
La reforma de la llei universitària, encara 
per definir, modificarà el panorama dels 
diferents itineraris formatius

APUNTS
Un informe assenyala que gairebé el
40% de les places de màster que ara  
s’ofereixen a Espanya no es cobreixen

Ampliar coneixements durant 
l’estiu és una opció cada vegada 
més valorada pels estudiants  

MONOGRÀFIC. ESTUDIS SUPERIORS el Periódico 6 de juny del 2015

El futur és a
les seves mans
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SECTOR BANCARI

L’IEF forma  
experts
en finances
L’ Institut d’Estudis Financers (IEF) és 

una entitat de referència en for-

mació i divulgació bancària i financera 

creada a finals de l’any 1990 per afavo-

rir la competitivitat, l’eficiència i la inter-

nacionalització del sector i la promoció 

de noves iniciatives. Des de fa 25 anys, 

l’IEF ofereix a Barcelona, i en altres lo-

calitzacions, programes de postgrau i 

cursos vinculats a les certificacions pro-

fessionals amb més prestigi a Europa 

per desenvolupar diverses funcions en 

els àmbits de la banca i les finances.

La formació és impartida per des-

tacats professionals del sector, que 

atorguen un enfocament pràctic i 

d’immediata actualitat a les sessions 

presencials i que al seu torn permeten 

a l’alumne aplicar els coneixements 

adquirits al centre al seu dia a dia pro-

fessional.

Les mateixes característiques de 

l’IEF el porten a col·laborar estretament 

amb altres entitats per facilitar la difu-

sió de les activitats, obtenir sinergies i, 

sobretot, per reforçar els objectius de 

contribuir a la consolidació del sector 

financer. En la seva dilatada trajectòria, 

més de 95.000 professionals de dife-

rents àmbits del sector han participat 

en activitats formatives de l’IEF.M

Concentració. Prova de selectivitat a la 
Facultat de Biologia de la UB.

D. R. II MONOGRÀFICS

U
nes dècades enrere tenir 

una carrera era una aposta 

segura, una mena de clau 

mestra que obria la porta 

al mercat laboral. Avui dia –sobra dir-

ho– aquest títol no és garantia de res. 

Però sí que hi ajuda. És el primer punt 

sobre el qual han d’aclarir dubtes els 

joves que ara es plantegen entrar o 

no a la universitat: malgrat el clima de 

desànim regnant i els crits de deses-

perança de milers de nois que qües-

tionen l’eficàcia d’aquests estudis, una 

carrera segueix sent un pes pesant en 

qualsevol currículum.

I és lògic i normal que la seva elecció 

preocupi i susciti dubtes. ¿Quins són 

els criteris que cal tenir en compte per 

no equivocar-se i acabar augmentant  

aquest 19% d’alumnes que abando-

nen en el primer curs? El primer debat 

intern al qual s’ha de respondre és la 

dualitat entre vocació i professió de 

futur. Com en la majoria d’aspectes de 

la vida, en l’equilibri hi ha la virtut, però 

els professionals coincideixen que, 

sense passió, difícilment s’aconseguirà 

l’èxit. Òbviament, no sobra tenir en 

compte les activitats amb més sor-

tida: segons dades del 2014, i con-

siderant els percentatges de titulats 

superiors que aconsegueixen una feina 

en els quatre anys posteriors després 

d’acabar la carrera, Medicina i Òptica 

lideren la classificació, mentre que les 

filologies copen els últims llocs.

POLÈMICA. La pròxima reforma uni-

versitària ha sumit estudiants i centres 

educatius en una situació d’incertesa, 

perquè fins que la norma no estigui 

completament definida (així com la 

seva aplicació en cada comunitat au-

tònoma), no se sabrà en quins casos 

GRAUS I POSTGRAUS

Molts joves acostumen a trobar-se amb una dicotomia: apostar per una professió 
considerada de futur, o bé entregar-se completament a la que és la seva passió

Un moment crucial 
en l’itinerari formatiu

s’aplica la fórmula 3+2 (tres anys de 

carrera més dos de màster), 3+1+1, 

4+1 o altres formes. Dependrà de ca-

da disciplina i també de cada centre.

