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0. PRESENTACIÓ
Acta de la Junta General Ordinària  
del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats 
en Filosofia i Lletres i en Ciències  
de Catalunya
Dia: 2 de març de 2022
Hora: de 18.30 a 20.15 hores
Lloc: Seu del Col·legi

El degà, Àlex Rocas, va iniciar la reunió de la Jun-
ta General Ordinària amb aquestes paraules:

“No voldria començar aquesta Junta General Or-
dinària sense abans expressar, en nom propi i en 
nom de la Junta de Govern, el nostre pesar pel 
conflicte bèl·lic de part que està commocionant 
el món des de fa poc més d’una setmana. Vo-
lem manifestar el rebuig del Col·legi a qualsevol 
conflicte armat i a qualsevol forma d’autoritaris-
me. La guerra ha retornat a Europa, a poc més 
de 4.000 km de casa, i això ens omple de triste-
sa. Treballem per la pau, l’educació, el respecte 
entre iguals, la justícia social i el diàleg, i mai 
ho farem a favor de la violència. Des d’aquí vo-
lem expressar la nostra solidaritat amb el poble 
ucraïnès, amb el desig que es resolgui el conflic-
te de manera dialogada al més aviat possible.

Tampoc voldria deixar d’expressar, tal com ja 
fèiem ara fa un any, el nostre agraïment i reco-
neixement a tots els docents, pel seu compromís 
amb l’educació. Amb aquest, ja són tres cursos 
seguits (2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022) en 
què els professors i els equips directius dels cen-
tres han hagut de fer front, per responsabilitat cí-
vica i amb èxit, a les adversitats derivades de les 
successives onades de la pandèmia, i no sempre 
acompanyats eficaçment.

No és estrany, doncs, que la professió docent, 

amb tota la seva amplitud, avui estigui cansada, 
esgotada. I ara, a les acaballes del curs, ha de fer 
front a un inesperat canvi del calendari escolar i 
a la necessitat d’implantació d’uns nous currícu-
lums. En els marcs establerts, la Junta de Govern 
del Col·legi ha emès la seva opinió. No som reac-
tius als canvis, ni molt menys, però hagués estat 
desitjable la participació i el consens previs de 
la comunitat educativa. En aquest diàleg en de-
fensa de la professió docent, al Col·legi hi serem 
sempre.”

Un cop fet aquest preàmbul, es va passar a llegir 
l’informe de gestió de la Junta de Govern.
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1. INFORME DE LA  
GESTIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
DURANT L’ANY 2021
1.1 Òrgans col·legials i equip de treball

Òrgans de govern

D’acord amb els estatuts del Col·legi, la Junta 
General n’és l’òrgan suprem i es reuneix una ve-
gada a l’any amb caràcter ordinari.

La Junta de Govern, formada per tretze mem-
bres, és l’òrgan de direcció del Col·legi i s’ha 
reunit mensualment, a excepció dels mesos de 
juliol i agost. 

Així mateix, la Comissió permanent s’ha reunit 
mensualment per fer un seguiment de la gestió i 
les activitats que es duen a terme i, a més, s’han 
fet nombroses reunions de seguiment amb els 
diferents responsables de les accions acordades. 

Delegacions

El Col·legi també té representació institucional 
al país, exercida pels nostres delegats. Projec-
ten l’acció pública del Col·legi i el representen 
davant dels ajuntaments, dels consells escolars 
territorials i municipals, d’altres col·legis profes-
sionals i de les institucions educatives i culturals 
amb qui col·labora. S’agraeix doncs, un cop més, 
la seva dedicació.

El 2021 ha estat un any de canvis a les delega-
cions, atès que Joan Domènech Moner, delegat 
del Col·legi a Girona, i M. Àngels Gonzàlez Es-
tremad, delegada del Col·legi a Tarragona, han 
deixat voluntàriament el càrrec per motius per-
sonals, després de gairebé 15 anys al servei del 

Col·legi. S’agraeix la seva dedicació en favor de 
la professió docent i la defensa dels interessos 
professionals dels col·legiats i que hagin vetllat 
sempre per estendre i donar a conèixer l’activitat 
del Col·legi. 

En la sessió de 28 de setembre de 2021 la Jun-
ta de Govern del Col·legi va aprovar el nomena-
ment d’Albert Bayot i Fuertes com a nou delegat 
a Girona. És llicenciat en Filosofia i Lletres, pro-
fessor de Llengua i Literatura Catalanes d’educa-
ció secundària i director de l’Institut de Sarrià de 
Ter. També és assessor pedagògic de l’empresa 
Orió Serveis Educatius i col·labora amb la Fa-
cultat d’Educació i Psicologia de la Universitat 
de Girona, on ha estat professor associat en els 
estudis de psicopedagogia i pedagogia. Ante-
riorment, va ser director dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a Girona (2011-2016) i professor, 
coordinador pedagògic i director a l’Institut Jo-
sep Brugulat de Banyoles durant deu anys.

Com accions territorials, cal destacar la primera 
conversa pedagògica organitzada entre la Fun-
dació Pallach i el Col·legi l’1 de juliol, a Palafru-
gell. Aquesta conversa es va iniciar entre Héctor 
Ruiz Martín, biòleg i expert en psicologia cogniti-
va de la memòria i l’aprenentatge en contextos 
educatius, i Albert Bayot. 

Equip de treball del Col·legi

Durant el 2021 l’equip de treball del Col·legi l’han 
constituït: Agnès Creus, directora tècnica; Anna 
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Masllorens, responsable de formació; Sabrina 
Navarro, responsable de comptabilitat; Xavier 
Casanovas, Pura Serena i Míriam Morera, respon-
sables de l’àrea de comunicació, i Gemma Ràfols 
i Xavi Paz, responsables de l’atenció al col·legiat.

El 2021 hi ha hagut quatre alumnes en pràcti-
ques: dos alumnes de la Facultat d’Humanitats 
de la Universitat Internacional de Catalunya, un 
alumne dels cicles formatius de grau mitjà de la 
Institució Cultural del CIC i un alumne de batxi-
llerat de l’Escola Pia Nostra Senyora.

S’agraeix a tot el personal del Col·legi l’esforç, la im-
plicació i el rigor en el seu treball, especialment en 
aquests moments d’importants transformacions.

1.2 Àmbit institucional
En l’àmbit institucional l’activitat del Col·legi ha 
estat novament molt intensa. Seguidament es 
detallen les activitats més rellevants.

Departament de Presidència

El degà ha participat en dues reunions convo-
cades pel president de la Generalitat, Pere Ara-
gonès, al Palau de la Generalitat, juntament amb 
altres entitats de l’àmbit de la llengua i l’edu-
cació, per defensar el model d’escola catalana 
davant la decisió del Tribunal Suprem que es-
tableix arbitràriament un 25% de castellà a les 
aules dels centres educatius de Catalunya.

En aquest sentit, la Junta de Govern del Col·legi, 
coherent amb el seu compromís amb l’educació 
i la professió docent, com també amb la llen-
gua i la cultura catalanes, dona tot el seu suport 
al Pacte Nacional per la Llengua, i se suma en 
aquest propòsit de defensa de la llengua pròpia 
de Catalunya. Al web del Col·legi es pot consultar 
l’editorial de la Revista del Col·legi (núm. 147), 
que és el posicionament de la Junta de Govern 
en relació amb la llengua.

Departament d’Educació

Les relacions amb el Departament d’Educació 
un cop més han estat fluïdes i permanents al 
llarg de l’any, i sempre de mútua col·laboració. 
No en va el Col·legi és el col·legi professional de 
docents, i així ho reconeix el Departament.

Hi ha hagut nombroses reunions amb els titulars 
de la Secretaria de Transformació Educativa, de la 
Direcció General de Professorat i Personal de Cen-
tres Públics i de la Direcció General d’Innovació, 
Recerca i Cultura Digital, així com amb els corres-
ponents equips de treball. Tres eixos han centrat 
aquesta col·laboració: la formació permanent del 
professorat, la deontologia de la professió docent 
i el Consell Escolar de Catalunya.

Finalment cal indicar que, en el tràmit d’infor-
mació pública de l’Avantprojecte de llei de com-
posició del Consell d’Educació de Catalunya 
(Edicte del Departament d’Educació publicat al 
DOGC núm. 8504, de 17.12.2021), el Col·legi va 
comparèixer i va formular les al·legacions se-
güents:

• Es proposa que el Consell d’Educació de Ca-
talunya tingui dependència orgànica del Parla-
ment o del Departament de Presidència, i depen-
dència funcional del Departament d’Educació.

• Es proposa mantenir el nomenament dels 
membres del Consell d’Educació de Catalunya 
per acord de Govern.

• El reglament que desenvolupi la llei haurà de 
tenir en compte la representativitat dels dife-
rents organismes, entitats i institucions a l’hora 
d’establir-ne el grau de participació en el Consell 
d’Educació.

