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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: 27 de febrer de 2020    
Hora: de 18.30 a 20 hores 
Lloc: Seu del Col·legi 
 
Assistència:  
La necessària per celebrar la reunió en segona convocatòria. 
 
 
L’ordre del dia previst és: 
 
1. Informe de la gestió de la Junta de Govern durant l’any 2019 
2. Balanç econòmic de l’exercici 2019 
3. Pressupost de l’exercici 2020 
 
El degà dona la benvinguda a tots els assistents i comenta els fets destacats de l’any 
2019. 
 
El 21 de febrer de 2019 la cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació 
Administrativa de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques va inscriure al 
Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya, amb el número 
d’assentament 2021, la nova composició de la Junta de Govern del Col·legi de Doctors 
i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya resultant del darrer 
procediment electoral celebrat a principis del 2019. 
 
En primer lloc recorda que tot just ara fa un any va prendre possessió la nova Junta de 
Govern. Ha estat un any intens, i s’ha treballat de valent per dur a terme els 
compromisos del programa de la Junta i acomplir les línies estratègiques proposades: 
 

1. Reafirmar la nostra voluntat de servei al país i la lleialtat a les seves 
institucions. La història del Col·legi és la història d’un compromís amb 
l’educació, d’un compromís de servei en la defensa de l’interès general i d’un 
compromís amb el país, des de la defensa i promoció de la llengua, de la 
cultura i de la història. Ens ratifiquem en aquests compromisos. 

2. Assenyalar, alt i fort, que el nostre Col·legi és, sobretot, el col·legi professional 
dels docents, de tots els docents, per història i per voluntat de ser. La 
dignificació i el prestigi de la professió docent passen necessàriament per 
l’existència d’un col·legi professional dels docents, el nostre Col·legi, que 
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permeti compartir els reptes, l’experiència, el respecte i l’excel·lència de la 
professió docent, no només des de la sòlida preparació científica en l’àmbit de 
l’especialitat escollida, sinó també, i sobretot, des d’una sòlida formació 
didàctica. Perquè la docència és una professió, més enllà d’una titulació. 

3. Defensar que es reconegui el nostre Col·legi com a col·legi professional dels 
docents, un rang legal anàleg al que tenen els col·legis d’altres professions que 
presten a la societat un servei públic d’interès general. És necessari un 
consens ampli i majoritari que reclami el reconeixement social de la professió 
docent com a professió regulada, titulada i col·legiada. L’educació és un servei 
públic d’interès general, del qual es desprèn la necessitat d’enfortir la professió 
docent i de garantir la qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania en 
l’àmbit educatiu. Per aconseguir-ho es requereix un marc regulador de l’exercici 
de la professió docent i la vigilància de l’observança del Codi deontològic, com 
una norma dinàmica efectiva d’autocontrol professional. 

4. Insistir en el reconeixement dels col·legis professionals de l’àmbit educatiu que 
fa la Llei d’educació de Catalunya (LEC) quan els considera part integrant de la 
comunitat educativa (article 19). En aquest sentit, reivindicarem, com a Col·legi 
professional dels docents, el dret de representació professional del professorat, 
sens perjudici de les prerrogatives d’altres col·lectius, en la futura norma que 
estableixi la composició del Consell Escolar de Catalunya. Perquè l’objectiu 
primordial de la nostra institució és la representació i la defensa dels interessos 
professionals dels col·legiats que exerceixen la docència. 

5. Continuar treballant pel reconeixement de la professió docent i dels seus 
professionals, els docents, per la seva consideració social i el seu prestigi. 
Promoure l’excel·lència professional dels professors com a requisit 
indispensable per a la millora de l’educació és l’objectiu del nostre Col·legi. 
Enfortim l’educació, enfortim la professió docent, des de l’observança i la 
promoció de la qualitat i la deontologia dels seus professionals. 

6. Seguir sent el referent de la formació permanent del professorat, des de l’etapa 
infantil fins a batxillerat, com a màxim exponent de l’acció professionalitzadora 
del Col·legi, reconeguda a bastament pels mateixos professionals de la 
docència, per les administracions i per la societat. Consolidar, enfortir i 
estendre la formació permanent del professorat és l’objectiu del nostre pla 
estratègic de formació, com a instrument que és capaç d’integrar les noves 
necessitats formatives, la innovació, les demandes de la societat, en un model 
de governança de tota la comunitat educativa compromesa amb la qualitat, 
l’equitat i l’excel·lència. No en va, doncs, cal instar l’administració educativa 
perquè segueixi reconeixent i valorant la formació dels docents com un mèrit 
objectiu per a l’exercici de la professió, com també la competència 
professionalitzadora del nostre Col·legi, sense la qual no es pot garantir la 
qualitat de l’educació. Forma part també d’aquest pla estratègic de formació el 
foment de l’aprenentatge de les llengües estrangeres i les activitats de formació 
adreçades al col·lectiu dels professionals col·legiats sènior. 

7. Vetllar perquè el Codi deontològic de la professió docent, elaborat i aprovat pel 
Col·legi, sigui una eina eficaç per a l’autoregulació dels professionals de la 
docència i promoure’n el coneixement. Impulsarem, en aquest sentit, el treball i 
les funcions de la Comissió Deontològica, i també el desenvolupament formatiu 
del Codi deontològic per tal que arribi i s’incorpori en la formació inicial del 
professorat. 

8. Consolidar i estendre la xarxa de Centres Adherits al Col·legi, la marca que 
identifica els centres educatius de referència vinculats a la nostra institució. Els 
centres educatius, amb una llarga i reeixida trajectòria al nostre país, han 
contribuït, i molt, a promoure l’excel·lència professional docent responsable i 
innovadora. No és estrany, doncs, que el nostre Col·legi sempre hagi mantingut 
una estreta col·laboració amb els centres, compartint un objectiu comú: els 
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millors docents per a la millor educació. Aquest protagonisme compartit, des de 
la cooperació institucional, s’ha concretat en la marca Centre Adherit al 
Col·legi, i se suma a les sinergies que tenim establertes amb els nostres 
col·legiats per aconseguir una major connexió entre tots els agents del sector. 

9. Promoure el desenvolupament professional de tots aquells col·legiats que, 
adscrits de ple dret al Col·legi, exerceixen la seva activitat professional, 
complementàriament o exclusivament, en àmbits diferents del de l’educació. El 
Col·legi també està al servei dels professionals de la cultura, sovint estretament 
vinculats a l’àmbit de l’educació, i en vol promoure la formació permanent, a 
través de cursos o de jornades. La defensa dels seus interessos professionals 
s’inscriu en els rols del nostre Col·legi. 

10. Projectar el coneixement del Col·legi, les seves funcions i les seves activitats a 
la societat en general i, més concretament, als futurs col·legiats. És indiscutible 
el paper del nostre Col·legi en la societat, especialment i sobretot en l’àmbit 
educatiu, i així ho reconeixen els mateixos professionals i les administracions. 
Això no obstant, cal incidir en la transmissió del nostre rol a les noves 
generacions de professorat i comunicar-ho efectivament, interactuant-hi 
directament. Així mateix, la projecció internacional del Col·legi, a través de 
relacions amb associacions, institucions i organismes d’arreu del món, o 
l’impuls d’intercanvis de professorat i alumnat amb escoles d’altres països 
esdevenen instruments de visualització del Col·legi que cal atendre. 

11. Impulsar i exercir el rol d’acompanyament dels joves titulats des del final de la 
seva etapa de formació universitària fins a la incorporació a la vida 
professional. Ens proposem esdevenir motor actiu i enllaç entre l’etapa 
formativa i la professional i potenciar l’acció de la borsa de treball. 

12. Consolidar el nostre protagonisme institucional i mantenir la voluntat de servei 
al país. El Col·legi ha d’intervenir i manifestar la seva opinió sobre els grans 
temes que preocupen a la societat i, especialment, però no només, sobre tot 
allò que fa referència a l’educació. 

 
També es destaca que el 23 d’abril va fer 120 anys que es va elegir la primera Junta 
de Govern del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 
Ciències de Catalunya. Fa, doncs, més de 120 anys que la nostra institució iniciava un 
llarg camí al servei de la professió docent. Amb aquest motiu, hem creat un logotip 
especial de commemoració. 
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1. INFORME DE LA GESTIÓ DE 
LA JUNTA DE GOVERN DURANT 

L’ANY 2019 
 

 
Òrgans de govern 
 
La Junta de Govern, formada per tretze membres, és l’òrgan de direcció. Com és 
habitual, ha mantingut una intensa activitat. S’ha reunit durant l’any, excepte els mesos 
d’estiu.  
 