Davant la polèmica llei, és possible 

que alguns joves vulguin preveure, 

d’entrada, quin serà el seu recorre-

gut formatiu en els pròxims cinc anys. 

Error: més val començar per escollir 

un grau i, a mesura que s’avança, 

s’aniran despertant nous gustos, 

prioritats o necessitats, de cara a la 

possible elecció d’un màster.

Perquè si un ja es perd en el ma-

remàgnum de les carreres, els pro-

grames d’especialització que les se-

gueixen són un autèntic tsunami: un 

ric ventall que cobreix branques hiper-

específiques i que, any rere any, in-

corpora nous títols: des del màster en 

Animació 3D i Composició de l’Escola 

Universitària d’Arts i Espectacles TAI, 

al primer màster en Arqueologia Nàu-

tica i Subaquàtica d’Espanya, que el 

curs que ve es començarà a impartir 

a la Universitat de Cadis.

La varietat és tan gran que, segons 

l’últim Informe de fiscalització de les 

universitats públiques, al nostre país 

gairebé el 40% de les places ofertes 

no reben alumnes (el cas extrem es 

troba en la branca de ciències, on la 

meitat de les places queden vacants).

Paral·lelament, entre els experts hi 

ha qui es pregunta si no estem assis-

tint a una mena de bombolla de no-

ves ocupacions: designacions com 

customer success, brand evangelist, 

scrum master, customer advocate o 

growth hacker designen nous llocs 

de treball que satisfarien les actuals 

demandes del mercat. El que alguns 

es plantegen és si algunes d’aquestes 

ocupacions no seran flors d’un dia 

(o d’alguns anys) i acabaran deixant 

atrapats centenars de professionals 

en un carreró sense sortida. El cert 

és que gairebé ningú pot oferir avui 

consell sobre quina carrera estudiar 

o a quina professió dedicar-se. I és 

sabut que les ocupacions que tindran 

èxit d’aquí un lustre avui no existeixen. 

Però ens podem preguntar si aquestes 

professions de moda tindran un llarg 

recorregut demà o perdran brillantor, 

pes, influència i utilitat en poc temps.

CIÈNCIA I TECNOLOGIA. Tam-

bé s’observa que, curiosament, hi ha 

una falta de correlació entre algunes 

de les professions amb més sortida 

i el seu nivell de demanda. Així, per 

exemple, encara que les titulacions 

tecnològiques i d’enginyeria són, des 

de fa temps, les que tenen més bo-

na  inserció laboral (molts estudiants 

surten de la carrera amb feina o en 

troben al cap de pocs mesos), cada 

vegada menys joves es decanten per 

aquestes carreres. 

Potser és que encara ens falta for-

mació TIC a l’escola, que familiaritzi els 

nens amb la tecnologia. També és pos-

sible que hi hagi una certa desorienta-

ció sobre les carreres de ciències i la 

seva inserció laboral (molts alumnes de 

Matemàtiques, Físiques i Estadística no 

saben que la seva formació interessa 

a les empreses tecnològiques). I des-

prés hi ha la imatge de friqui avorrit que 

sobrevola (erròniament) els estudiants 

del sector informàtic.

A l’extrem contrari, la carrera de 

Medicina segueix sent la número u en 

sol·licituds. Poc importa la durada més 

llarga dels estudis o l’elevada nota de 

tall davant la imatge de prestigi social 

que té associada.

Tradició i pressió familiar, proximitat 

de l’oferta formativa al domicili, per-

centatge d’inserció laboral, metodo-

logia... Al final, són tants els factors 

que incideixen en aquesta decisió que 

prendre-la pot resultar estressant. I 

això és només el començament.M

bUn 19% dels 
universitaris 
abandonen durant 
el primer any 

ESTADÍSTICA

bLes titulacions 
tecnològiques i les 
enginyeries tenen 
escassa demanda

bHi ha dubtes 
sobre el que el 
futur els depararà 
a alguns perfi ls 
professionals
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Ambient acadèmic. Alumnes de la Universitat de 
Barcelona, en una sala d’estudi.

