a Tarragona s’ha centrat en les línies d’actuació
que li són habituals.
La delegada de Tarragona, Carme Tomás, ha continuat cuidant les relacions amb
entitats i persones representatives del territori que tenen objectius propers als nostres,
especialment amb els ajuntaments de Tarragona i Reus, la Diputació, els museus
d’arqueologia de Tarragona i Reus i els Serveis Territorials d’Educació a Tarragona.
Hem d’agrair especialment la disponibilitat gratuïta d’espais tan adequats per a aquestes
tasques, que ens brinden tant l’Ajuntament de Salou (Teatre Auditori i Escola Municipal
de Música), com l’INS Jaume I de Salou. La delegada ha format part del jurat del premi
Angeleta Ferrer que atorga la ciutat de Reus.
Quant a les activitats de formació permanent hem seguit programant cursos durant
l’Escola d’Hivern i de Tardor, tot i que hem centrat els nostres esforços en fer créixer la
VI Escola d’Estiu amb l’objectiu de “repensar l’escola cada dia”, adaptant-nos als nous
reptes, noves estratègies didàctiques i el treballar amb noves capacitats del professorat
que ajudin a mantenir viva la il·lusió d’entrar de nou a les aules millor i amb més
recursos. El 2011 vam encetar, dins d’aquest període estival, una jornada que es va dur a
terme el dissabte dia 9 adreçada especialment a l’etapa educativa d’infantil i primària,
sota el títol Tat! Moixaines, jocs i cançons per a infants.
La Delegació de Tarragona és capdavantera en l’organització de Jornades.
Agraïm doncs, a la delegada i el seu equip de treball, tot l’esforç, il·lusió i dedicació per
dissenyar, organitzar, realitzar i en definitiva, dur a bon port totes aquestes activitats.

Representacions territorials: Terrassa
El Centre d’Estudis Històrics de Terrassa organitza amb la col·laboració del Col·legi,
amb qui té establert un conveni, algunes activitats que programa al llarg de l’any, com
ara un cicle de conferències i l’edició de la revista Terme.
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