La Comissió Permanent s’ha reunit un cop al mes per fer un seguiment de la gestió i 
les activitats que es duen a terme i, a més, s’han realitzat nombroses reunions de 
seguiment amb diferents responsables.  
 
DELEGACIONS 
 
Pel que fa a l’atenció al territori, agraïm la dedicació i el temps que destinen tots els 
nostres delegats a realitzar tasques de representació institucional: 
 
Amb els Ajuntaments  
Amb els altres col·legis professionals 
Amb els consells escolars territorials i consells escolars municipals 
 
Reiterem, doncs, el nostre agraïment a: 
 
Joan Domènech, a Girona 
M. Pilar Hernàndez, a Lleida 
Josep M. Mata, a Catalunya Central 
M. Àngels Gonzàlez, a Tarragona 
 
També es vol deixar constància de la presència del Col·legi als Premis Prudenci 
Bertrana. 
 
 
 

1.1. ÀMBIT INSTITUCIONAL 
 
 
Relacions institucionals 
 
Un cop més, les relacions amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i els diferents 
departaments, especialment amb Educació, Cultura, Treball, Afers Socials i Famílies i 
Justícia i Presidència, han estat fluïdes i cordials.  
 
Departament d’Educació 
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Hem mantingut diverses reunions amb el conseller, el secretari general i diversos 
directors generals del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
especialment per tractar temes de formació, deontologia i acords de col·laboració.  
 
Com a representants del professorat, som presents en el Consell Escolar de 
Catalunya, en el Consell Escolar Municipal de Barcelona i en els consells escolars 
municipals i els consells escolars territorials d’arreu de Catalunya. Agraïm la feina que 
fan els col·legiats que ens hi representen: 
 
Consell Escolar de Catalunya: Antoni Domènech 
Consell Escolar Municipal de Barcelona: M. Dolors Martí 
Consell Escolar Territorial de Lleida: M. Pilar Hernàndez 
Consell Escolar Territorial de Girona: Joan Domènech 
Consell Escolar Territorial de Tarragona: M. Àngels Gonzàlez 
Consell Escolar Territorial de Terres de l’Ebre: M. Àngels Gonzàlez 
Consell Escolar Territorial de Barcelona Comarques: Josep Corominas 
Consell Escolar Territorial del Baix Llobregat: Manel Rius 
Consell Escolar Territorial del Maresme: Antoni Domènech 
Consell Escolar Territorial del Vallès: Judith Miró 
 
Departament de Cultura 
 
Pel que fa al Departament de Cultura, ens hem reunit amb la Consellera i diversos 
directors. Seguim formant part del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana que 
agrupa fundacions i associacions que duen a terme activitats per promoure la llengua 
catalana, dins del seu àmbit d’actuació.  
 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
Hem col·laborat amb la Secretaria General d’Infància, Adolescència i Joventut formant 
part d’una sessió de treball, juntament amb altres col·legis professionals i entitats, 
sobre el sistema de protecció del menor. Així mateix, hem continuat participant a 

l’Observatori dels Drets de la Infància. 
 
Departament de Justícia 
 
Respecte a la nostra col·laboració amb el Departament de Justícia, hem mantingut 
relacions cordials amb el Direcció General de Drets i Entitats Jurídiques.  
 
Hem seguit col·laborant estretament amb el Centre de Mediació Familiar i hem 
actualitzat el registre de col·legiats mediadors i mediadores. 
 
També hem participat en els actes del Dia Europeu de la Mediació organitzats pel 
Departament de Justícia. Formem part del Comitè Assessor de la Mediació i ens hi 
representa el nostre col·legiat Antoni Rius. 
 
Participació de Carme Panchon, en nom del Col·legi, en l’acte inaugural de la Fira 
Internacional de la Mediació, organitzada per l’Observatori de la Mediació de la 
Universitat de Barcelona i la Fundació Internacional Olof Palme, amb la participació de 
més de 30 entitats i més de 50 ponents, especialment dels col·legis professionals més 
implicats amb la mediació. 
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Sindicatura de Greuges 

Hem participat en la signatura del “Pacte contra la segregació escolar” impulsat pel 

Síndic de Greuges, signat per més d’un centenar d’institucions (ajuntaments i agents 

de la comunitat educativa). El document inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou 

mesures concretes en nou àmbits que el Departament d’Educació es compromet a 

implementar, tant com es pugui, durant aquesta legislatura. 

Consell Audiovisual de Catalunya 
 
Hem acceptat formar part de la Plataforma per a l’Educació Mediàtica, que lidera el 
Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), que pretén servir com a lloc de diàleg i com a 
instrument coordinador de totes les iniciatives existents i d’altres que puguin sorgir en 
l’educació mediàtica de la ciutadania i, de manera molt especial, entre els infants i els 
adolescents. El degà va assistir a l’acte constituent d’aquesta Plataforma. 
 
La Intercol·legial 
 
Formem part de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i 
de la Junta Directiva d’aquesta associació, que va ser renovada el 2019. 
 
Hem assistit a l’Assemblea General i a les reunions de la Junta Directiva.  
 
Hem assistit a les reunions convocades per la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i 
Humanitats.  
 
El 2018 es va crear una Comissió d’Ensenyament que lidera el Col·legi i l’actual 
president és el nostre degà. S’han realitzat dues sessions i es va organitzar un acte 
per commemorar el Dia del docent: “De l’afectivitat a l’assetjament. Límits i estratègies 
de prevenció de conflictes per als docents”. 
 
Formem part de la Comissió de les Dones. El Col·legi ha participat en un estudi sobre 
la situació professional de les dones col·legiales i també en relació amb els seus 
col·legis. La Junta del mes de setembre va aprovar per unanimitat adherir-se al 
Decàleg “El nostre clam per l’equitat”, elaborat per la Comissió de Dones i Igualtat de 
la Intercol·legial. 
 
S’ha participat en el nou Grup de Treball Intercol·legial sobre la Discapacitat. Ens hi 
representa Carme Panchon. A més, el passat 18 de juliol es va constituir la Taula del 
pacte nacional pels drets de les persones amb discapacitat i en nom de la Comissió 
d’Ensenyament formem part del grup 3. Educació, infància i famílies.  
 
El Col·legi participa en la taula lletrada i ens hi representa la nostra lletrada. 
 
A més, el Col·legi també participa en les sessions de la taula tècnica. 
 
Liderem l’Àrea de Formació de la Taula Tècnica de la Intercol·legial, la qual s’ocupa de 
dissenyar i coordinar aquests seminaris de formació per al personal dels col·legis 
professionals que integren la Intercol·legial. Alguns membres del personal del Col·legi 
han assistit als cursos de formació que ofereix la Intercol·legial.  
 
Ajuntament de Barcelona 
 
Participació del Col·legi a la reunió convocada per l’Ajuntament de Barcelona i 
l’associació Intercol·legial en l’àmbit de l’atenció a les persones asilades i immigrades 
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Participació en el programa de mentoria professional per a joves “Enllaça”, dirigit 
a joves d’un determinat perfil professional i amb estudis finalitzats o en últims cursos 
que volen tenir informació de la mà de professionals sobre el sector en el qual cerquen 
feina. El mentor/a dona una visió global de la professió, resol dubtes i aconsella el/la 
jove a fi que pugui assolir el seu objectiu professional. En aquestes trobades les dues 
parts treballaran diferents aspectes per ajudar el/la jove a millorar la seva recerca de 
feina dins del sector professional al qual es vol dedicar. El/la mentor/a dona 
suport, resol dubtes, dona eines i serveix de guia al/la jove. Des del Col·legi ens hem 
ofert a fer una crida entre els nostres col·legiats per fer aquest acompanyament com a 
mentor o mentora. 

El Col·legi manté l’adhesió al programa Barcelona + Sostenible mitjançant la signatura 
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat; es tracta d’una iniciativa promoguda per 
l’Ajuntament de Barcelona.  
 
El Col·legi i les universitats 
 
El degà va formar part de l’acte inaugural dels “35 anys de trajectòria de les 
Didàctiques artístiques com a àrees de coneixement a la Universitat de Girona”, 
organitzat pel Doctorat Interuniversitari Arts i Educació i el Grup de Recerca 
d’Educació, Patrimoni Cultural i Arts Intermèdia (GREPAI) de la UdG. També hi va 
assistir el nostre delegat a Girona, Joan Domènech. En el marc d’aquest acte es va 
homenatjar la nostra col·legiada Roser Juanola, doctora en Filosofia i Lletres per la 
UAB i catedràtica d’Art i Educació a la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat 
de Girona.  