J. M. II MONOGRÀFICS

Per al pròxim curs 2015-2016, la 

Universitat de Barcelona (UB) 

ofereix més de 140 màsters uni-

versitaris oficials, una formació avança-

da que permet l’especialització acadè-

mica o professional. A més, suposen la 

iniciació en la investigació i són el pas 

previ a l’accés al doctorat. L’àmplia 

oferta educativa de la UB s’organitza 

en cinc àmbits de coneixement: Art i 

Humanitats, Educació, Experimentals 

i Enginyeries, Salut, i Socials. 

Els programes de màster universitari 

tenen una càrrega lectiva que comprèn 

entre un mínim de 60 i un màxim de 

120 crèdits ECTS (equivalent a una 

durada entre un i dos cursos acadè-

mics). Tots estan adaptats a l’espai 

europeu d’educació superior (EEES) i, 

per tant, estan reconeguts formalment 

tant a Espanya com a la resta de paï-

sos europeus. 

L’oferta de màsters of icials de 

la UB es pot consultar a la pàgina 

ub.edu/masteresoficiales, on, a més, 

es pot fer la preinscripció on line, el 

primer pas per a la matriculació en 

aquests estudis. 

REFERENT. La Univers i tat  de 

Barcelona és una de les universitats 

espanyoles més ben situades en els 

rànquings universitaris més prestigio-

sos. Està situada en la primera posició 

estatal a l’Academic Ranking of World 

Universities (ARWU) i al QS World Uni-

versity Rankings, i entre les 100 millors 

universitats europees segons el THE-

World University Rankings. 

A més, s’hi ha d’afegir la seva po-

sició destacada com a referent en 

investigació, ja que la UB també se 

situa com a primera universitat espa-

nyola en els rànquings de productivi-

tat científica com el University Ran-

king by Academic Performance, el 

National Taiwan University Ranking, i 

l’SCImago Institutions Rankings World 

Report. 

INSTAL·LACIONS. La Universitat 

de Barcelona, per una altra banda, és 

una universitat urbana i cosmopolita, 

lligada indiscutiblement a la història 

de la ciutat de Barcelona, on es des-

pleguen els seus diversos campus. 

Més de 675.000 metres quadrats 

d’instal·lacions a través dels quals la 

FORMACIÓ AVANÇADA

És una de les universitats espanyoles més 
ben situades en els rànquings universitaris

La UB ofereix 
més de 140 
màsters oficials

bL’àmplia oferta 
educativa inclou 
cinc àmbits de 
coneixement

ORGANITZACIÓ
UB ofereix una àmplia xarxa de serveis 

i recursos de suport als estudiants, 

que inclouen, entre altres, bibliote-

ques i sales d’estudi, els equipaments 

esportius més complets de la ciutat 

(Esports UB), un servei d’atenció als 

estudiants per assessorar-los en les 

diferents etapes dels seus estudis, 

oferta d’allotjament, amplis programes 

de beques i una extensa oferta forma-

tiva de llengües estrangeres i formació 

complementària.M 
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Hora d’estudi. Dos alumnes matriculats 
en un dels màsters del Col·legi d’Advocats.

Darío Reina II MONOGRÀFICS

En un escenari globalitzat com 

l’actual i amb una especialit-

zació permanent del dret, la 

nostra raó resideix a reforçar el vin-

cle entre la formació i l’àmbit pro-

fessional”, diu Jorge Navarro, diputat 

de formació del Col·legi d’Advocats de 

Barcelona. A les seves aules es tre-

balla l’aprenentatge des d’un vessant 

eminentment pràctic –la metodologia 

del cas fomenta la participació i inter-

activitat entre els participants–, amb 

un equip de professors i col·laboradors 

ampli i plural. Una formació dirigida a 

llicenciats i graduats que volen fer un 

pas més especialitzant-se i completant 

els seus coneixements amb la pràctica 

necessària per exercir i dotant-los de 

noves habilitats i competències.