• Es proposa que la limitació de mandats dels 
representants del Consell, l’estableixin, en cada 
cas, les entitats i institucions representades que 
els proposen en funció de la seva normativa.
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Consells Escolars

Com a representants del professorat i dels col·le-
gis professionals, el Col·legi és present en el Con-
sell Escolar de Catalunya, representat per Antoni 
Domènech, membre de la Junta de Govern, qui 
assisteix als plenaris del Consell Escolar, a les re-
unions de la Permanent i a diverses comissions. 

S’ha participat en el Consell Educatiu Municipal 
de Barcelona, representat per M. Dolors Martí, tant 
en plenaris com en diferents comissions. El 2021 
s’ha celebrat el 30è aniversari de la seva creació.

El Col·legi també està representat en diversos 
consells escolars municipals i en consells esco-
lars territorials d’arreu de Catalunya:

• Consell Escolar de Catalunya: Antoni Domè-
nech.

• Consell Educatiu Municipal de Barcelona: M. 
Dolors Martí.

• Consell Escolar Territorial de Lleida: M. Pilar 
Hernàndez.

• Consell Escolar Territorial de Girona: Joan Do-
mènech.

• Consell Escolar Territorial de Tarragona: M. Àn-
gels Gonzàlez.

• Consell Escolar Territorial de Terres de l’Ebre: 
M. Àngels Gonzàlez.

• Consell Escolar Territorial de Barcelona Comar-
ques: Josep Corominas.

• Consell Escolar Territorial de la Catalunya Cen-
tral: Maurici Tarragó.

• Consell Escolar Territorial del Baix Llobregat: 
Manel Rius.

• Consell Escolar Territorial del Maresme: Antoni 
Domènech.

• Consell Escolar Territorial del Vallès: Judith 
Miró.

S’agraeix la tasca que fan els col·legiats que re-
presenten el Col·legi.

Consell Superior d’Avaluació

El 2019, Antoni Domènech, membre de la Jun-
ta, va ser nomenat per un període de cinc anys 
assessor del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu, òrgan de consulta i assessora-
ment del Departament d’Educació creat pel De-
cret 305/1993, de 9 de desembre, compost per 
un president i sis vocals, que pot comptar amb 
l’assessorament de professionals i experts de di-
ferents col·lectius del món educatiu. 

L’objectiu del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu és efectuar una tasca d’anàli-
si i avaluació externa sobre tots els àmbits que 
conformen el sistema educatiu de nivell no uni-
versitari a Catalunya. 

En aquest marc, Antoni Domènech ha assistit a 
les reunions convocades pel Consell.

Departament de Cultura

El Col·legi forma part del Cens d’entitats de fo-
ment de la llengua catalana, que agrupa funda-
cions i associacions que duen a terme activitats 
per promoure la llengua catalana, dins del seu 
àmbit d’actuació. 

S’agraeix al Departament de Cultura i molt espe-
cialment al Govern de la Generalitat la distinció 
amb la Creu de Sant Jordi a Mercè Izquierdo i 
Aymerich, degana del Col·legi entre 1983 i 1987, 
científica i professora, en reconeixement del seu 
llarg recorregut professional com a científica i de 
la seva trajectòria docent en els àmbits de l’en-
senyament secundari, la universitat, la formació 
del professorat i la recerca pedagògica. 

El degà i la vicedegana han assistit a l’acte de 
lliurament de la Creu de Sant Jordi.
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Departament de Drets Socials

El Col·legi participa en l’Observatori dels Drets 
de la Infància i l’Adolescència, representat per 
Carme Panchón, secretària general de la Junta 
de Govern.

Departament de Justícia

S’han mantingut les relacions cordials amb la Di-
recció General de Drets i Entitats Jurídiques. 

Consorci per a la Normalització Lingüística

L’any 2021 ha començat la col·laboració amb el 
programa de Voluntariat per la Llengua, promo-
gut pel Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca, l’objectiu del qual és practicar la llengua a tra-
vés de la conversa durant una hora setmanal amb 
un estudiant de català. La finalitat es pot veure en 
l’exposició virtual “Quan parles fas màgia”. 

Sindicatura de Greuges

El Col·legi forma part del Pacte contra la segrega-
ció escolar, presidit pel Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó, i ha participat activament en les diferents 
reunions, representat per Antoni Domènech.

Parlament de Catalunya

El degà ha comparegut al Parlament de Catalun-
ya, a proposta del grup parlamentari En Comú 
Podem, per parlar de la Proposició de llei d’es-
tabilització de les treballadores i els treballadors 
del sector públic català.

Consell Audiovisual de Catalunya

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en 
col·laboració amb el Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya, lidera eduCAC, un 
programa d’educació en comunicació que neix 
amb l’objectiu prioritari de promoure l’educació 
mediàtica en àmbits educatius formals i infor-
mals. En aquest marc es va crear la Plataforma 
per a l’Educació Mediàtica, de la qual el Col·legi 
forma part, representat per M. Dolors Martí. L’ob-
jectiu és facilitar que els joves i els adults adoptin 
una visió crítica envers els continguts que difo-
nen els mitjans de comunicació, amb un accent 
especial en els nous mitjans digitals.

La Intercol·legial

Des del 2011 el Col·legi forma part de l’Associa-
ció Intercol·legial de Col·legis Professionals de 
Catalunya, any de la seva refundació, i també 
forma part de la Junta Directiva, representat pel 
degà del Col·legi. El 2021 s’ha celebrat el desè 
aniversari de la seva creació.

Durant el 2021 s’ha assistit tant a l’Assemblea Ge-
neral com a les reunions de la Junta Directiva, així 
com a les reunions de la Sectorial d’Acció Social, 
Ensenyament i Humanitats i a la Comissió de Do-
nes, amb M. Dolors Martí com a representant. 

El Col·legi s’ha sumat a la iniciativa de la mani-
festació virtual “Crit per les dones afganeses”, 
organitzat i promogut per la Comissió de Do-
nes. El Col·legi també s’ha adherit al manifest 
institucional en motiu del Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, 
promogut per la Generalitat a través del Depar-
tament d’Igualtat i Feminismes.

Es participa també en el grup de treball sobre la 
discapacitat i en el Pacte Nacional pels drets de 
les persones amb discapacitat, concretament en 
el grup 3 d’educació, infància i famílies, coordi-
nant el subgrup d’infància i el de famílies, amb la 
representació de Carme Panchón. 

El Col·legi participa en els òrgans tècnics de la In-
tercol·legial: la taula lletrada i la taula tècnica, a 
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les quals assisteixen la lletrada i la directora tèc-
nica del Col·legi, respectivament.

El 4 de juny del 2018, la Junta directiva ha acor-
dat constituir la comissió d’ensenyament al si de 
la Intercol·legial, oberta a tots els col·legis que 
aglutinen un sector de col·legiats dedicats a la 
docència, amb la finalitat de reforçar, mitjançant 
una coordinació i una acció conjunta de tots els 
col·legis interessats, el reconeixement de la pro-
fessió docent en els àmbits social i legal. El presi-
dent, actual degà del Col·legi, ha fet diverses re-
unions amb els col·legis que componen aquesta 
Comissió, on s’han abordat temes d’actualitat 
educativa, com ara la nova llei d’educació esta-
tal (LOMLOE).

En el marc de la comissió d’ensenyament i a 
instàncies de la presidència de la Intercol·legial, 
s’ha constituït un grup de treball d’universitats.

El degà ha assistit a la presentació del llibre Una 
ciudad de profesiones, de Jordi Ludevid, orga-
nitzat per la Intercol·legial. Els primers compas-
sos del llibre es dediquen a la fonamentació 
conceptual de tres paraules clau: professionali-
tat, professionals i professions.

Universitats de Catalunya

S’ha continuat intensificant les relacions amb 
les diferents universitats catalanes i, concreta-
ment, amb els coordinadors dels màsters en for-
mació del professorat, amb l’objectiu de donar 
a conèixer proactivament el Col·legi davant les 
noves generacions de docents.

Cal destacar que, després d’un any i mig treba-
llant-hi, el 2021 s’ha convocat la primera edició 
dels Premis de treball de fi de màster en forma-
ció del professorat. S’ha rebut una cinquantena 
de treballs de totes les universitats catalanes. 
El jurat, format per quatre representants de les 
universitats, tres representats del Col·legi i un 
representant del Departament d’Educació, sota 

la presidència del degà, s’ha reunit en diferents 
ocasions fins a decidir, no sense dificultat per 
causa de la qualitat i el rigor dels treballs presen-
tats, el veredicte final. L’acte de lliurament dels 
premis serà el 21 de març de 2022.

L’objectiu dels Premis és reconèixer l’esforç que 
han fet durant un any les noves generacions de 
docents i premiar els millors treballs de fi de 
màster, independentment de l’especialitat, dels 
quals es valora sobretot la perspectiva profes-
sional i deontològica i els aspectes pedagògics 
innovadors.

El Col·legi també ha participat en el Festival Bar-
celona Pensa 2021, que organitza la Facultat de 
Filosofia de la Universitat de Barcelona. L’objec-
tiu del Festival és difondre, apropar i transmetre 
la filosofia amb diverses activitats gratuïtes. 