El degà assisteix a la celebració del cinquantè aniversari de l’IDP-ICE UB (Institut de 
desenvolupament Professional i Institut de Ciències de l’Educació).  
 
El degà s’ha reunit en diverses ocasions amb la responsable del màster del 
professorat de la UPC i coordinadora de l’àrea de millora de tots els màsters de 
formació del professorat de les Universitats de Catalunya, per parlar de futures 
col·laboracions entre el Col·legi i les universitats: codi deontològic, premis, promoció 
col·legial. 
 
Institut d’Estudis Catalans (IEC) 
 
Col·laboració amb la presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, 
Teresa Cabré, per preparar la fase de presentació i divulgació de la Gramàtica bàsica i 
d’ús de la llengua catalana (GBU). El Col·legi ha estat un dels motors en organitzar 
l’acte per donar a conèixer aquesta nova gramàtica. 

Altres col·laboracions 
 
Seguim formant part de la Taula per a la Infància i l’Adolescència (TIAC). 
 
Seguim col·laborant amb el Projecte Social del Liceu. Aquest projecte té com a 
objectiu facilitar l’accés a la cultura des d’una perspectiva social i inclusiva. 
 
Hem continuat amb una bona i cordial col·laboració amb Caixa d’Enginyers i amb Banc 
Sabadell.  
 
Continuem amb una bona línia de col·laboració amb diverses associacions i entitats de 
l’àmbit educatiu, com ara l’Associació de Mestres Rosa Sensat, l’Associació de 
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Catedràtics, l’Associació de Professors de Física i Química, el Fòrum d’Administradors. 
Som membres d’Òmnium Cultural i de la Societat Catalana de Matemàtiques. 
 
Seguim col·laborant amb el Trinity College, l’APAC (Associació de Professors d’Anglès 
de Catalunya), l’Institut de Cultures Americanes Antigues (ICAA), etc. Pel que fa a les 
activitats de formació, col·laborem amb la Fundació “la Caixa” (EduCaixa) i, en el marc 
de l’Escola d’Estiu, amb Vicens Vives. 
 
 
Acords de col·laboració 
 
Hem signat un conveni de col·laboració amb l’Associació MAGMA. MAGMA promou 
l’Exporecerca jove, una fira de recerca internacional oberta al públic, on joves de 
secundària i batxillerat d’arreu del món poden presentar els seus projectes 
d’investigació durant tres dies. Els participants presenten els seus treballs en estands 
personalitzats per ells mateixos, on tenen l’oportunitat de difondre i donar a conèixer la 
seva recerca al públic visitant. S’atorguen els premis corresponents gràcies a la 
col·laboració de les entitats patrocinadores, entre elles el Col·legi. 
 
També hem signat un nou conveni amb Educaweb, una empresa especialitzada en el 

sector de l’educació, la formació i el treball. A més, és el punt de trobada dels 

professionals de l’educació i, en concret, de l’àmbit de l’orientació acadèmica i 

professional, oferint-los continguts i serveis. Educaweb promou anualment els Premis 

Educaweb d’Orientació Acadèmica i Professional, possibles gràcies a l’esforç de 

nombroses persones i institucions, entre les quals hi ha el Col·legi de Doctors i 

Llicenciats. A finals d’any vam lliurar el guardó al Projecte transversal d’orientació 

laboral en Formació Professional “Ajuda’m i t’hauré ajudat” a M. José Punter Pascual.  

 

1.2. Centres adherits 
 
El Col·legi ofereix la possibilitat que els centres educatius s’adhereixin a la nostra 
institució amb la finalitat de promoure activament i col·lectivament l’excel·lència de 
l’ensenyament i l’aprenentatge des de la perspectiva de la cooperació institucional 
mútua. Aquesta col·laboració se suma a les sinergies que el Col·legi ja té establertes 
amb els seus col·legiats i aconsegueix una major connexió entre els diferents agents 
del sector. Aquesta adhesió es concreta en la creació de la marca Centre adherit al 
Col·legi, una marca que identifica els centres de referència vinculats al Col·legi, amb el 
qual comparteixen l’objectiu de promoure l’excel·lència educativa. Són més de 20 
centres.  
 
La majoria de centres adherits han fet força ús dels avantatges que els oferim, com 
ara: 
 
• Beneficiar-se d’un 20% de descompte en els nostres cursos.  
• Participació del professorat dels centres com a formadors del Col·legi. 
• Ús de la borsa de treball. 
• Participació activa en projectes internacionals (Xina-Lishui). 
 
A finals del 2019 vam compartir amb els equips directius del centres part del pla 
estratègic que estem desenvolupant: 
 

• Comissió deontològica: apunts deontològics i sessions formatives. 

• Premis de treballs finals de màster en formació del professorat. 
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• El futur de la formació. 
 
 
Relació de centres adherits: 
  
Escola Joan Pelegrí 
Fundació Llor 
Euroaula. Centre Estudis Turístics 
Escola Betània Patmos 
ICCIC. Inclou: Virtèlia Escola de Música, Escola Thau Barcelona, Escola Thau Sant 
Cugat, CIC Escola de Batxillerats, CIC Escola de Cicles Formatius i CIC Escola 
d’Idiomes. 
Fundació Collserola (Frederic Mistral, L’Avenç, Ramon Fuster) 
Fundació Escoles Garbí (Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues i Escola Garbí Pere 
Vergés de Badalona) 
IPSI 
Elisabeth 
European International School of Barcelona 
Escola Pia Nostra Senyora 
IES Sant Quirze 
St. Peter’s School 
  
Els acords de la Junta de Govern d’aprovació dels criteris i procediments sobre la 
incorporació de centres adherits al col·legi es poden consultar a la nostra web. 
 

1.3. Consejo General 
 
El Consejo General de Colegios de Licenciados és l’òrgan que agrupa tots els 
Col·legis de l’Estat.  
 
Durant el Ple del mes de novembre, Josefina Cambra ha estat reelegida presidenta del 
Consejo, i Jesús Bonals, secretari general. 
 
Des del Consejo, com és habitual, s’han realitzat diverses accions institucionals, i 
també projectes i activitats. De totes les activitats realitzades, voldríem destacar-ne les 
següent, ja que directament o indirectament el Col·legi s’hi ha implicat i hi ha 
col·laborat: 
 
El Gabinet de l’Alt Comissionat per l’Agenda 2030 i el Consejo van acordar col·laborar 
en diverses accions. La primera acció es va materialitzar realitzant una prova pilot amb 
el nostre Col·legi enviant als col·legiats de Catalunya una enquesta per saber el nivell 
de coneixement de l’Agenda 2030 i la seva aplicació per part dels col·legiats i els 
centres educatius. La participació ha estat molt positiva i ja s’ha enviat el buidatge a 
l’Alt Comissionat. 

El Consejo ha programat diverses activitats de formació reconegudes pel Ministeri 
d’Educació i Formació Professional, dins el marc del conveni de formació, signat el 
1992. Les activitats de formació més rellevants han estat, un cop més, l’organització 
de diverses jornades sobre l’ensenyament de la ciència a infantil i primària, 
coorganitzades amb la Fundació “la Caixa” i que coordinen els col·legiats Josep 
Corominas i Aureli Caamaño. L’any 2019, hem participat com a Comitè organitzador i 
com a talleristes en les jornades següents:  

- II Jornadas sobre la enseñanza de las ciencias en infantil y primaria, a Sevilla, 
gener 2019 
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- IV Jornadas sobre la enseñanza de las ciencias en infantil y primaria, a Madrid, 
febrer 2019 

- II Jornades sobre l’ensenyament de les ciències a infantil i primària, a Palma, 
març 2019 

- IV Jornadas sobre la enseñanza de las ciencias en infantil y primaria, a 
Saragossa, novembre 2019 

 
 
Actualització permanent de la finestreta única del Consell General de Col·legis de 
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, que reuneix i representa els 26 
col·legis professionals d’aquest nom que hi ha al territori espanyol. Té com a objectiu 
facilitar als col·legiats, consumidors i usuaris la recerca de col·legiats i societats 
professionals, i també proporcionar informació dels Col·legis i, alhora, oferir d’una 
manera senzilla i ràpida tràmits en línia dels serveis principals. El portal s’adreça als 
ciutadans i col·legiats que vulguin obtenir informació o fer tràmits relacionats amb els 
Col·legis de Llicenciats, com ara els següents: registre de col·legiats, registre de 
societats professionals, cercador de documents, alta de col·legiats, portal de 
transparència i reclamacions. Trobareu l’enllaç a la web del Consejo i també del nostre 
Col·legi. 
 