Amb els màsters d’especialització 

jurídica, el professional aconsegueix 

unes capacitats específiques que el 

posaran al dia per dedicar-se a una 

determinada àrea de coneixement: 

el dret laboral, de família, de l’esport, 

processal civil, internacional, dret 

dels negocis, propietat industrial i 

intel·lectual, fiscal, mediació, societat 

de la informació o administratiu. 

“Són programes dissenyats per 

ajudar el professional a anar sem-

pre un pas endavant i aconseguir 

les capacitats específiques que 

l’habilitaran per dedicar-se a una 

determinada àrea de la pràctica 

professional”, diu Esther Palmés, 

una altra de les responsables de l’àrea 

formativa.

GRUPS REDUÏTS.  E l s  màs -

ters d’aquest col·legi professional 

s’imparteixen al centre de Barcelona, 

en grups formats per un màxim de 30 

persones, on sobretot es fomenta el 

treball en equip. Els estudiants tenen 

a la seva disposició bases de dades 

gratuïtes per consultar jurisprudència 

i doctrina. A més, tenen la possibili-

tat de realitzar pràctiques voluntàries 

en institucions públiques, despatxos 

col·laboradors i empreses. “Comptem 

amb un dels actius més importants: 

el contacte diari amb la realitat dels 

jutjats, els despatxos d’advocats, 

de les empreses i de les adminis-

tracions”, explica Palmés.M

bLa metodologia 
del cas fomenta 
la participació i la 
interactivitat entre 
els participants

ENFOCAMENT PRÀCTIC

COL·LEGI PROFESSIONAL

El Col·legi d’Advocats ofereix màsters per 
aprofundir en diverses àrees de coneixement

L’advocacia i la 
seva necessitat 
d’especialització

AJUDES A L’ESTUDI

La URV 
concedeix
100 beques
D. R. II MONOGRÀFICS

La Universitat Rovira i Virgili ofereix 

50 programes de màsters univer-

sitaris, en totes les branques del co-

neixement. Alguns d’ells obren la porta 

a seguir la línia investigadora mitjançant 

la realització de 22 doctorats.

Per una altra banda, la universitat 

també ofereix títols propis: 30 màs-

ters i programes d’especialització 

molt professionalitzadors, dirigits 

sobretot a persones que ja estan en 

actiu però volen aprofundir en deter-

minada àrea. D’aquests 30, sis són 

nous: diploma d’especialització en 

Eficiència energètica, instal·lacions 

industrials i edificacions; en Pràcti-

ca avançada d’infermeria per a nens 

amb problemes de salut; en Direcció 

i gestió d’activitats professionals; en 

Salut mental col·lectiva; en Maternitat, 

paternitat, gènere i criança; i en Re-

cursos TIC per a l’educació musical. 

Les preinscripcions ja estan obertes a 

través de la web www.urv.cat/masters.

A  m é s ,  l a  U R V  – a m b  u n e s  

instal·lacions que es troben princi-

palment a Tarragona ciutat i a Reus– 

atorga per primera vegada 100 beques 

pròpies per a màsters universitaris.M
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Desenvolupament acadèmic. Imatges de 
la U Science Tech de la UVic-UCC. 

Xavi Datzira II MONOGRÀFICS

L
a Universitat de Vic-Univer-

sitat Central de Catalunya 

(UVic-UCC) ha reformulat el 

concepte de la seva Esco-

la Politècnica Superior, que passa a 

denominar-se Facultat de Ciències i 

Tecnologia (U Science Tech). El canvi 

respon a la voluntat de potenciar i 

consolidar el prestigi de les àrees de 

biociències i enginyeria, els dos pilars 

que defineixen millor la personalitat 

del centre, així com per impulsar un 

avanç significatiu en matèria de resul-

tats científics i acadèmics. Ubicada en 

un entorn immillorable, la UST s’enfoca 

cap a la inserció laboral dels estudiants 

a través d’una formació vinculada als 

requeriments del teixit empresarial i 

productiu del territori, i amb una inves-

tigació atenta a les seves necessitats i 

establint col·laboracions com els doc-

torats industrials.  