Ajuntament de Barcelona

El Col·legi continua adherit al programa Barcelo-
na+Sostenible, mitjançant la signatura del Com-
promís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

En el marc de col·laboració entre l’Associació 
Intercol·legial i l’Ajuntament de Barcelona, s’ha 
participat en les activitats de l’àmbit de l’atenció 
a les persones asilades i immigrades, així com en 
el Pacte de Barcelona.

El Col·legi s’ha sumat a la campanya i el projec-
te de Verificat, empresa sense ànim de lucre que 
es dedica a desmentir les informacions falses 
que circulen a internet fent servir tècniques de 
verificació de text (fact-checking). Verificat lidera 
aquest projecte i la campanya #Desfake, un pro-
grama educatiu per a alumnes i docents basats 
en metodologies innovadores, ja en actiu en di-
versos centres educatius de Barcelona. Aquesta 
campanya, que compta amb el suport de l’Ajun-
tament de Barcelona, permetrà desenvolupar 
una plataforma de formació per a docents basa-
da en les unitats didàctiques per ajudar els ado-
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lescents a relacionar-se amb la informació digi-
tal de manera crítica i responsable i ajudar-los 
a reconèixer titulars falsos i el que la informació 
manipulada pot comportar per al seu futur, en-
tre d’altres. 

Altres col·laboracions institucionals

Quant a la Taula per a la Infància i l’Adolescència 
(TIAC), el Col·legi ha assistit activament a totes 
les reunions com a vocals de la Junta i ha parti-
cipat en l’Assemblea General de la TIAC. Com a 
membres de la TIAC forma part de la Xarxa dels 
Drets dels Infants a Barcelona, entitat que ha 
estat guardonada amb la Medalla d’Honor Bar-
celona 2021. També ha participat en el Consell 
Assessor del Pla d’Infància de Barcelona, 2021-
2030, representat per Carme Panchón.

El Col·legi ha participat en la reunió plenària ex-
traordinària de Somescola, adscrita a Òmnium 
Cultural, de la qual forma part, per treballar el 
manifest que s’ha presentat i acordat posterior-
ment amb el Govern, en resposta a la sentència 
del Tribunal Suprem sobre el català a l’escola. El 
manifest era un encàrrec del Govern a Somes-
cola, d’acord amb el que s’ha parlat a la reunió 
extraordinària convocada pel president de la 
Generalitat el 23 de novembre. Posteriorment 
el degà, en nom del Col·legi, ha participat en la 
capçalera de la mobilització organitzada per So-
mescola, “Ara i sempre, l’escola en català”.

El Col·legi i la Fundació Josep Pallach acorden 
col·laborar per fomentar el debat pedagògic i 
situar l’educació i la professió docent al centre 
d’aquest debat. Aquest acord tindrà continuï-
tat amb la celebració d’un seguit de converses 
pedagògiques al llarg de l’any, la primera de les 
quals, com s’ha comentat, s’ha celebrat al final 
de juny a Palafrugell.

Continua la col·laboració amb la Fundació Pru-
denci Bertrana. Hi ha hagut una reunió amb la 

nova presidenta, Mariàngela Vilallonga, excon-
sellera de Cultura, que ha substituït el delegat 
del Col·legi, Joan Domènech, al capdavant de 
la Fundació, i s’han treballat noves accions de 
col·laboració entres ambdues entitats.

El Col·legi s’ha adherit al manifest “Per una nova 
cultura compartida i oberta al món”, iniciativa de 
Premis El Temps de les Arts, la Federació Llull i la 
Xarxa Vives d’universitats, amb la satisfacció de 
contribuir en aquestes accions culturals, espe-
cialment en la situació actual. 

Continua participant amb l’Associació MAGMA, 
que promou l’Exporecerca Jove, una fira de re-
cerca internacional oberta al públic, on joves de 
secundària i batxillerat d’arreu del món poden 
presentar els seus projectes de recerca durant 
tres dies. El Col·legi lliura un dels premis de l’Ex-
porecerca Jove.

També s’ha continuat col·laborant amb Edu-
caweb, una empresa especialitzada en el sec-
tor de l’educació, la formació i el treball. Edu-
caweb promou anualment els Premis Educaweb 
d’Orientació Acadèmica i Professional, possibles 
gràcies a l’esforç de nombroses persones i insti-
tucions, entre les quals hi ha el Col·legi. Al final 
de l’any s’ha participat en l’acte de lliurament 
d’aquests premis, representat per Teresa Triadú, 
membre de la Junta de Govern.

Enguany han començat col·laboracions amb el 
CCCB amb l’objectiu d’oferir accions culturals de 
qualitat als col·legiats a través dels debats i les 
exposicions d’aquest centre cultural.

S’ha formalitzat un acord de col·laboració amb 
el Diari de l’Educació, un diari compromès amb 
l’educació i un punt de trobada per a l’anàlisi, la 
reflexió i l’intercanvi de tota la comunitat educa-
tiva dels territoris de parla catalana. 

En virtut del conveni entre el Col·legi i el Gran 
Teatre del Liceu, s’ha continuat oferint les con-
ferències vinculades a la programació del Liceu, 
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com sempre a càrrec de Pol Avinyó. El Col·legi 
s’ha sumat a les celebracions del 175è aniversari 
del Liceu. 

També és manté la col·laboració amb els editors 
de la revista Valors, publicació de reflexió entorn 
dels valors humans i l’actualitat des d’aquest 
prisma.

S’ha continuat col·laborat amb l’Institut de Cul-
tures Americanes Antigues.

El Col·legi ha participat en diferents actes pro-
gramats en el marc de l’Any Triadú. Un dels ob-
jectius de l’Any Joan Triadú és propiciar el diàleg 
entre les generacions que el van conèixer i la 
gent més jove que vol continuar el seu llegat. 

També s’ha celebrat el centenari de l’Any Pallach, 
amb una conferència sota el títol “La política és 
pedagogia en Josep Pallach”, a càrrec de Jaume 
Serramona, professor de la UAB.

El Col·legi és membre d’Òmnium Cultural i de la 
Societat Catalana de Matemàtiques.

S’ha col·laborat amb la Fundació Occitano-Cata-
lana per retre homenatge al seu fundador, Enric 
Garriga Trullols, que ha tingut lloc a la seu del 
Col·legi.

Finalment, ha continuat la bona i cordial col·la-
boració amb Caixa d’Enginyers. El passat mes de 
novembre s’ha celebrat el 25è aniversari de l’ofici-
na 0005, amb la participació de l’actual president, 
Fèlix Masjuan, dels presidents predecessors, Oriol 
Sala i Ramon Ferrer, així com de l’actual director 
general, Joan Cavallé. Ha presidit l’acte Josefina 
cambra, vicedegana del Col·legi.

El Grup Caixa d’Enginyers és una entitat coope-
rativa de crèdit amb més de 53 anys d’història i 
la missió d’aportar als socis valor sostenible en 
els àmbits financer i assegurador, tant a profes-
sionals i empreses com a particulars. Per fer-ho 
estableix relacions a llarg termini amb els seus 
més de 210.000 socis, 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 a socis,  
col·laboradors, comunitats professionals i a la 
societat, i amb un fort posicionament en temes 
de sostenibilitat, vetllant pels socis i la societat 
en general. Tot el Grup Caixa d’Enginyers té la 
certificació “Entitat neutra en carboni”. 

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 30 anys per assolir sinergies i poder oferir 
avantatges als nostres associats i col·legiats. En 
relació amb l’estat de situació de l’oficina ubica-
da a la seu del Col·legi, cal destacar el volum de 
recursos gestionats, que s’ha situat en 217,3 M€, 
un 4% més que l’any anterior i amb un creixe-
ment de recursos l’any 2021 de 8,7 M€. El volum 
de negoci gestionat s’ha situat en els 265,7 M€. 
El volum d’actiu gestionat ha estat de 48,3 M€. 
Pel que fa a altes de préstecs/crèdits, s’han fet 62 
operacions durant el 2021, per un volum de 5,1 
M€, i en assegurances s’ha assolit una cartera de 
1.607 pòlisses.

Actes institucionals

El degà ha participat en la taula inaugural del I 
Congreso Internacional de la RIEEB (Red inter-
nacional de educación emocional i bienestar), 
amb el títol “Competencias emocionales: claves 
para el bienestar”. Rafel Bisquerra, membre de la 
Junta de Govern del Col·legi entre 1995 i 1999, és 
president i soci fundador de la RIEEB.

M. Dolors Martí ha assistit a la VII Jornada de la 
Càtedra Pompeu Fabra “Model de llengua, varia-
ció, ensenyament i realitat”, inaugurada per Oriol 
Amat, rector de la UPF, F. Xavier Vila, secretari de 
Política Lingüística del Departament de Cultura, i 
Teresa Cabré, directora de la Càtedra i presiden-
ta de l’IEC. Especialment interessant ha estat la 
conferència “Consciència lingüística sostenible 
a l’ensenyament secundari: sincronia en l’aten-
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ció de la integritat i la vitalitat de la llengua cata-
lana”, a càrrec de Puri Pinto.

El degà ha assistit a l’acte inaugural de l’Any Tria-
dú, que ha tingut lloc a l’IEC. 