1.4. Projecció internacional 
 
Projecte educatiu amb la Xina 
 
El projecte cultural i educatiu amb la Xina ha arribat aquest estiu a la seva cinquena 
edició i s’ha refermat com una excel·lent experiència per als estudiants catalans i 
xinesos que hi participen. El projecte el lidera la nostra entitat juntament amb Puente 
China. Les escoles catalanes que han col·laborat enguany amb el projecte han estat 
les següents: Fundació Llor, Escola Joan Pelegrí, Institut de Sant Quirze del Vallès, 
European International School of Barcelona, Fundació Collserola i la Institució Cultural 
del CIC. La diferència, doncs, d’enguany ha estat que no només hem rebut estudiants 
xinesos, sinó que també hem viatjat a la Xina; per tant, ha estat una immersió 
absoluta. 
 
Aquest any, del 7 al 16 de juliol, un grup d’una trentena d’estudiants de la Xina, de la 
ciutat de Lishui, van venir a Barcelona a conviure amb estudiants catalans. Per dur a 
terme aquesta activitat hem comptat, com sempre, amb l’inestimable suport de tots els 
directors de les escoles i el seus equips. La llengua vehicular ha estat l’anglès.  
 
En acabat, del 18 al 28 de juliol, vint estudiants catalans dels centres col·laboradors 
van viatjar a la ciutat de Shenzhen, per aprendre i obrir-se a una cultura tan diferent de 
la seva. 
 
 
Altres projectes internacionals 
 
Projecte KABIP/COMconèixer 
 
Aquest projecte, coordinat per Mireia Montané i Carme Amorós, és una xarxa 
internacional de construcció de coneixement de manera col·laborativa entre 
professors, alumnes i experts de Catalunya i de diferents països, a través de la 
metodologia, la plataforma Knowledge Forum i altres aplicacions informàtiques. Els 
centres interessats, per participar-hi, han de seguir la pauta següent:  

http://www.knowledgeforum.com/
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• Identificar una pregunta, un problema, una problemàtica del món real que 
preocupi els alumnes. 

• Cercar un problema més complex per treballar-hi col·lectivament. 
• Allunyar-se de qüestions que exigeixen respostes exactes i d’altres de les quals 

coneixem la resposta. 
 
ATE 
Mireia Montané va assistir a la conferència anual de l’ATE. 
 
ATEE 
Del 13 al 16 d’agost ha tingut lloc la 44a conferència de l’ATEE (associació per a la 
formació del professorat a Europa, de la qual el CDL és membre des de la seva 
fundació, el 1976, a Brussel·les), organitzada per la Bath Spa University, al Regne 
Unit. En nom del Col·legi hi ha assistit Mireia Montané. 
 
Col·loqui Héloïse 
 
El Col·loqui Héloïse s’ha celebrat a Barcelona, del 7 al 9 de febrer de 2019, a la seu de 
l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol “Pedagogies de la democràcia i de la 
resistència a Europa al segle XX i avui dia”. La referència als itineraris personals i 
pedagògics de cinc grans pedagogs catalans com són Francesc Ferrer Guàrdia, Rosa 
Sensat Vilà, Alexandre Galí Coll, Ramon Fuster Rabés i Marta Mata Garriga ens ha 
ajudat a entendre millor, a analitzar i a posar en valor tant la història com l’actualitat 
d’aquests pedagogs en el context contemporani. Aquest enfocament, per descomptat, 
s’associa al coneixement de pedagogs contemporanis d’altres països i regions 
d’Europa. 
 
Durant l’any, s’han realitzat també reunions de seguiment amb els responsables 
d’aquesta associació. 
 

1.5. Seccions professionals 
 
Centre Didàctic d’Humanitats 
 

Des del Centre Didàctic d’Humanitats hem convocat, un cop més, el Premi de Filosofia 

Arnau de Vilanova. Hem continuat col·laborant activament amb diverses institucions 

que pretenen impulsar l’elaboració i difusió d’idees, experiències de treball i materials 

al voltant de l’educació en valors i les humanitats. 

 
El degà va presidir l’acte de lliurament de guardons de la 38a edició dels premis Arnau 
de Vilanova als millors treballs de filosofia d’alumnes i mestres de batxillerat. En el 
transcurs de l’acte es va anunciar que l’any vinent, com a novetat, els alumnes 
premiats defensaran durant cinc minuts el seu premi. 
 
El 2019 vam decidir obsequiar el jurat –que dedica moltíssimes hores a llegir-se tots 
els treballs– a poder-se inscriure gratuïtament a les nostres activitats de formació.  
 
Jordi Beltran, membre del jurat, va posar de manifest, un cop més, la qualitat dels 
treballs de filosofia presentats i va destacar el paper fonamental, a l’hora d’elaborar els 
treballs, que tenen professors i famílies que donen suport als estudiants. 
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Agraïm la col·laboració i el suport del Teatre del Liceu, que se suma a través del seu 
Projecte Social a fer-se càrrec del tercer premi de la categoria B que consisteix en 
dues entrades per a estudiants al Gran Teatre del Liceu. 
 
Podeu consultar la llista de guanyadors i ressenyes a la nostra web. 
 
A finals d’any vam concretar amb una nova col·laboració de la revista Valors, que 
dirigeix Maria Coll, en la propera edició d’aquests Premis. La revista Valors, igual que 
el programa de radio “Valors a l’alça”, són dos espais de reflexió entorn dels valors 
humans i l’actualitat des d’aquest prisma.  
 
 
Centre Didàctic de Ciències Experimentals 
 
El CDCE, que coordinen els col·legiats Aureli Caamaño i Josep Corominas, és un 
centre de documentació del Col·legi per a tots els col·legiats que es dediquen a 
l’ensenyament de les ciències a qualsevol nivell i, especialment, a promoure la 
didàctica de les ciències. 
 
Els nostres col·legiats responsables del Centre també han dirigit diverses jornades 
sobre l’ensenyament de les ciències, totes elles realitzades amb èxit de participació 
gràcies a l’encert dels ponents i continguts. 
 
S’han continuat mantenint els contactes amb associacions europees i catalanes de 
professors de ciències, que també realitzen tasques d’innovació curricular i formació 
del professorat. 
 
Al novembre del 2019 es van realitzar amb èxit les VII Jornades sobre l’ensenyament 

de la Física i la Química a l’educació secundària a Barcelona. La darrera edició 

d’aquesta activitat va ser el 2015 i no ha estat fins ara que s’ha pogut reprendre la 

següent edició. Aquestes Jornades les organitzem conjuntament amb l’IQS, l’IEC i el 

CESIRE. 

Hem planificat les Jornades que tindran lloc els mesos de gener i febrer de 2020 a 

Tarragona i Lleida. 

 

Hem participat en representació del CDL en el: 

- 57è Congrés de l’ABPPC i ProBio, Associació belga de professors de física, 

química i biologia, que va tenir lloc a finals d’agost del 2019 a Mons, Bèlgica 

- 58è Congrés de l’AIF, Associació Italiana per la física, a Brescia, Itàlia, octubre 

2019 

 
Seguim participant en l’organització de les Olimpíades de Biologia i ens hi representa 
Josep Marlés. 
 
Xavier Juan, col·legiat i inestimable col·laborador, ha estat proposat com Field Officer 
per a Espanya de l’European Geoscience Union (EGU), per a un any prorrogable. Com 
a representant d’aquesta institució, ha pogut oferir als col·legiats tallers gratuïts, on es 
treballen algunes de les més de dues-centes activitats educatives. Assistents del curs 
també han tingut la possibilitat d’assistir convidats enguany a aquestes conferències 
internacionals. 
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El nostre col·legiat Aureli Caamaño ha estat guardonat amb el Premi a la Tasca 
Educativa de la RSEQ 2019. 
 
 

1.6. Comissió Deontològica 
 
L’actual Junta vol vetllar perquè el Codi deontològic de la professió docent sigui una 
eina eficaç per a aquesta autoregulació dels professionals de la docència i promoure’n 
el coneixement.  
 
Durant el 2019 ens hem proposat impulsar el treball i les funcions de la Comissió, així 
com el desenvolupament formatiu per tal que arribi i s’incorpori en la formació inicial 
del professorat. 
 
El 2 de juliol de 2019 es va aprovar en la reunió de la Junta la constitució de la 
Comissió Deontològica, integrada per Mercè Izquierdo, Roser Pi, Joan Manuel del 
Pozo, Begoña Roman i Núria Terribas. 
 