PROJECCIÓ. La U Science Tech es 

projecta com el pol d’atracció de talent 

en els àmbits de les enginyeries i les 

biociències fora de l’àrea metropolitana 

de Barcelona. En aquest sentit, s’ha 

convertit en un referent en la forma-

ció i investigació de qualitat en cièn-

cies i tecnologia des dels camps de 

les enginyeries industrial, mecatrònica, 

electrònica o biomedicina, així com en 

els de biotecnologia, biologia, ciències 

ambientals o tecnologia dels aliments, 

passant per la informàtica i la tecnolo-

gia multimèdia.

La novetat formativa per al pròxim 

curs és l’oferta de dos dobles graus. 

Per un costat, el doble grau de Cièn-

cies Ambientals i Biologia, que permet 

obtenir en cinc anys els dos títols, a 

més d’una formació multidisciplinària i 

global sobre la problemàtica ambiental. 

Per l’altre, el doble grau en Enginyeria 

Electrònica Industrial i Automàtica i En-

ginyeria Mecatrònica, que es pot fer en 

menys de cinc anys i que concedeix 

atribucions professionals que capaciten 

per firmar projectes.

VINCULACIÓ. La U Science Tech 

reflecteix el mateix creixement que 

està experimentant la UVic-UCC, un 

concepte universitari fortament vincu-

lat al territori. Els espais han crescut, la 

investigació eclosiona de forma impara-

ble i s’enforteixen tant la transferència 

de coneixement cap al sector productiu 

local com la comunicació i divulgació 

del coneixement en la societat en gene-

ral i en escoles i instituts en particular. 

La UST compta amb quatre grups 

d’investigació reconeguts per la Gene-

ralitat, un centre Tecnio i diverses càte-

dres vinculades. Aquestes estructures 

treballen en àmbits tan diferents com 

la bioinformàtica, la metagenòmica, el 

tractament de la sida, la biodiversitat, 

les tecnologies ambientals i alimen-

tàries, l’enginyeria mecatrònica, el pro-

cessament del senyal o l’aplicació de 

les TIC en l’oci, la indústria, l’educació 

o la salut. Malgrat aquest creixement, el 

centre no ha perdut mai la seva essèn-

cia: un professorat fortament implicat 

que desenvolupa docència avançada 

centrada en l’alumne, amb un tracte 

que busca ser exquisit.

SOLUCIÓ DE PROBLEMES. En els 

últims anys, la UVic-UCC està refor-

mulant el mètode d’aprenentatge per 

acostar la formació universitària a la 

realitat i la pràctica laboral. El primer 

pas ja s’ha implementat a la Facultat 

de Ciències i Tecnologia (U Science 

Tech), on s’imparteixen nou graus a 

través del mètode PBL (Problem Based 

Learning) o ABP (Aprenentatge Basat 

en Problemes).

El concepte ABP és originari del Ca-

nadà i implica allunyar-se de les classes 

magistrals, anar més enllà de les as-

signatures i construir un aprenentatge 

FACULTAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA (U SCIENCE TECH)

La UVic-UCC potencia l’àmbit 
de les biociències i l’enginyeria

La UST es projecta com un pol d’atracció 
de talent fora de l’àrea metropolitana de BCN

b A través de l’Aprenentatge Basat en Problemes,  
desenvolupa alhora continguts i competències

b

basat en el cas, el projecte o el proble-

ma. El mètode consisteix a seleccio-

nar un equip d’entre 2 i 12 estudiants 

i proposar-los un problema concret. 