El degà ha participat a les Jornades Internacio-
nals d’Estudi Centenari Jordi Pere Cerdà, el 3 i 
4 de juny. Les jornades La brasa d’una llengua, 
en homenatge a l’escriptor i poeta nord-català 
Jordi Pere Cerdà (1920-2011), organitzades per 
la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut 
d’Estudis Catalans i la Institució de les Lletres 
Catalanes, amb la col·laboració de la Biblioteca 
de Catalunya.

El degà ha assistit, el mes de desembre, a la cele-
bració dels 25 anys de l’Agrupació Escolar Cata-
lana, al Palau de la Música Catalana.

El degà ha assistit a l’acte d’obertura del curs 
2021-2022 de la Universitat Rovira i Virgili, en què 
s’han commemorat els 50 anys d’estudis univer-
sitaris a Tarragona i els 30 anys de la creació de 
la Universitat.

Centres adherits

El Col·legi ofereix la possibilitat que els centres 
educatius s’adhereixin a la institució amb la fina-
litat de promoure activament i col·lectivament 
l’excel·lència de l’ensenyament i l’aprenentatge 
des de la perspectiva de la cooperació institu-
cional mútua. Aquesta col·laboració se suma 
a les sinergies que el Col·legi ja té establertes 
amb els seus col·legiats i aconsegueix una millor 
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 els quals es comparteix l’objectiu 
de promoure l’excel·lència educativa.

Actualment els centres adherits al Col·legi són:

• Escola Joan Pelegrí

• Fundació Llor

• Euroaula. Centre d’Estudis Turístics

• Escola BetàniaPatmos

• ICCIC. Inclou: Virtèlia Escola de Música, Escola 
Thau Barcelona, Escola Thau Sant Cugat, CIC Es-
cola de Batxillerats, CIC Escola de Cicles Forma-
tius i CIC Escola d’Idiomes.

• Fundació Collserola (Frederic Mistral, L’Avenç, 
Ramon Fuster)

• Fundació Escoles Garbí (Escola Garbí Pere Ver-
gés d’Esplugues i Escola Garbí Pere Vergés de 
Badalona)

• IPSI

• Elisabeth

• European International School of Barcelona

• Escola Pia Nostra Senyora

• INS Sant Quirze

• St. Peter’s School.

A la seu del Col·legi, el 20 de juliol, ha tingut lloc 
una xerrada adreçada als centres adherits del 
Col·legi, per parlar sobre la reforma curricular i els 
reptes de futur dels docents. El degà ha donat la 
benvinguda als assistents, i després Juan Manuel 
Moreno Olmedilla, expert en educació del Banc 
Mundial i professor titular de la UNED, ha ofert 
una interessant dissertació en què ha assenyalat 
que l’autèntica revolució seria que aquest canvi 
arribés a totes les aules del món per a tots els in-
fants, joves, adults i grans. Hi han participat una 
vintena de persones, membres dels equips direc-
tius dels centres adherits al Col·legi i membres de 
l’equip de professionals del Col·legi. 

Projecció internacional

Durant el 2021 s’ha continuat participant activa-
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ment en els següents projectes educatius inter-
nacionals, amb Mireia Montané i Carme Amorós 
com a representants:

Projecte KBIP/COMconèixer

El tema o projecte comú per ser treballat pel 
màxim de grups i centres ha seguit vinculat als 
Objectius del Desenvolupament Sostenible 
(Agenda 2030 de l’ONU).

Ha continuat el Seminari i el treball en xarxa 
de les escoles de primària i centres de secun-
dària que participen en el projecte. Durant el 
curs 2020-2021 hi han participat tres centres 
de primària (Escola Ernest Lluch, Escola Dolors 
Monserdà Santapau i Escola Sant Gervasi) i qua-
tre centres de secundària (Institut Baix Camp, Es-
cola Petit-Mon Felisa Bastida, Col·legi Sant Pau 
i Escola Sant Gervasi), implicats en el projecte. 
Hi han participat 439 alumnes (211 de primària i 
228 de secundària). També hi han participat al-
guns infants i joves de diferents nivells educatius 
del Centre Tecnopedagògic Binomi. Al comença-
ment del curs 2021-2022, l’Escola Andersen s’ha 
reincorporat a la Xarxa de Primària.

Cal destacar la sessió del Seminari, celebrada 
el 19 de maig i coordinada des del Canadà, que 
ha permès donar a conèixer a la comunitat in-
ternacional el desenvolupament del Projecte 
KBIP/COMconèixer a Catalunya i reflexionar so-
bre com avança la construcció del coneixement 
a partir de la col·laboració entre les diferents co-
munitats. Hi ha hagut una cinquantena de parti-
cipants de 12 països. A Catalunya s’ha preparat 
un vídeo de presentació de tots els centres, amb 
la implicació ben específica dels alumnes. 

S’ha participat en el Knowledge Forum Summer 
Institut 2021 (KFSI 2021), celebrat en format vir-
tual els dies 19 i 20 de novembre de 2021. S’hi 
han presentat experiències de diferents nivells 
educatius i de diferents països i dues experièn-
cies en què participen centres de Catalunya.

WFATE (World Federation of Assocations of Tea-
cher Education)

S’ha participat en la 6a Conferència de la WFA-
TE, celebrada del 12 al 15 de novembre de 2021, 
en modalitat telemàtica i coordinada des de la 
Universitat de Houston. S’hi ha fet referència en 
diverses ocasions a la conferència celebrada a 
Barcelona, l’any 2016, on es va tractar per prime-
ra vegada el tema de l’educació infantil i l’edu-
cació d’alumnes amb necessitats educatives es-
pecials. Ara s’ha convidat el Col·legi a participar, 
des de Catalunya, en un grup de recerca.

S’ha anunciat el relleu en la presidència de l’Or-
ganització, que passa de Paul Paese, dels Estats 
Units a Jenene Burke, d’Austràlia, que s’encarre-
garà de la preparació de la 7a Conferència, pre-
vista per a l’any 2023. 

Associació Héloïse i Col·loqui a Barcelona

L’Associació Héloïse, que té per finalitat donar 
a conèixer itineraris de diferents pedagogs eu-
ropeus, va promoure la celebració del Col·loqui 
Héloïse, a Barcelona, els dies 7, 8 i 9 de novem-
bre de 2019, en col·laboració amb diferents enti-
tats de Catalunya: l’Institut d’Estudis Catalans, el 
Col·legi de Doctors i Llicenciats, Rosa Sensat, la 
Fundació Marta Mata, la Fundació Ferrer i Guàr-
dia i la Societat d’Història de l’Educació dels Paï-
sos de Llengua Catalana. 

Finalment, ha sortit publicat el llibre Pedago-
gies de la democràcia i la resistència a l’Euro-
pa del segle XX i fins avui, editat per l’Institut 
d’Estudis Catalans. El llibre, a cura de Josep 
González-Agàpito, Carme Amorós Basté i Jordi 
Garcia Farrero, recull les principals aportacions 
al col·loqui. S’hi pot trobar la reproducció dels 
pòsters sobre els cinc pedagogs catalans que es 
van donar a conèixer durant el col·loqui: Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, Rosa Sensat i Vilà, Alexan-
dre Galí i Coll, Ramon Fuster i Rabés i Marta Mata 
i Garriga. S’ha pogut fer arribar un exemplar del 
llibre a tots els participants en el col·loqui. 
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Consejo General de Colegios Oficiales 
de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias 

El Consejo General és l’òrgan que representa tots 
aquests col·legis professionals de l’Estat. La pre-
sidenta és Josefina Cambra, vicedegana i presi-
denta del Consell Autonòmic, i el secretari gene-
ral, Jesús Bonals, tresorer del Col·legi.

La presidenta, el secretari general i el degà han 
assistit a les sessions plenàries del Consejo. Així 
mateix, la presidenta i el secretari general han 
assistit a les reunions de la permanent del Con-
sejo, així com en múltiples reunions.

El Consejo, com és habitual, ha dut a terme di-
verses accions institucionals, entre les quals cal 
destacar la participació de la presidenta en les 
diverses reunions del Consejo Escolar del Esta-
do, com a experts de diverses associacions i ins-
titucions, per parlar del currículum de materials 
(LOMLOE), entre d’altes.

Com a activitats cal destacar:

• Seminari sobre la LOMLOE, el mes d’abril, amb 
més de mil inscrits.

• II Congrés Nacional d’Arqueologia Professional, 
en què ha participat com a ponent el reconegut 
arqueòleg Edward Harris.

El Consejo s’ha sumat a l’addenda al Protocol 
d’intencions per adherir-se a l’Aliança STEAM pel 
talent femení “Nenes en peus de ciència”, promo-
gut pel Ministeri d’Educació i Formació Professio-
nal, que compta amb el suport de moltes entitats.

D’altra banda continua l’actualització perma-
nent de la Finestreta única del Consejo General. 
Recordem que la Finestreta única té com a objec-
tiu facilitar als col·legiats, consumidors i usuaris 
la recerca de col·legiats i societats professionals, 
proporcionar informació dels col·legis i, alhora, 
oferir d’una manera senzilla i ràpida tràmits en 
línia dels serveis principals. 