Més enllà de les funcions de resolució de conflictes derivats de conductes de 
professionals col·legiats contràries a la deontologia establerta en el codi, la Comissió 
s’ocuparà de: 
 

• Redactar documents de referència deontològica.  

• Proposar un desenvolupament formatiu del Codi 

• Actualitzar del codi deontològic. 
 

1.7. Premis 
 
Premis de treball de fi de màster en formació del professorat d’educació secundària 

obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes 

El Col·legi convocarà el 2020 els primers Premis de treball de fi de màster en formació 

del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i 

ensenyament d’idiomes. L’objectiu de la convocatòria és, d’una banda, premiar els 

millors treballs de fi de màster, valorant-ne especialment els aspectes innovadors, 

professionalitzadors i deontològics, i de l’altra, visibilitzar i reconèixer l’acció pública del 

Col·legi respecte a la professió docent i la qualitat de l’educació a Catalunya. Durant el 

2019 es van concretar les bases i els premis es lliuraran, per primer cop, el 2020. 

 
 

2. ÀMBIT DE FORMACIÓ 
 
 
Resum dels cursos i les activitats formatives organitzades pel Col·legi de Llicenciats 
durant l’any 2019. Es tracta de les activitats següents:  

• Cursos de formació permanent  

• Escola d’Estiu  

• Cursos de preparació d’oposicions (preparació de temaris per matèries, 
programació didàctica i comentari de text) 

• Cursos d’anglès presencials 

• Cursos d’anglès en línia  

• Cursos de la Universitat Sènior 
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• Jornades 

• Màster de Mediació  

• Altres activitats: col·laboracions amb altres entitats per a l’organització de 
cicles, conferències, taules rodones, tallers, premis, presentacions, etc. 

  

Places ocupades l’any 2019 

 

 

En relació amb l’any 2018, s’observa un increment en quasi 250 places 
ocupades. Aquest increment general respon principalment a l’augment de matrícules 
a l’Escola d’Estiu i també a la Universitat Sènior durant l’any.  
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2.1. Cursos de formació permanent d’hivern 
Del gener al maig del 2019. 

Durant l’Escola d’Hivern, que ha tingut lloc entre els mesos de gener i de maig de 
l’any 2019, s’han realitzat vuit cursos de formació permanent i dos cursos de 
recorreguts, amb més d’un centenar d’alumnes. A més, s’han realitzat cursos d’anglès, 
presencials i en línia. 

Els cursos han estat reconeguts pel secretari de Polítiques Educatives del 
Departament d’Educació segons resolucions del 19/12/2018. 

Per a la impartició dels cursos de formació permanent s’ha comptat amb la participació 
de 16 formadors, dels quals més del 50% són col·legiats.  

 

2.2. Escola d’Estiu  
Juliol i agost del 2019 
 

La 46a Escola d’Estiu de Secundària s’ha celebrat entre els dies 1 i 5 de juliol de 
2019 a l’Escola Joan Pelegrí de Barcelona, al carrer Consell de Cent, 14.  

Els cursos de ciències experimentals i robòtica s’han realitzat en laboratoris dels 
centres següents : 

• Escola Pia de Nostra Senyora. Diputació, 277  

• Escola Betània Patmos. Mare de Déu de Lorda, 13  
 

Els cursos presencials realitzats en aquestes dates han tingut una durada de 15 hores. 

Alguns cursos, de més durada, com els que s’han fet en línia i els de recorreguts 
geològics, de 30 hores, s’han realitzat al llarg de tot el mes de juliol i alguns el mes 
d’agost. 

Els cursos de modalitat semipresencial i en línia s’han fet parcialment o totalment a 
través del Campus virtual (plataforma Moodle del Col·legi).  

Destaquem de l’edició del 2019 l’augment en el nombre dels participants, prop de 
900, que han ocupat unes 1340 places de formació, l’acte de reconeixement que 
vam retre a Marta Pessarrodona, formadora nostra de fa molts anys, amb motiu del 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes que li va ser concedit, i la programació de la 
quarta edició del curs interdisciplinari “Pensar, llegir i escriure”, enguany al voltant de la 
Colla de Sabadell i de Joan Brossa amb motiu del seu centenari.  

En la lliçó inaugural de l’Escola d’Estiu d’enguany la doctora Pilar González Duarte, 
membre de l’IEC i catedràtica jubilada del Departament de Química de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, va parlar-nos de la presència de la dona en el camp de la 
ciència arran de la commemoració dels 150 anys de la taula periòdica dels elements 
químics. 

Els cursos han estat reconeguts pel secretari de Polítiques Educatives del 
Departament d’Educació segons resolució del 22/05/2019. 

A l’Escola d’Estiu del 2019 s’han fet seixanta-vuit cursos, dels quals nou van ser en 
modalitat en línia o semipresencial i cinc en format de recorreguts geològics i 
geogràfics, pel Coll de Nargó, per les Dolomites, per l’illa de la Gomera, pel Geoparc 
Mundial de la UNESCO (Conca de Tremp-Montsec) i per la comarca de l’Alt Urgell. 
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Dels cursos, el 86% van ser presencials, i només un 14% es van realitzar en format 
semipresencial o bé en línia. La mitjana d’alumnes és de 19 persones per curs.  

Un gran nombre d’alumnes s’ha inscrit a més d’un curs. 
 
S’ha comptat amb 100 professors per impartir els 68 cursos, dels quals el 30% són 
col·legiats.  
 
 

2.3. Cursos de formació permanent de tardor. D’octubre a 
desembre del 2019 

 
Durant l’Escola de Tardor, que ha tingut lloc entre els mesos d’octubre i de 
desembre de l’any 2019, s’han realitzat quatre cursos de formació permanent i dos 
cursos de recorreguts, amb més d’un centenar d’alumnes. A més, s’han fet cursos 
d’anglès, presencials i en línia. 

Els cursos han estat reconeguts pel secretari de Polítiques Educatives del 
Departament d’Educació segons resolucions del 18/09/2019. 

Per a la impartició dels cursos de formació permanent s’ha comptat amb la participació 
de 14 formadors, dels quals 9 són col·legiats.  

Valoració global dels cursos d’hivern, estiu i tardor 

• Del total d’alumnes que participen en les nostres activitats de formació, més 
d’un 30% són col·legiats. 

• L’assistència ve determinada majoritàriament per l’interès personal. 

• Els aspectes més ben valorats per part de l’alumnat han estat la satisfacció 
respecte a l’organització, la bona aplicabilitat a l’aula del curs, la metodologia i 
els continguts del curs. 

• Pel que fa a la valoració global del professorat, un 60% dels enquestats la 
qualifiquen de molt alta i un 40% com a força alta.  

• En l’avaluació que fan els professors sobre els aspectes pedagògics del curs, 
cal destacar el bon ambient del treball a classe, així com la participació dels 
assistents. Igualment es valora positivament el lloc i la infraestructura utilitzada. 

• Bona part del professorat és col·laborador del Col·legi des de fa anys. Tots ells 
són experts en la temàtica tractada. 

 

Aula d’anglès presencial 

A l’aula d’anglès s’han continuat oferint cursos del nivell A, B i C, de continguts 
generals i específics d’expressió oral, totalment presencials. 

S’han portat a terme 10 cursos, quatre a l’edició d’hivern, quatre a la de tardor, i dos 
cursos intensius al juliol. Els professors són nadius i compten amb una àmplia 
experiència impartint cursos en diverses universitats i centres d’idiomes. 

L’avaluació dels cursos per part de l’alumnat ha estat molt bona en tots els aspectes. 

 

Nombre total de participants 109 

 

Aula d’anglès virtual 
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Cursos d’anglès en línia que van del nivell A al B2 segons el Marc Comú Europeu de 
Referència per a les llengües. Els cursos es basen en el Cambridge University Press.  
S’han realitzat 6 cursos a l’hivern i 6 a la tardor. 

 

Nombre total de participants 42 

 

2.4. Universitat Sènior 
 

A l’octubre del 2019 ha començat la vuitena edició de cursos per a llicenciats de 
diferents col·legis majors de 55 anys. Cursos per gaudir del coneixement des d’una 
perspectiva cultural de nivell universitari.  

Enguany s’ha iniciat un nou curs sobre ètica, Ètica. Nous reptes, noves ètiques 
aplicades, i un nou curs sobre religions, en col·laboració amb l’ISCREB, Les tradicions 
religioses en diàleg amb les cultures, i també s’han duplicat els cursos Taller 
d’escriptura autobiogràfica i Relat cinematogràfic, que consten actualment amb els 
nivells I i II. A més, s’ha ampliat la oferta d’Història de la Filosofia amb un tercer curs. 