Normalment el problema es planteja 

com una història, un relat, un diàleg… 

Aquesta fórmula implica que apareguin 

qüestions de manera natural a partir 

de la curiositat dels estudiants. A partir 

d’aquesta posada en escena inicial, els 

alumnes proposen qüestions i planifi-

quen com les abordaran, amb un pla 

de treball molt definit i un nombre limitat 

de sessions. Habitualment, el tutor inte-

racciona amb els estudiants en una de 

cada dues sessions aproximadament. 

L’equip es reparteix les tasques i cada 

vegada que es troba posa en comú els 

resultats intermedis i es planteja nous 

reptes i preguntes.

L’avantatge de l’Aprenentatge Basat 

en Problemes (ja siguin problemes, 

projectes o casos clínics) és que es 

desenvolupen a la vegada les com-

petències transversals (soft skills) i els 

continguts, aquests últims a partir de 

l’autoaprenentatge i les sessions de 

grup.M

dDes de principis d’aquest curs, la Universitat de Vic-Universitat Central 

de Catalunya té a la seva disposició el Centre Tecnològic en Biodiversitat, 

Ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental (Beta). Ha sigut creat per contribuir 

a la millora de la competitivitat i al desenvolupament tecnològic de les em-

preses a través de projectes de R+D+i, d’àmbit local, nacional o europeu, i 

afavorir la transferència de tecnologia innovadora i competitiva, amb crite-

ris de sostenibilitat. Els seus àmbits d’actuació són tant la indústria alimen-

tària com el medi ambient.

El centre compta amb un equip multidisciplinari de treball format per més 

de 20 investigadors, tots experts en els àmbits de la biologia, la biotecno-

logia i l’enginyeria ambiental, l’alimentària i les energies renovables. Beta, a 

més, forma part de Tecnio, la xarxa que potencia la tecnologia diferencial, 

la innovació empresarial i l’excel·lència a Catalunya, i que identifi ca els cen-

tres tecnològics i grups universitaris experts en innovació i transferència de 

tecnologia.

Segons explica el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, “el centre Beta 

ofereix un gran potencial de creixement i d’impacte, tant per als estudiants, 

com per a les empreses i el territori”. Una cosa que contribueix a enfortir 

el concepte d’una universitat moderna, àgil, adaptativa i interactiva amb el 

seu entorn socioeconòmic més immediat.

Millora de la competitivitat
CENTRE BETA
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Màxima concentració. Tres alumnes estudien a la 
biblioteca de la Universitat  Internacional de Catalunya.

Víctor Fúser II MONOGRÀFICS

Des del 1997, la Universitat In-

ternacional de Catalunya (UIC 

Barcelona) forma persones 

a través del rigor acadèmic, la vida 

universitària i el desenvolupament 

d’experiències vitals enriquidores. 

L’humanisme cristià inspira la univer-

sitat per buscar la veritat i el desen-

volupament professional dels seus 

alumnes. La funció del professorat del 

centre, més enllà de garantir la neces-

sària formació acadèmica, està orien-

tada cap a l’assessorament integral de 

l’estudiant al llarg de tota la seva tra-

jectòria universitària. A UIC Barcelona, 

la internacionalització de la universitat 

és un element bàsic i necessari per a 

l’estudiant. En aquest sentit, hi ha més 

d’un 10% d’alumnes estrangers a les 

seves aules; s’estudia anglès específic 

per a cada titulació i existeix un extens 

programa d’intercanvis internacionals.

S’imparteixen 13 graus i més d’un 

centenar de màsters, postgraus i cur-

sos de formació contínua als seus dos 

campus, situats a Barcelona i Sant 

Cugat del Vallès. Disposen d’una àm-

plia oferta acadèmica en els següents 

àmbits: comunicació, dret, medicina, 

infermeria, odontologia, fisioteràpia, 

economia i empresa, humanitats, ar-

quitectura, educació i família. Els seus 

programes estan especialment disse-

nyats per respondre a les necessitats 

d’un entorn internacional, globalitzat i 

en continu canvi.  