1.3 Comissió deontològica
Una de les finalitats pròpies i més importants 
dels col·legis professionals és l’autoregulació 
professional, exercida a través del Codi deon-
tològic. No en va, doncs, els compromisos de 
l’actual Junta és seguir vetllant perquè el Codi 
deontològic de la professió docent sigui una 
eina eficaç per a l’autoregulació dels professio-
nals de la docència, promoure’n el coneixement 
i impulsar el treball i les funcions de la Comissió 
deontològica, així com el desenvolupament for-
matiu del Codi. El Col·legi ha de ser un referent 
deontològic per als docents. 

La Comissió deontològica del Col·legi és forma-
da per Joan Manuel del Pozo, Mercè Izquierdo, 
Roser Pi, Begoña Román, Núria Terribas i Àlex 
Rocas.

Més enllà de les funcions de resolució de con-
flictes derivats de conductes de professionals 
col·legiats contràries a la deontologia establerta 
en el Codi, s’ha continuat treballant en els objec-
tius establerts:

• Redactar documents de referència deontològi-
ca (apunts deontològics)

• Proposar un desenvolupament formatiu del 
Codi deontològic de la professió docent

• Actualitzar el Codi deontològic.

Durant el 2021 s’ha redactat i publicat (vegeu 
l’Agenda de Tardor de 2021) el segon Apunt deon-
tològic de la professió docent, “Reflexions al vol-
tant del ‘Compromís amb el coneixement’”, escrit 
per Mercè Izquierdo i validat per tota la Comissió. 

D’altra banda, el grup de treball creat amb la 
finalitat de redactar, per a la seva aprovació, el 
cinquè bloc del Codi deontològic dedicat a abor-
dar l’ús de les tecnologies en l’exercici de la pro-
fessió docent, ha presentat a la Junta de Govern 
del mes de juny aquest nou capítol. Aquest grup 
de treball, coordinat per Judith Miró, membre 
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de la Junta de Govern, és integrat per Núria Te-
rribas, Roser Pi, Mercè Izquierdo i Roser Cussó, 
designada per la Direcció General d’Innovació, 
Recerca i Cultura Digital del Departament d’Edu-
cació. Aquest bloc ha estat aprovat per la Junta 
de Govern el 29 de juny del 2021.

El grup de treball per elaborar una càpsula for-
mativa teoricopràctica sobre la deontologia do-
cent, amb la finalitat d’incorporar-la, en primera 
instància, als màsters en formació del professo-
rat de les universitats catalanes, ha fet també 
diverses reunions per tal d’intentar dissenyar 
una acció formativa vàlida per a tots els do-
cents. Aquest grup de treball està coordinat per 
M. Dolors Martí, membre de la Junta de Govern, 
i el conformen Begoña Román, Joan Manuel del 
Pozo, Mercè Izquierdo, Xavier Serra, director de 
l’IES Salvador Espriu de Salt, i el col·legiat Josep 
Castillo.

Finalment, s’han iniciat tot un conjunt de reu-
nions amb el Departament d’Educació per pro-
moure, de manera participativa, l’actualització 
del Codi deontològic de la professió docent, 
amb la finalitat que sigui un document acceptat 
per tota la professió docent i d’adequar-lo a l’ac-
tualitat en allò que calgui.

1.4 Centre Didàctic 
d’Humanitats
El Centre Didàctic d’Humanitats ha convocat, un 
cop més, el Premi de Filosofia Arnau de Vilanova 
i ha continuat col·laborant activament amb di-
verses institucions que volen impulsar l’elabora-
ció i la difusió d’idees, experiències de treball i 
materials al voltant de l’educació en valors i les 
humanitats.

El degà ha presidit l’acte de lliurament de la 40a 
edició dels Premis de Filosofia Arnau de Vilano-
va. Un certamen que, aquest any, ha arribat a 
una edició molt especial perquè es compleixen 

40 anys d’història i es consoliden com els pre-
mis per a estudiants de secundària més antics 
de Catalunya. Són els únics premis del país de-
dicats a l’experiència didàctica de la filosofia. Els 
premis volen reconèixer els millors treballs de 
filosofia en tres categories diferents: per a pro-
fessors d’ensenyament secundari, per a alumnes 
de batxillerat i per a universitaris. El jurat, format 
pel degà (president), Jordi Beltran (secretari), Yo-
landa Navarro i Ambròs Domingo, ha destacat 
l’alt nivell i la qualitat de la quarantena de tre-
balls presentats.

S’agraeix novament la col·laboració i el suport 
del Gran 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 Li-
ceu. I s’agraeix també a la revista Valors la seva 
col·laboració.

Com a novetat, destaca la implicació del Col·le-
gi a acollir el Cafè Filosòfic del Raval, que pro-
mouen els col·legiats Jordi Alsina, Xavier Alsina 
i Jordi Beltran.

1.5 Centre Didàctic de Ciències 
Experimentals
Aquest centre té com objectiu promoure la di-
dàctica de les ciències, i el dinamitzen els col·le-
giats Aureli Caamaño, Josep Corominas i Marta 
Segura. 

L’any 2021 ha format part del comitè organitza-
dor i ha participat com a talleristes o professors 
en les Jornades i cursos següents, organitzats 
pel Col·legi: 

• Jornades sobre l’Ensenyament de les Ciències 
en l’Educació Infantil, Primària i Secundària 
(“Ensenyar ciències: nous reptes davant de nous 
escenaris”), els dies 10 i 17 de març de 2021, en 
línia. 
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• Curs Elaboració progressiva dels models de 
substància i reacció química al llarg de l’ESO, en 
el marc de l’Escola d’Estiu. 

• Curs sobre l’ensenyament de la Física i Química a 
la secundària. 10 activitats “bàsiques” per apren-
dre Física i Química a l’ESO, organitzat pel Col·legi 
en el marc de l’Escola de Tardor. Aureli Caamaño i 
Josep Corominas han impartit el taller Modelitzar 
les reaccions d’oxidació: la combustió d’una es-
pelma i l’oxidació de la llana d’acer.

Ha participat telemàticament en el VI Congreso 
Internacional de Docentes de Ciencia y Tecnolo-
gía de Madrid i en el XIX Encontro Nacional de 
Educação em Ciências (XIX ENEC), organitzat per 
la Universitat de Coïmbra.

També ha publicat diversos articles d’interès per 
al professorat de ciències i ha presentat comuni-
cacions en jornades i congressos.

Ha continuat el contacte amb associacions eu-
ropees de professors de ciències que també 
duen a terme tasques d’innovació curricular i 
formació del professorat, com són: 

• Union des professeurs de physique et de chimie 
(UdPPQ), França.

• Association Belge de Professeurs de Physique 
et Chimie (ABPPC), Bèlgica.

• Associazione per l’Insegnamento della Fisica 
(AFI), Itàlia.

• Associação Portuguesa De Educação Em Ciên-
cias (Apeduc), Portugal. 

• Asociación Iberoamericana CTS para la Ense-
ñanza de las Ciencias (AIA-CTS).

• Societat Catalana de Química.

• Societat Catalana de Física.

• Col·legi de Químics de Catalunya.

• Grupo de Didáctica e Historia de la Física i la 
Química de la Real Sociedad Española de Quí-

mica (RSEQ).

• Asociación de Profesores e Investigadores en 
Didáctica de las Ciencias (APICE), Espanya.

D’altra banda, ha seguit participant activament, 
a través del col·legiat Josep Marlés, en l’Olim-
píada de Biologia de Catalunya. El mes de març 
ha tingut lloc a la seu del Col·legi l’acte de lliu-
rament de les medalles dels finalistes d’aquesta 
Olimpíada i durant el matí s’han fet els exàmens 
als sis finalistes que es presentaven a l’Olimpía-
da d’Espanya. Catalunya ha obtingut dues me-
dalles, or i plata.

Forma part del nou espai de divulgació de la 
geologia a Catalunya, ESPAIGEA.

El col·legiat Xavier Juan ha estat distingit amb 
l’Special Service Award, que lliura l’Association 
for Science Education (ASE), amb seu al Regne 
Unit. Ha lliurat el premi el seu president, Sir John 
Holman. Amb aquests awards premien el servei 
a l’associació i han considerat que, després de 
vint anys de col·laboració i assistència a totes 
les assembles anuals, el col·legiat Xavier Juan es 
mereixia aquest premi (més informació a la vi-
quipèdia de l’ASE).

1.6 Formació
La formació és una necessitat davant el pas del 
temps i un compromís de responsabilitat tan-
gible en la societat del coneixement. Formar-se 
constantment és un plaer vital, una mostra de fi-
delitat personal a una decisió presa fa un temps 
i un exercici de generositat col·lectiva que con-
necta edats, llocs, persones, idees i maneres.