D’altra banda, s’han començat a oferir sortides culturals que inclouen una formació 
prèvia de dues hores al Col·legi. Cal fer esment de la bona acollida de la iniciativa, en 
especial en referència a les sortides al MNAC, que ha dut a triplicar els grups previstos 
en un primer moment i compta actualment amb 101 persones inscrites. 

En total, al 2019 s’han ofert de 33 cursos, que tenen lloc d’octubre a maig en els 
àmbits següents: 

• Cultura clàssica  

• Història de la música  

• Història de l’art  

• Ètica 

• Història de les religions 

• Literatura universal  

• Cinema i Filosofia 

• Art, arqueologia, història i antropologia d’Amèrica 

• Història de la Filosofia occidental  

• Conversa en anglès 

• Club de lectura 

• Taller d’escriptura autobiogràfica 
 

Al mes de juny va tenir lloc a l’ISCREB l’acte de cloenda de la Universitat Sènior 2018-
2019, on es van presentar els nous cursos d’enguany. A l’acte van intervenir Joan 
Manuel del Pozo, professor emèrit de la Universitat de Girona; M. Dolors Martí, 
secretària del Col·legi, i Joan Hernández i Núria Caúm, de l’ISCREB. 

Es van poder visitar, a més, alguns espais del recinte de gran interès com la 
Biblioteca, el Museu Geològic o el Seminari. 

A l’acte hi van participar dos-cents alumnes. 

 

Nombre total d’alumnes 929 

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.wikilingua.net%2Fca%2Farticles%2Fm%2Fa%2Fr%2FMarco_Com%25C3%25BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas_1abf.html&ei=Gd7ZVKz8Kom7UZ_Ng5gF&usg=AFQjCNGtQ3jDMG5HywFD66t3ev5K6-d3tg&bvm=bv.85464276,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.wikilingua.net%2Fca%2Farticles%2Fm%2Fa%2Fr%2FMarco_Com%25C3%25BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas_1abf.html&ei=Gd7ZVKz8Kom7UZ_Ng5gF&usg=AFQjCNGtQ3jDMG5HywFD66t3ev5K6-d3tg&bvm=bv.85464276,d.d24
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2.5. Cursos de preparació d’oposicions 
 

Enguany, s’ha publicat la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de 
concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de 
noves especialitats.  
 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=865616&language=ca_ES
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Aquesta esperada convocatòria ha fet créixer en nombre de cursos i de participants els 
cursos de preparació de continguts. Hem augmentat 12 cursos i hem ofert 150 places 
més. 
 
Cursos de continguts 
Curs 2018-19, vam oferir 8 cursos i vam ocupar 123 places. 
Curs 2019-20, hem ofert 11 cursos i hem ocupat 170 places. 
 
Programació 
Curs 2018-19, vam oferir 4 cursos i vam ocupar 52 places 
Curs 2019-20, hem ofert 8 cursos i hem ocupat 160 places. 
 
El mes d’octubre del 2019 es van iniciar els cursos per a la preparació d’oposicions 
(Actualització de continguts curriculars) de diferents matèries. A causa de l’alta 
demanda del curs de llengua catalana, el vam duplicar. El mes de gener programem 
els de programació. 

El total d’inscrits als cursos de preparació per a les oposicions de l’any 2019 és, doncs, 
de 220 alumnes. S’ha comptat amb 36 professors. 

 

2.6. Jornades 
Activitats reconegudes dintre del Pla de Formació Permanent del Departament 
d’Educació. 

XIII Jornades de Didàctica de les Llengües Clàssiques 

Del 15 al 16 de març. Es va completar el programa amb diferents visites guiades 
a jaciments romans del Maresme. 

 

Nombre de participants 56 

 

XV Jornades Fòrum Auriga 

S’ha col·laborat, com en anys anteriors, en el Fòrum Auriga (trobada del món clàssic), 
aquest any en la seva XV edició i celebrat a Cervera, els dies 16 i 17 de novembre. 

 

Nombre de participants 57 

 

VII Jornades sobre l’ensenyament de la física i la química a l’educació 
secundària 

Les jornades es van realitzar els dies 24, 25 i 26 d’octubre a Barcelona. Les VII 
Jornades sobre l’ensenyament de la física i la química a l’educació secundària van 
voler sumar-se a la commemoració del 150è aniversari de la taula periòdica prenent 
com a tema fonamental de les seves activitats la funció actual de la taula periòdica en 
l’ensenyament de la química i la millor manera de treballar-la a l’aula.  
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Nombre de participants 75 

 

V Jornades sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura 

Realitzades a la seu del Col·legi, els dies 13 i 14 de desembre, sota el títol Periodisme, 
llengua i literatura a l’aula de secundària, amb l’objectiu principal de reflexionar, 
compartir experiències i actualitzar informació sobre el periodisme i els mitjans de 
comunicació a les aules de secundària. 

 

Nombre de participants 67 

 

Màster de Mediació i Taller de Mediació 

S’ha iniciat la setena edició del màster de mediació i gestió col·laborativa de conflictes 
que té lloc d’octubre del 2019 a juny del 2020. El Màster té una part general i tres 
especialitats: Mediació familiar, Mediació ciutadana i en organitzacions i Mediació civil i 
mercantil.  

El Màster està homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 

L’objectiu final és facilitar que els participants del Màster es puguin formar per exercir 
professionalment com a mediadors. 

Cal comentar que a finals d’any va tenir lloc l’acte dels diplomes a l’alumnat del Màster 

de Mediació del curs 2018-2019. Van participar en aquest acte la secretària general, 

M. Dolors Martí, la directora del Centre de Mediació de la Generalitat de Catalunya, 

Rosa Creus, la secretària judicial i exalumna del Màster, M. José Costa, i en nom del 

Màster van intervenir-hi Anna Vall, Carlos Villagrasa i Núria Villanueva. 

 

Altres activitats 

El Col·legi col·labora i té convenis amb diferents institucions per a l’organització 
d’activitats durant l’any: 

En virtut del conveni entre el Col·legi i el Gran Teatre del Liceu, realització d’un cicle 
de conferències relacionat amb la seva programació, a càrrec de Pol Avinyó. 
 
Conferències de l’Institut de Cultures Americanes Antigues (ICAA). 
 
Conferència anual a càrrec de Joan Vives, reconegut divulgador musical, amb un gran 
èxit de públic. 
 
Sofà musical a càrrec de Sigrid Haas, l’any 2019 sobre Madama Butterfly i 
complementat amb una degustació de te oriental per Ying-ying. 
 

3. ÀMBIT DE COMUNICACIÓ 
 

La Revista del Col·legi 
 
El Consell de Redacció de la Revista, que presideix Francesc Danés, s’ha reunit en 
diverses ocasions per preparar la nova edició de la Revista del Col·legi. L’any 2019 
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s’ha publicat la segona Revista en format paper i amb el nou disseny, i també es pot 
consultar i descarregar en pdf a través de la web. Es tracta del número 145 i es va 
publicar al mes de novembre, amb els continguts següents: 
 
L’editorial sobre la història de la Revista del Col·legi; els articles del cicle “Pensar, llegir 
i escriure, a propòsit d’aniversaris d’autors” que es va organitzar a l’Escola d’Estiu del 
2019, i que van ser signats per Ferran Martínez, Judith Barnés i Glòria Bordons (sobre 
Joan Brossa), Joan Safont (sobre la Colla de Sabadell), i Montse Barderi (sobre 
Teresa Pàmies, tot i que aquesta escriptora no va formar part del cicle de l’Escola 
d’Estiu); l’article “Un far de resistència cultural sota el franquisme: el Concurs 
Parroquial de Poesia de Cantonigròs”, escrit per Teresa Clota i dedicat al 75è 
aniversari d’aquest concurs de poesia instaurat pel pedagog Joan Triadú; l’article 
“L’evolució del concepte d’element químic” arran del 150è aniversari de la publicació 
de la primera taula periòdica dels elements, escrit per Aureli Caamaño; l’article “Narcís 
Monturiol (1819-1885), ciència, tècnica i militància”, per commemorar els 200 anys del 
naixement de Monturiol, escrit per Antoni Roca Rosell; l’article “Senyoreta veig que li 
encanta aquesta pel·lícula. Lògica de la fantasia i metaficció en Woody Allen”, escrit 
per Jacobo Zabalo; la ressenya del llibre Les colònies industrials de la conca del 
Llobregat, d’Albert Balcells i Rosa Serra, a càrrec de Josep M. Figueres; la ressenya 
del llibre de haikus Llum a les golfes, de Sam Abrams, a càrrec de Pere Martí, i 
l’habitual secció de “Llibres dels col·legiats” publicats durant el 2019. 
 