REPTES. La Barcelona multicultu-

ral dóna una perspectiva global de 

coneixements i talent. El professorat 

procedeix de l’àmbit professional i 

universitari. Aquesta combinació do-

cent, pràctica i acadèmica assegura 

una sòlida capacitat de reflexió i res-

posta als reptes del futur. Per tot, UIC 

Barcelona té una de les millors taxes 

d’ocupabilitat del sistema universitari 

català. En definitiva, una formació con-

nectada a la realitat professional.

A més, UIC Barcelona organitza una 

àmplia oferta d’activitats culturals, lú-

diques i esportives amb l’objectiu 

d’aconseguir el ple desenvolupament. 

En aquest sentit, més que d’un cam-

pus, parlen de Barcelona; més que 

d’alumnes, de persones; més que de 

formació, de vocació. Tot això confor-

ma el seu compromís amb l’alumnat: 

una universitat on es pot viure la carrera 

amb intensitat i al màxim nivell, una uni-

versitat per a la gent compromesa.M

UIC BARCELONA

El centre ofereix graus i màsters dissenyats 
per respondre als principals reptes de futur

Una universitat 
per a persones 
compromeses

dAmb més de 12.000 antics alumnes, la comunitat de graduats de UIC Bar-

celona simbolitza els valors i l’esforç de la comunitat universitària. Alumni 

manté viva la connexió entre la comunitat universitària i facilita serveis de 

valor afegit. Els principals objectius d’aquesta agrupació són mantenir viu 

el contacte de UIC Barcelona amb els antics alumnes; facilitar la trobada  

entre ells, els seus professors i la comunitat universitària; impulsar les ac-

tivitats docents, la formació contínua i la investigació realitzada per la uni-

versitat; o fomentar les relacions professionals dels alumnes amb el món 

laboral, social i cultural.

Mantenir viu el contacte
COMUNITAT ALUMNI
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Connectats. Alumnes en un dels cursos de l’ISDI.

Víctor Fúser II MONOGRÀFICS

A
mb una recuperació econò-

mica que comença a agafar 

velocitat a Espanya, són mol-

tes les companyies que per 

fi poden realitzar la inversió necessària 

per digitalitzar-se i poder competir al 

mercat global. Per això, un dels nous 

reptes que sorgeix per a les organit-

zacions és la possibilitat de captar o 

formar un talent digital que és un bé 

encara escàs. L’Institut Superior per al 

Desenvolupament d’Internet (ISDI) ha 

identificat, a través del seu primer Barò-

metre del Talent, 11 noves àrees de co-

neixement que seran molt sol·licitades 

en els pròxims anys.  

A més dels tradicionals bloguers i 

community managers, la demanda 

del mercat se centra en els camps 

del màrqueting digital, relació amb els 

clients, mètriques, tecnologia i tot el 

que està  relacionat amb motors de 

recerca a internet o als mitjans socials, 

com els estrategs de xarxes socials i 

analistes buzz (o d’ampliació del mis-

satge comercial a les xarxes). En tots 

aquests camps, de forma transversal, 

apareixen l’entorn mobile, el big data i 

l’internet de les coses com a genera-

dors d’ocupació de qualitat i de grans 

oportunitats de negoci per a les com-

panyies que sàpiguen aprofitar-ho.

‘HÍBRIDS’. A l’escalar en els nivells 

directius d’una organització, la dificultat 

principal és la de trobar professionals 

híbrids: amb experiència en el món off 

line, però que tinguin els coneixements 

necessaris per liderar la digitalització de 

les seves companyies i per identificar i 

monetitzar les possibilitats que s’obren 

en l’ecosistema digital.

L’ISDI, que s’ha convertit en l’escola 

de negocis digital a Espanya, ha dis-

senyat el MIB (Màster a Internet Bu-

siness) per cobrir aquesta demanda 

de líders amb una visió global. Ja ha 

format més de 800 alumnes en els seus 

sis anys de vida, i els ha ensenyat tot 

el que necessiten saber en relació amb 

internet i els negocis. S’imparteix a les 

aules del CAD (Centre d’Acceleració Di-

gital) de Barcelona, a més de Madrid i 

Mèxic DF.