S’ha continuat insistint en la importància de la 
formació i per això s’ha ofert un catàleg forma-
tiu com una eina per dignificar el sector profes-
sional de l’educació i l’aprenentatge, en un mo-
ment farcit d’incerteses però també de noves 
perspectives. 
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L’any 2021, el format telemàtic ha continuat te-
nint un pes important en la impartició de cursos, 
ponències i activitats, tot i que, sortosament, 
s’ha pogut tornar a oferir cursos i formacions 
presencials, sobretot el darrer trimestre de l’any.

Un cop més, s’ha proposat una enorme varietat 
de continguts disciplinaris i de morfologies for-
matives, un catàleg extens i polièdric: 

• Cursos de formació permanent: Escola d’Hivern 
i Escola de Tardor.

• Escola d’Estiu.

• Cursos de preparació d’oposicions (programa-
ció didàctica i actualització de continguts curri-
culars).

• Cursos d’anglès.

• Universitat Sènior.

• Jornades i seminaris.

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

En global, el nombre total de places ocupades 
de formació durant l’any 2021 ha estat de gai-
rebé 3.000 (2.984).

En relació amb l’any 2020, s’observa un incre-
ment de 449 places ocupades en l’oferta forma-
tiva regular en tots els àmbits de formació, que 
evidencia una clara tendència a la recuperació, 
en alguns casos igualant o superant els anys 
2018 i 2019, després de la baixada causada per 
la situació sanitària del 2020. 

Cal destacar, un cop més, que els cursos de l’Es-
cola d’Hivern, d’Estiu i de Tardor han estat reco-
neguts pel Departament d’Educació.
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Taula comparativa 2019-2020-2021

Formació permanent

Escola d’Hivern 

Durant l’Escola d’Hivern, que ha tingut lloc en-
tre els mesos de gener i maig de l’any 2021, en 
format íntegrament virtual, s’han impartit cinc 
cursos de formació permanent, amb un total de 
86 alumnes inscrits.

 

Escola d’Estiu (juliol 2021)

La 48a Escola d’Estiu de l’any 2021 s’ha fet, igual 
que la de 2020, en format íntegrament virtual i 
ha tingut lloc entre els dies 1 i 10 de juliol, i els 
dies 10 i 20 de juliol.

S’han habilitat més de 50 aules virtuals i 56 espais 
Moodle, que han permès, un any més, acollir quasi 
600 alumnes, que han ocupat 914 places de forma-
ció. Respecte de l’any 2020, hi ha hagut un incre-
ment del nombre de cursos impartits, de 47 a 56 
cursos, amb una mitjana de 16 alumnes per curs. 

El 2021 s’han ofert dues conferències, la inaugu-
ral i la de cloenda:

• L’acte inaugural, el dia 30 de juny, amb la con-
ferència “Competències versus coneixements. 
Aprendre competències és adquirir coneixe-
ments... profunds”, a càrrec d’Héctor Ruiz, biòleg 
i assessor educatiu. 

• L’acte de cloenda, amb la conferència “Las cla-
ves de una necesaria revolución curricular”, a 
càrrec de Juan Manuel Moreno, especialista en 
educació del Banc Mundial i professor titular de 
la Universitat Nacional d’Educació a Distància 
(UNED).

S’ha comptat amb 70 professors per impartir els 
56 cursos. Bona part del professorat és col·labo-
rador habitual del Col·legi, tot i que també s’hi 
han incorporat nous formadors. 

Escola de tardor

L’Escola de Tardor, que ha tingut lloc entre els 
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mesos d’octubre i desembre de l’any 2021, s’ha 
fet majoritàriament en format virtual. S’han im-
partit 7 cursos de formació permanent, amb 115 
alumnes inscrits. 

Aula d’anglès

S’han ofert dos cursos del nivell B i C, un de con-
tinguts generals i específics (virtual), i un altre 
d’expressió oral (presencial).

Els cursos han estat de durada anual, i han co-
mençat a la tardor del 2021. El professorat és na-
diu i compta amb una àmplia experiència docent. 

Universitat Sènior

Sobre la Universitat Sènior destaquen dos fets 
importants: 

• la celebració de la desena edició

• la posada en marxa de la primera Escola d’Estiu 
de la Universitat Sènior.

No cal dir que la celebració d’aquesta desena 
edició és una fita molt especial. Durant aquests 
anys ha crescut i s’ha consolidat una programa-
ció de cursos i d’activats de qualitat, a l’alçada de 
les expectatives dels col·legiats sèniors, gràcies 
al seu ferm compromís, confiança i entusiasme. 

Durant aquests deu anys, s’ha anat evolucionat 
i creixent, i s’ha passat de 3 cursos i 77 alumnes 
inscrits l’any 2012 a 40 cursos (incloent-hi els 
cursos i les activitats complementàries) i més de 
1.000 alumnes l’any 2021. Per tant cal celebrar la 
bona acollida que l’oferta formativa per a més 
grans de 55 anys ha tingut en aquesta dècada.

Les figures següents mostren l’evolució en l’ofer-
ta de cursos i les places ocupades per als cursos 
de durada anual de la Universitat Sènior, entre 
els anys 2012 i 2021:

El gruix d’aquesta formació continua sent l’en-
certada programació dels cursos que s’ha ofert 
en la desena edició de la Universitat Sènior, en 
què s’han inscrit més de 800 persones. El mes 
d’octubre ha començat aquesta nova edició amb 
un programa variat, amb més de 40 cursos, de 50 
h, de diversos àmbits. El format dels cursos ha 
estat presencial i virtual, i s’ha ofert en ambdues 
modalitats una gran part dels cursos. El 60% de 
les inscripcions han estat en format virtual i el 
40% restant han estat presencials. L’àmplia ofer-
ta de cursos es classifica en els àmbits següents:

• Cultura clàssica 

• Història de la música 

• Història i egiptologia

• Història de l’art 

• Literatura universal 

• Cinema i filosofia

• Art, arqueologia, història i antropologia 
d’Amèrica
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• Història de la filosofia occidental 

• Món actual

• Conversa en anglès

• Taller d’escriptura autobiogràfica

• Anglès

L’altra gran fita ha estat la posada en marxa de la 
primera edició de l’Escola d’Estiu Sènior, amb 6 
cursos i 200 inscrits.

L’oferta formativa s’han complementat amb cur-
sos de 10 o 20 h, de temàtica molt específica, i 
amb sortides culturals durant el mes de setem-
bre, amb la intenció d’afavorir el retrobament 
presencial de l’alumnat abans d’iniciar el curs 
acadèmic, on hi han participat gairebé un cente-
nar de persones.

A més, s’han programat dues conferències, en el 
marc de la Universitat Sènior 2020-2021, per al 
col·lectiu sènior:

• La conferència inaugural “La Cultura: una via de 
millora per als problemes del present?”, a càrrec de 
l’escriptora, filòsofa i periodista Montse Barderi. 

• La conferència de cloenda “Una ciutat de pro-
fessions”, al final de maig, a càrrec de Jordi Lude-
vid, arquitecte i urbanista, a la qual van assistir 
una cinquantena de persones.

Cursos de preparació d’oposicions

El mes d’octubre de 2021 van començar els cur-
sos per a la preparació a les proves d’oposició, 
amb un total de 115 places ocupades. Els cursos 
s’han fet majoritàriament en format virtual, com-
binant-ho amb alguna sessió presencial.

Com a novetat, enguany s’ha incorporat forma-
ció específica per a les matèries de clàssiques, 
amb un curs que ha aplegat continguts i també 
programació.

Tot i l’endarreriment en la convocatòria de les 
proves d’oposició, els cursos s’han impartit i 
completat segons el programa previst. 

Jornades i seminaris

S’han organitzat al llarg de l’any sis jornades, 
amb més de 50 inscrits en cadascuna, fet que 
demostra la validesa d’aquest format per a tot 
el professorat.

Totes aquestes activitats han estat reconegudes 
pel Departament d’Educació.

Jornades

I Jornades de Didàctica de les Ciències Socials 
(48)

XV Jornades de Didàctica de les Llengües Clàssi-
ques: (Re)Descobrim la Ilerda amagada (80)

Jornades sobre l’Ensenyament de les Ciències: 
Nous reptes davant nous escenaris (106)

VI Jornades de Llengua i Literatura Catalana: Com 
usem el català als centres d’ensenyament? (45)

Seminaris

Memòria històrica: pensament crític, compren-
sió del passat i del present, cultura de la pau i 
valors democràtics (112)

On és el grec? L’estat de l’ensenyament de les 
matèries de llatí, grec i cultura clàssica a la se-
cundària (64)

Cicle sobre l’Agenda 2030

En el marc de la col·laboració amb Caixa d’En-
ginyers, el Col·legi ha organitzat un cicle sobre 
l’Agenda 2030 i els ODS (objectius de desenvolu-
pament sostenible), amb l’educació com a mo-
tor del canvi. 

El cicle ha comprès quatre sessions dedicades a 
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l’educació, les ciutats intel·ligents i sostenibles, 
l’emergència climàtica i la igualtat de gènere. El 
cicle ha estat coordinat per Judith Miró, vocal 
de la Junta de Govern del Col·legi. Una iniciati-
va que ha estat tot un èxit d’inscrits i de partici-
pació, fet que demostra l’interès i el compromís 
dels docents i els professionals de l’educació 
amb l’Agenda 2030.