Agenda del Col·legi 
 
Aquest any n’hem tret dos números: el 25, a la primavera, i el 26, a la tardor. 
 
Com és habitual, la programació de cursos i activitats n’ocupa la major part del 
contingut, tot i que també s’hi inclouen ressenyes d’algunes de les activitats més 
destacades i reflexions de la junta a propòsit de temes d’actualitat (editorials). 
 
En els dos números del 2019 s’ha entrevistat la poeta, assagista i traductora Marta 
Pessarrodona (que el 2019 va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes) i 
Cristina Gallach, Alta Comissionada per a l’Agenda 2030. 
 
Web 
 
1. Dades estadístiques sobre el seu ús 
Durant el 2019, la web ha estat visitada per 73.940 usuaris (enfront dels 72.244 del 
2018, per tant un 2,35% d’augment) i s’hi han registrat 133.172 sessions (enfront de 
les 129.913 del 2018, per tant un 2,51% d’augment). 
 
El dia amb més usuaris va ser el dilluns 6 de maig de 2019, amb 1.084. Tenim, doncs, 
una mitjana diària de 356 usuaris, amb grans variacions segons l’època de l’any. 
 
Com sempre, aquests perfils són un fidel reflex de l’activitat del Col·legi, amb un 
màxim nombre de vistes amb motiu de l’Escola d’Estiu i al començament del curs 
acadèmic. 
 
Pàgines més visitades (posem entre parèntesis les xifres de l’any anterior): 
• Escola d’Estiu: 50.144 (44.898) 
• Oposicions: 24.557 (10.807) 
• Escola d’Hivern: 13.538 (7.835) 
• Universitat Sènior: 17.761 (14.278) 
• Escola de Tardor: 10.631 (9.398) 
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Canals d’entrada per accedir a la web: 
• Google: 50,79% 
• Accés directe (introduint la url a la barra d’adreces): 31,90% 
• Facebook: 3,10% 
 
2. La web com a mitjà de difusió de les nostres activitats 
Com no podia ser d’una altra manera, la web serveix per donar a conèixer el que tenim 
programat i el que hem fet. Durant l’any s’han anat adaptant els menús i submenús per 
a major comoditat dels usuaris. 
 
Xarxes socials 
 
Seguim presents al Facebook, al Twitter, i aquest any hem iniciat la nostra presència a 
Instagram, i a través d’aquestes xarxes fem difusió de les nostres activitats.  
 
En especial, a Facebook, la xarxa més utilitzada pels nostres col·legiats, s’ha passat 
de 2.664 seguidors l’1 de gener de 2019 a 2.781 seguidors el 31 de desembre de 
2019. El major nombre de visites a Facebook es va produir entre maig i juny, i de nou 
al mes de desembre. 
A Twitter tenim un total de 1.645 seguidors, i a Instagram en tenim 99. 
 
Per fidelitzar als seguidors de Facebook i Twitter i cercar nous seguidors que vulguin 
estar al corrent de totes les nostres activitats vam obrir un el sorteig per guanyar una 
plaça gratuïta en un dels cursos de l’Escola d’Estiu. Hi ha participat un centenar de 
persones i celebrem, doncs, l’èxit de participació. 
 
Full Virtual 
 
Hem continuat enviant mensualment el Full Virtual a tots els col·legiats, que 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. A més, ens serveix per anar posant al 
dia la base de dades dels col·legiats. Aquest Full Virtual també es penja cada mes a la 
web del Col·legi. 
 
Iniciatives per promoure la comunicació de proximitat i trameses massives 
 
Com ja és habitual des de fa uns anys, es fa servir l’eina de correu electrònic 
personalitzat per felicitar tots els col·legiats pel Nadal i altres esdeveniments 
importants. 
 
Cal assenyalar que també es fa servir el correu personalitzat per fer trameses 
massives destinades a promocions o comunicacions especials. 
 

4. ÀMBIT DE SERVEIS 
Cal dir que el servei d’atenció al col·legiat ha treballat constantment per satisfer les 
necessitats del nostre col·lectiu, i ha gestionat, com sempre, les altes i baixes dels 
col·legiats, les matrícules dels cursos, 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 molts altres. 
 
La importància del fet de formar part del col·lectiu docent és un dels missatges que 
s’han repetit reiteradament. 
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La col·legiació 
 
Des dels darrers anys seguim observant una certa tendència a la frenada de baixes i 
alhora a un cert increment de les altes, especialment els interessats en participar en 
les nostres activitats de formació i els cursos d’oposicions. Per tal de fomentar la 
col·legiació seguim oferint, 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 en la quota d’alta o en la quota semestral. 
 
En relació amb la col·legiació, recordem que es pot consultar a la web l’acord de la 
Junta de Govern sobre quotes col·legials en casos especials tipificats. 
 
La secretària general revisa les sol·licituds d’alta de col·legiació per tal de validar-les i 
aprovar-les en Junta. 
 
Borsa de treball / Portal d’ocupació 
 
La borsa de treball ha estat molt activa durant el 2019. Hem rebut gairebé les mateixes 
ofertes de treball que el 2018, en total 128 (123 el 2018). La majoria són de places 
vacants de professorat (els més sol·licitats han estat els de filologia catalana). S’ha 
produït una certa baixa d’inscrits respecte al 2018: 280 inscrits (387 el 2018). 
 
Les ofertes de feina les enviem a través del nostre portal d’ocupació i també ens en 
fem ressò a través dels correus electrònics. 
 
Pèrits judicials 
 
Els col·legiats poden ser pèrits judicials. Els pèrits judicials han de ser llicenciats o 
graduats experts en una àrea professional determinada, amb una àmplia experiència 
en el seu 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. La relació dels col·legiats interessats a actuar com a pèrits la 
fem arribar cada final d’any al Departament de Justícia. 
 
Responsabilitat civil 
 
A través d’una pòlissa col·lectiva del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Doctores y Licenciados, oferim als col·legiats una pòlissa de responsabilitat civil 
professional. 
 
Avui dia 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. Cal poder garantir-se un mateix que es té correctament coberta la 
responsabilitat que diàriament assumeix en l’exercici de la professió, no tant per 
complir la legislació vigent, sinó per la tranquil·litat personal que això implica. 
 
Registre de societats professionals 
 
S’hi han d’inscriure obligatòriament les societats professionals constituïdes pels 
col·legiats per a l’exercici comú de la seva activitat professional, d’acord amb el que 
disposa la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, modificada en 
alguns articles per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, una vegada reben l’oportú 
manament del Registre Mercantil. 
 
 



MEMORIA del CDL 2019 

24 
 

Registre de mediadors 
 
El Col·legi ha creat un registre de col·legiats mediadors i mediadores, que ofereix una 
llista pública de professionals habilitats per donar un servei de mediació de qualitat a 
tots els col·legiats, les seves famílies i, per extensió, a la ciutadania que visquin 
immersos en un conflicte, controvèrsia o desavinença, ja sigui en l’àmbit familiar o civil 
mercantil. A la nostra pàgina web podeu consultar els col·legiats mediadors inscrits en 
el registre. 
 
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 on treballen. 
 
Assessoria jurídica 
 
Proporciona als col·legiats un primer assessorament gratuït. La majoria de les 
consultes són en matèria professional, tot i que n’hi ha d’altres tipus. 
 
Durant el 2019 s’han atès 206 consultes, xifra similar a l’any anterior. La majoria són 
d’àmbit laboral (assalariats), seguides per les de professionals independents. Malgrat 
que oferim la possibilitat de respondre les consultes per correu electrònic o 
telefònicament, especialment per als de fora de Barcelona, la major part de les 
consultes continuen sent presencials. 
 
La nostra assessora és la lletrada Eva Izquierdo. El grau de satisfacció dels col·legiats 
per les consultes realitzades és molt elevat. 
Tipologia de consultes 2019: 
• Assalariat: 156 
• Professional independent: 17 
• Altres: 33 
• Presencials: 206 
• Telefòniques: 32 
 
Serveis de gestoria i d’assessoria fiscal 
 
Hem continuat amb la dinàmica dels anys anteriors.  
 
Com sempre, les consultes i els 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 activitats 
professionals. Aquest servei l’oferim en col·laboració amb la Gestoria Sellarès. 
 
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 ofereixen beneficis al 
nostre col·lectiu: Liceu, professionals Banc Sabadell, Liceu, Grup Caixa d’Enginyers, 
Zurich, Fundació “la Caixa”, Goethe Institut, etc. 
 