Conferències i taules rodones

S’han fet una vintena de conferències amb po-
nents de renom:

• Cicle de conferències relacionat amb la pro-
gramació del Liceu, a càrrec de Pol Avinyó, en el 
marc del conveni entre el Col·legi i el Gran Teatre 
del Liceu.

• Conferències de l’Institut de Cultures America-
nes Antigues (ICAA).

• Conferència anual, a càrrec de Joan Vives, 
entorn de la figura de Johann Sebastian Bach 
(març de 2021).

• Organització d’un acte per celebrar el Dia Inter-
nacional de les Dones (8 de març), sobre el pa-
per de les dones en l’àmbit científic. Diàleg “Si 
elles parlessin”, a càrrec de Mercè Izquierdo, Nú-
ria Solsona i Clara García. 

• Conferència “Oxirrinc, la ciutat dels peixos i els pa-
pirs”, a càrrec de Núria Castellano (març de 2021).

• Amb motiu de Sant Jordi, el Col·legi ha ofert 
la conferència sobre Felícia Fuster a càrrec de 
la comissària de l’any, Lluïsa Julià, i la presen-
tació d’escrits elaborats per alumnes del Taller 
d’escriptura de la Universitat Sènior, impartit per 
Irene Yúfera. 

• Conferència “Ilerda romana”, a càrrec de Xavier 
Payà, arqueòleg de l’Ajuntament de Lleida (maig 
de 2021).

• En col·laboració amb la UOC, taula rodona vir-

tual “Què, com i per què llegim a secundària?”, 
amb la participació de Roger Canadell, J. A. Fer-
nàndez, Vicenç Pagès, Montse Gatell i Gal·la Martí.

• Conferència “El perill volcànic: el cas de la Pal-
ma”, a càrrec de Joan Martí (desembre de 2021).

• En el marc del COMConèixer, l’any 2021 s’han 
ofert les conferències següents:

o “L’estudi dels rius com a eina didàctica i en el 
marc dels ODS”, a càrrec de Xavier Juan, geòleg i 
professor de secundària. 

o “Les emocions i la construcció de coneixe-
ment”, a càrrec de Josep Gallifa, catedràtic de 
Psicologia i Educació a la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i l’Esport de la Universitat 
Ramon Llull.  

o “Construcció de coneixement. Tecnologies de 
la informació i la comunicació i xarxes educati-
ves”, a càrrec de Neus Lorenzo i Galés, vicepresi-
denta d’Investigació de la Societat Catalana de 
Pedagogia-IEC. 

o “Infeccions víriques, mesures preventives: va-
cuna de la covid”, a càrrec de la doctora Marga-
rita Arboix, catedràtica de Farmacologia i exrec-
tora de la UAB. 

• Presentació del llibre I les oliveres es van gelar, 
recull d’escrits de Josep Jarque, alumne del Ta-
ller d’escriptura autobiogràfica.

1.7 Grups de treball
El darrer trimestre de 2020 s’ha dut a terme una 
sessió de treball interna de reflexió sobre els 
reptes i les oportunitats del Col·legi al voltant 
de la professió docent. S’hi va comentar que el 
període actual és un moment de canvis accele-
rats que sovint sobrepassen la capacitat de les 
organitzacions per adaptar-s’hi en temps i for-
ma. El Col·legi s’hi ha d’adaptar, per voluntat i 
per obligació, i sobretot no recloure’s en la pro-



MEMORIA del CDL 2021

22

tecció perquè portar a l’empobriment. En temps 
de canvi cal cooperar: sumar i aglutinar, i liderar 
quan es pugui. En aquest procés d’adaptació cal 
fixar el que no es vol perdre i promoure el canvi, 
intern i extern. Es parteix d’una premissa clau, 
saber qui és i qui vol ser: sobretot el Col·legi de 
la professió docent. Només, o tant com això, ja 
permet orientar les transformacions necessàries 
per ser reconegut com a tal i que els col·legiats 
ho percebin de la mateixa manera.

Una de les conclusions de la sessió ha estat que 
per combatre la desafecció i la descol·legiació, que 
fomenta l’individualisme, s’ha de projectar, des 
de l’acció, una imatge de treball i de creixement 
en equip. Cal crear una estratègia de coneixe-
ment-connectivitat-comunitat. El valor afegit d’es-
tar/ser col·legiat és pertànyer a una comunitat amb 
qui es comparteixen objectius (missatge) i coneixe-
ment treballant en xarxa (connectivitat).

En aquest sentit es va concloure que una de les 
accions a dur a terme era la creació de grups de 
treball específics per aprofundir en la detecció 
de les necessitats de cada àmbit o etapa i pro-
moure la participació activa entre col·legiats, en-
tre professionals docents.

El Col·legi ha consolidat i/o promogut els grups 
de treball següents:

• Grup de treball de Clàssiques: format per repre-
sentants dels equips ICE de la UAB, UdG, UdL i 
URV, així com per l’APLEC i professorat de clàs-
siques de secundària. Ha estat treballant en les 
jornades anuals i en altres formacions per a l’es-
pecialitat durant els últims 15 anys.

• Grup de treball de Ciències Socials: format per 
professorat de secundària en actiu de diferents 
àmbits de les ciències socials (història de l’art, 
història, geografia) i de diferents nivells edu-
catius (primària, ESO i batxillerat). El grup s’ha 
constituït l’any 2021.

• Grup de treball de Llengua i Literatura Catala-

nes: format per professorat de secundària de 
l’especialitat, també s’ha constituït l’any 2021.

• Grup de treball de Ciències: format per profes-
sorat de secundària de física, química, biologia i 
geologia. La majoria dels membres són col·labo-
radors habituals del Col·legi.

També ha estat tasca d’aquests grups de treball 
l’organització de les jornades anuals de la ma-
tèria, i l’assessorament per dissenyar altres acti-
vitats formatives d’aquests àmbits.

1.8 Àmbit de comunicació
Com no podia ser d’una altra manera els prota-
gonistes del 2020 ha estat el web del Col·legi, el 
Full virtual, les xarxes socials i el correu electrò-
nic, com a fonts d’informació permanent i actua-
litzada per a tot el col·lectiu.

La Revista del Col·legi 

És una publicació adreçada als col·legiats i a 
qualsevol persona interessada en la cultura, les 
lletres i les ciències. Recull articles d’especialis-
tes de reconegut prestigi que tracten amb pro-
funditat i rigor temes culturals i educatius. En 
cada número s’inclouen ressenyes de llibres i 
la secció “Llibres dels col·legiats”. S’edita anual-
ment i també s’ofereix la versió digital amb tots 
els continguts.

El Consell de Redacció de la Revista, que pre-
sideix Francesc Danés i és integrat per Jacint 
Bassó, Jesús Bonals, Pere Martí, Teresa Triadú i 
el degà, s’ha reunit en diverses ocasions per pre-
parar una nova edició de la Revista del Col·legi. 

Amb l’objectiu d’espaiar les publicacions, es va 
decidir moure la data de publicació de la revista 
de desembre a febrer/març. D’aquesta manera, 
al llarg de l’any, es disposa de tres publicacions: 
febrer/març, la Revista; maig, l’Agenda de Prima-
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vera, i el mes de setembre, l’Agenda de Tardor.

L’Agenda del Col·legi

L’Agenda del Col·legi es publica dues vegades 
l’any, a la primavera i a la tardor, de manera vir-
tual i en paper. S’hi recullen les diferents progra-
macions dels cursos de la temporada, i també s’hi 
inclouen articles de fons, reportatges, documents 
deontològics i altres informacions sobre el Col·le-
gi i, a la contraportada, una entrevista a una per-
sona rellevant del món acadèmic i cultural.

A l’Agenda de Primavera de 2021 s’ha entrevis-
tat Jordi Ludevid, arquitecte, urbanista i autor 
del llibre Una ciudad de profesiones, i a la de 
Tardor, Albert Bayot, nou delegat del Col·legi a 
Girona. A més, inclou les informacions següents: 
el programa docent de l’Escola d’Estiu, de Tar-
dor i d’Hivern; els cursos de preparació per a les 
oposicions; els cursos de la Universitat Sènior 
del Col·legi; l’acord de col·laboració amb la Fun-
dació Pallach; el XL Premi de Filosofia Arnau de 
Vilanova; el cicle de conferències sobre l’Edu-
cació i l’Agenda 2030, i el Compromís amb l’ús 
responsable i ètic de la tecnologia, entre d’altres.

Web

Durant el 2021, han visitat el web 84.790 usuaris i 
s’hi han registrat 151.720 sessions.

Com sempre, aquests perfils són un reflex de l’acti-
vitat del Col·legi, amb un màxim nombre de vistes 
amb motiu de l’Escola d’Estiu i al començament 
del curs acadèmic. Les pàgines més visitades han 
estat les vinculades a la programació formativa.

Xarxes socials

Seguim presents a Facebook, Twitter i Insta-
gram, i a través d’aquestes xarxes fem difusió de 
les nostres activitats. 

A Facebook, la xarxa més utilitzada pels col·le-
giats, hi ha més de 3.000 seguidors, a Twitter s’han 
superat els 2.000, i a Instagram més de 400 (atès 
que només fa un any que el Col·legi hi és present).

A més, els dies previs a l’Escola d’Estiu s’ha fet 
una campanya entre els col·legiats i els usuaris 
de les xarxes socials per promocionar l’Escola i 
l’ús de les xarxes amb el sorteig de deu inscrip-
cions per als cursos d’estiu. 

Full virtual

S’ha continuat enviant mensualment el Full vir-
tual a tots els col·legiats, que s’ha consolidat 
com una eina útil per anunciar activitats futures 
i com una via d’entrada al web per a persones 
que normalment no hi accedirien. El Full virtual 
es penja cada mes al web del Col·legi. A més, se 
n’ha fet una edició específica per als centres.

Avui entrevistem

El 2019 es va obrir al web del Col·legi un apar-
tat d’entrevistes a personalitats destacades del 
món de les humanitats, la docència, les lletres i 
la cultura catalana en general. El 2021 s’ha publi-
cat una nova entrevista a la mestra i pedagoga 
Pilar Benejam. 

Presència als mitjans

S’ha intensificat la presència del Col·legi als mi-
tjans de comunicació: al Diari de l’Educació, mi-
tjançant un acord de col·laboració, i a Ara Cria-
tures, amb la publicació de diversos reportatges 
amb la participació de col·legiats i membres de 
la Junta de Govern com a referents en diversos 
temes d’actualitat i sobre la professió docent. Els 
reportatges publicats són els següents:

• “A les xarxes, els docents són models de con-
ducta”. El Codi deontològic de la professió do-
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cent fixa unes recomanacions en relació amb 
l’ús de la tecnologia, reportatge de Trinitat Gil-
bert, que inclou les opinions de Judith Miró. 

• “Els ODS a l’educació, nous reptes de primària 
a la universitat”, reportatge de Paloma Arenós, 
sobre les opinions de Judith Miró. 

• “Vull (i puc) ser científica. Les vocacions científi-
ques des de ben petites”. Els estereotips de gène-
re i la falta de referents femenins en professions 
tècniques encara frenen l’accés de les noies a 
aquest estudi, reportatge de Paloma Arenós, que 
inclou les opinions d’Àlex Rocas. https://www.
arabalears.cat/firmes/paloma-arenos/

1.9 Àmbit de serveis
S’ha vetllat per mantenir i millorar la qualitat 
dels serveis que s’ofereixen als col·legiats. 

En aquest sentit el Servei d’atenció al col·legiat ha 
treballat constantment tan presencialment com 
telemàticament per satisfer les necessitats del 
col·lectiu, i ha gestionat, com sempre, les altes i 
baixes dels col·legiats, les matrícules dels cursos, 
la renovació de carnets, l’emissió de les certifica-
cions professionals i de formació, l’agenda de la 
lletrada del Col·legi i el control del registre dels 
pèrits judicials i de les societats professionals.

S’han ofert els serveis següents:

• Assessoria jurídica, a càrrec de la lletrada Eva 
Izquierdo; durant el 2020 s’han fet més de 261 
consultes, enfront de les 141 de l’any anterior. La 
majoria de consultes són sobre assumptes labo-
rals, temes civils (arrendaments, reclamacions 

de consums, assegurances, assumptes bancaris, 
ajuts per a lloguers o comunitat de propietaris, 
entre d’altres), temes de família (herències, tes-
taments, separacions, divorcis, tuteles, dona-
cions, etc.) i temes fiscals.

• Portal d’ocupació (fruit d’un acord amb Universia)

• Serveis de gestoria i d’assessoria fiscal en col·la-
boració amb la Gestoria Sellarès

• Promocions col·legials en el marc de diferents 
col·laboracions amb altres institucions i entitats

• Pèrits judicials

• Responsabilitat civil a través d’una pòlissa 
col·lectiva del Consejo General de Colegios

• Registre de societats professionals

• Registre de mediadors

• Declaració de l‘activitat docent.

Finalment, en relació amb la protecció de da-
des, el 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el 
nou Reglament europeu de protecció de dades 
2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD). El Col·le-
gi 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 Re-
glament al Col·legi. 

El mes de desembre hi ha hagut una reunió amb 
el delegat de protecció de dades de PSN per fer 
una avaluació sobre la implementació de la pro-
tecció de dades en tots els formularis, d’acord 
amb la Llei orgànica 3/2017, de 5 de desembre, 
amb resultat satisfactori.

La Junta de Govern agraeix molt sincerament 
l’esforç, la dedicació i la professionalitat de tot 
l’equip de treball del Col·legi, i a tot el professo-
rat i col·laboradors del Col·legi per fer possible 
continuar liderant una oferta formativa de quali-
tat i uns serveis que li són propis.

https://www.arabalears.cat/firmes/paloma-arenos/
https://www.arabalears.cat/firmes/paloma-arenos/
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2. BALANÇ ECONÒMIC  
DE L’EXCERCICI 2021

El tresorer presenta el tancament de l’exercici de 
2021 a 31 de desembre de 2021. Comenta que to-
tes les xifres estan extretes amb l’informe d’audi-
toria que ja està finalitzat, amb resultat favorable i 
sense cap advertiment i hi coincideixen. L’audito-
ra va fer la preceptiva lectura de l’acta el dia 22 de 
febrer de 2022.

El total de despeses ha pujat a 933.283,53 €, 
amb una disminució respecte al pressupos-
tat de 49.516 €. El total d’ingressos ha estat de 
901.899,33, amb una disminució respecte al pres-
supostat de 74.844,07 €. L’exercici es tanca amb 
un dèficit de 31.384,20 €.

Cal remarcar que de les xifres exposades es des-
prèn el següent:

• Malgrat el dèficit, el resultat és menys negatiu 
que el de l’exercici anterior.

• Tot i les dificultats, que han continuat a causa de 
la pandèmia, els ingressos per matrícules repre-
senten una millora respecte a l’exercici de 2020 i, 

malgrat que són inferiors a l’exercici de 2019, són 
equiparables als de 2017 i 2018.

• Pel que fa a les quotes col·legials, s’observa una 
evolució més favorable, amb una suavització del 
descens dels darrers anys.

• Cal dir també que s’ha produït una acumulació 
d’imprevistos excepcionals, per un import aproxi-
mat de 22.000 euros. En el cas que aquests impre-
vistos no haguessin existit, el tancament hauria 
estat pràcticament equilibrat.

Finalment, comenta l’evolució d’alguna de les 
partides concretes del tancament, i es posa a dis-
posició dels assistents per donar resposta a les 
preguntes que li vulguin fer.

Per tant, se sotmet a aprovació de la Junta Gene-
ral Ordinària el tancament econòmic de l’exercici 
2021.

S’aprova per unanimitat.
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3. PRESSUPOST DE L’EXCERCICI 
2022

4. APROVACIÓ DEL CODI 
DEONTOLÒGIC DE LA PROFESSIÓ 
DOCENT, INCLOENT-HI  
EL COMPROMÍS V

A continuació, el tresorer comenta el pressupost 
per a l’exercici 2022, que es formula equilibrat, 
com sempre s’ha fet. 

Aquest pressupost s’ha elaborat d’acord amb els 
criteris aprovats prèviament per la Junta:

• Increment de la quota semestral d’1,5 €. Així, 
la quota semestral queda establerta en 54 €, i 
l’anual, en 108 €.

• Increment dels sous del personal d’un 2 %.

• Manteniment de les partides que tenen relació 
amb els objectius prioritaris del mandat.

• Pel que fa a inversions, increment de la partida 
destinada a millorar la digitalització del Col·legi.

L’objectiu d’aquest darrer exercici del mandat és 
aconseguir un resultat positiu que permeti que el 
saldo global dels quatre anys sigui equilibrat.

Per tant, se sotmet a aprovació de la Junta Gene-
ral Ordinària el pressupost per a l’exercici 2022.

S’aprova per unanimitat.

El 28 de setembre de 2011 va ser aprovat el Codi 
deontològic de la professió docent.

Durant el 2020 i el 2021 la Comissió deontològi-
ca de la professió docent ha estat treballant en la 
redacció d’un capítol dedicat a l’ús responsable i 
ètic de la tecnologia.

El 29 de juny de 2021 la Junta de Govern, en sessió 
ordinària, va aprovar el capítol V del Codi deon-
tològic: l’ús responsable i ètic de les tecnologies.

Per tant, se sotmet a aprovació de la Junta Gene-
ral Ordinària el Codi deontològic de la professió 
docent amb la inclusió del capítol V.

S’aprova per unanimitat.
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5. TORN OBERT DE PARAULES
A continuació es va obrir un espai per formular 
preguntes i expressar dubtes i opinions.

En una de les intervencions, la col·legiada Mireia 
Muntaner va assenyalar la poca assistència a la 
Junta, i va destacar la importància de l’acte com a 
resum de l’activitat del Col·legi, que posa en valor 
el col·lectiu.

El degà dona per acabada la reunió, a les 20.15 
hores.