Nou reglament de Protecció de Dades 
 
En relació amb el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, 
de 27 d’abril de 2016, que és d’aplicació des del 25 de maig de 2018, des del Col·legi 
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es va signar el 2018 un conveni de prestació de serveis amb l’empresa PSN (Previsión 
Sanitaria Nacional). Aquesta empresa és la que supervisa la implantació i el seguiment 
d’aquest nou Reglament al Col·legi. El mes de setembre vam passar la primera 
d’auditoria. 
 
Equip de treball del CDL 
 
El personal s’ha reunit setmanalment per planificar i compartir les activitats a realitzar. 
 
El 2019 va sol·licitar la jubilació Montserrat Renom, responsable de Formació que feia 
gairebé 10 anys que treballava al Col·legi, de manera dinàmica i amb empenta. Volem 
dedicar-li unes afectuoses paraules d’agraïment per la tasca realitzada i les iniciatives 
que s’han fet durant aquest anys en l’àrea de Formació. Així mateix, volem agrair la 
gran feina que ha fet Lisa Camós, també de l’equip de formació, que, per motius 
personals, va decidir deixar la feina, i per tant dir que trobem a faltar el seu tarannà 
afable i afectuós, i per damunt de tot, la seva experiència, eficàcia i eficiència. El relleu 
l’ha agafat Ana Masllorens, col·legiada i historiadora, que ha emprès amb energia i 
ganes el relleu de les seves companyes. Hem incorporat també a l’equip Sabrina 
Navarrro, que s’ocuparà de la comptabilitat i farà el relleu de la Carme Gellida, que es 
jubila a finals del mes de març del 2020. 
 
Agraïm a tot el personal del Col·legi el seu esforç, implicació i rigor en el seu treball. 
Gràcies, doncs, a tots ells per la seva gran labor. 
 
Espais 
 
També durant el 2019 hem fet algunes millores, de les quals cal destacar les següents: 
 

• Preparació d’una nova aula de formació. 

• Hem seguit fent canvis en la instal·lació elèctrica amb l’objectiu de passar-la 
tota a leds. 

• Hem actualitzat el mobiliari d’algunes aules. 

• Hem encarregat un alçat perimètric de la nostra seu, per tal de poder millorar 
les sortides d’emergències de la nostra seu. 

 

El 2019 hem rebut dos alumnes en pràctiques. Un alumne de primer de Batxillerat de 
l’Escola Pia de Nostra Senyora i un alumne de grau mitjà de l’escola de cicles 
formatius de l’ICCIC. 
 
 
ACCIONS CONJUNTES AMB LA CAIXA D’ENGINYERS 

 

El Grup Caixa d’Enginyers és una entitat cooperativa de crèdit que té la missió 

d’aportar als socis valor sostenible en els àmbits financer i assegurador, tant a 

professionals i empreses com a particulars. Per fer-ho estableix relacions a llarg 

termini que es basen en l’ètica, el compromís i la confiança, i vetlla per la fortalesa del 

Grup com a mitjà per oferir un retorn als socis, els col·laboradors, les comunitats 

professionals i la societat.  

Caixa d’Enginyers va celebrar el seu 50è aniversari l’any 2017, per tant l’entitat ja té 52 

anys.  

Serveis financers 
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Caixa d’Enginyers i el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 

Ciències de Catalunya han treballat conjuntament durant més de vint anys per assolir 

sinergies i poder oferir avantatges als nostres associats i col·legiats.  

Dit això, Caixa d’Enginyers ha donat suport econòmic per fer possible les activitats que 

el Col·legi ha desenvolupat durant l’any 2019. Aquesta col·laboració continuada al llarg 

dels anys posa de manifest la bona relació entre les nostres entitats i l’esperit de 

seguir col·laborant en el futur.  

També cal destacar totes les accions i campanyes de comunicació adreçades als 

col·legiats (a través de bàners, correus electrònics i newsletters), informant dels 

serveis oferts per Caixa d’Enginyers des de qualsevol de les seves empreses (Caixa 

Enginyers Vida, Caixa Enginyers Gestió, etc.), els quals es posen a disposició dels 

col·legiats a través de l’oficina bancària de Caixa d’Enginyers que hi ha a la seu del 

Col·legi.  

Estat de situació de l’oficina ubicada al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats 

en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya  

A l’octubre del 1996 es va inaugurar l’oficina de Caixa d’Enginyers ubicada al nostre 

Col·legi, a Rambla de Catalunya, per tant ja fa 24 anys.  

Durant tots aquests anys el creixement ha estat continu i constant.  

Volem destacar el volum de recursos gestionats, que s’ha situat en els 188,2 MM€, un 

11,2% més que l’any anterior i amb un creixement de recursos l’any 2019 de més de 

30,4 MM€.  

El volum de negoci gestionat s’ha situat en els 239,2 MM€. El volum d’actiu gestionat 

ha estat de 51 MM€. A nivell d’altes de préstecs/crèdits, s’han fet 66 operacions durant 

el 2019 per un volum de 4 MM€. I en assegurances la cartera total de pòlisses ha 

assolit les 1.884.  

A nivell social, s’han assolit els 9.325 socis (732 socis més que l’any anterior), xifra 

que no para de créixer i que permet mirar el futur amb optimisme. 

  



MEMORIA del CDL 2019 

27 
 

 
 
 

2. BALANÇ ECONÒMIC 
 
El tresorer hi intervé i diu que els comptes que presenta a la consideració de la Junta 
han estat auditats, i que ja s’ha realitzat la lectura i lliurament formal del document 
d’auditoria que inclou el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria 
preceptiva. 
 
El tresorer es limita a glossar els punts més importants: la liquidació del pressupost, el 

balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys, tot referit al 31 de desembre, data 

en què es tanca l’exercici del 2019. Si fem la resta entre el total d’ingressos, 

1.137.095,87 € i el total de despeses, 1.078.860,92 €, obtenim uns guanys de 

58.234,95 €, una quantitat que està en la línia del resultat obtingut a l’exercici anterior. 

Comparant el pressupost del 2019, s’observa que tant ingressos com despeses han 

superat les quantitats pressupostades, amb un increment superior en el cas dels 

ingressos, que és el que genera el superàvit abans esmentat. 

Cal remarcar que, com l’any anterior, la Junta de Govern va aprovar tenir una atenció 

amb el personal, ja que la plantilla és molt ajustada i el volum de feina és cada cop 

més gran. Aquesta atenció es va concretar en una gratificació de mitja paga, que es va 

fer efectiva al desembre, i que per tant ja està inclosa en la liquidació de l’exercici de 

2019. 

 

També destaca que els ingressos per quotes són de 499.416 € i els altres ingressos, 

en gran part matrícules, pugen a 631.092,14 €. Aquesta darrera xifra compensa amb 

escreix la minva per ingressos per quotes. Cal remarcar, també, que, donat que molts 

dels cursos cavalquen entre l’exercici de 2019 i el del 2020, això obliga a fer la 

preceptiva reserva de part de les matrícules per a l’exercici del 2020. Aquesta reserva 

s’ha fet amb criteris uniformes als d’anys anteriors, i seguint les normes comptables 

vigents. Això comporta que l’exercici de 2020 ja s’inicia amb un coixí important 

d’ingressos per matrícules, que fa que la previsió inclosa al pressupost de 2020 sigui, 

com és habitual, molt prudent, i que, per tant, molt probablement serà superada. 

 

Pel que fa les despeses, s’ajusten en general a les quantitats pressupostades. 

 

Respecte al balanç de situació i al compte de pèrdues i guanys, que a causa dels 

requisits de la normativa comptable poden ser una mica més complicats de llegir, el 

tresorer resta a la disposició dels assistents de la Junta General per donar resposta a 

les preguntes que la seva lectura pugui suscitar. 
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3. PRESSUPOST DEL 2020 
 
En relació amb el pressupost del 2020, cal aclarir que està elaborat amb els criteris 
habituals de prudència i d’equilibri, però amb la confiança que la realitat superarà les 
xifres pressupostades i es generarà un superàvit de l’orde del dels anys anteriors. 
 
Acabada l’exposició del tresorer, el degà sotmet a l’aprovació de l’assemblea els 
comptes del 2019 i el pressupost del 2020, que són aprovats per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’aixeca la sessió a les 20 h. 

Es designen com a censors els col·legiats Carme Amorós i Josep Corominas. 
 

Actuen d’interventors en aquesta Junta General els col·legiats Aureli Caamaño, Mireia 
Montané i Manel Rius. 

 
S’aixeca la sessió a les 20 h. 
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