És el màster de negoci digital amb 

un nombre més elevat d’alumnes per 

promoció (més de 200) i aconsegueix 

uns resultats únics: el 20% llança una 

start-up i el 59% dels MIBers troba fei-

na com a professional digital en menys 

d’un any després d’acabar el màster. 

És un programa de postgrau complet, 

de 400 hores lectives, “on es poden 

obtenir els coneixements necessaris 

per col·locar-se en el selecte grup de 

persones capaces de tenir èxit a la 

xarxa, ja sigui millorant en les seves 

companyies, canviant d’empresa o 

creant una start-up”, explica Nacho 

de Pinedo, CEO de l’ISDI.

EXPERIÈNCIA REAL. El Màster 

a Internet Business està impartit pels 

millors professionals del sector digital: 

un quadro docent de més de 110 pro-

fessors, amb capacitat per traslladar als 

alumnes la seva experiència real en el 

mercat. Tots ells són persones en actiu 

de les diferents àrees d’internet (màr-

queting digital, e-commerce, xarxes 

socials, buscadors, mobile, innovació, 

tecnologia, continguts, disseny, mètri-

ques, publicitat, creació de start-ups, 

entorn jurídic...). 

Segons els seus organitzadors, el 

MIB té dos enfocaments diferencials 

respecte a altres màsters: per un cos-

tat, aporta una visió integral del negoci 

digital i, per l’altre, la seva metodologia 

té una orientació eminentment pràcti-

ca, en què cada alumne acaba digita-

litzant una empresa real. El MIB també 

és un referent on poder fer networking, 

conèixer les millors pràctiques a nivell 

internacional i contactar amb les per-

INSTITUT SUPERIOR PER AL DESENVOLUPAMENT D’INTERNET 

Formació d’experts amb una 
visió global del món digital

El Màster en Internet Business explora 
la relació existent entre la xarxa i els negocis

b Les empreses necessiten professionals amb amplis  

coneixements ‘off line’ i domini de l’àrea ‘on line’

b

sones que estan impulsant la transfor-

mació digital a Espanya.

A més a més, des del MIB es des-

envolupa una tasca de coaching amb 

els MIBers –borsa de treball o tallers 

d’actualització gratuïts, per exemple-, 

i també de mentorització i networking 

per als alumnes que estan llançant les 

seves start-ups. Per a ells, el MIB ha 

creat els Centres d’Acceleració Digital 

(CAD) a Barcelona i Madrid. Es tracta 

de business centers amb servei de su-

port empresarial especialitzat on poden 

desenvolupar la seva activitat durant els 

primers mesos.

En l’àmbit formatiu, el MIB ha ampliat 

el seu programa amb l’International Di-

gital Business Seminar at RCC at Har-

vard, una setmana addicional de clas-

ses presencials en aquesta universitat 

amb 20 dels millors professors especia-

listes en negoci digital dels Estats Units 

tant de Harvard com del MIT (Institut 

Tecnològic de Massachusetts, en les 

seves sigles en castellà), entre altres.

Per obtenir més informació, es pot 

consultar la pàgina web del centre 

(www.mib.isdi.es).M

dL’Institut Superior per al Desen-

volupament d’Internet (ISDI) 

també posa en contacte els 

alumnes emprenedors amb el 

suport econòmic que necessi-

ten, des d’entitats fi nanceres, 

business angels o subvencions 

públiques. El mateix ISDI comp-

ta amb un fons que inverteix tots 

els anys en diversos projectes 

digitals sota el prisma de smart 

capital. 

En aquest sentit, l’ISDI ha 

creat recentment IMPACT, una 

acceleradora focalitzada en pro-

jectes d’internet mòbil. Està do-

tada amb 6,4 milions d’euros 

per invertir en start-ups i les se-

ves aportacions, d’una mitjana 

de 100.000 euros per projecte, 

es realitzen a fons perdut sense 

intercanvi d’accions. El seu ob-

jectiu és seleccionar i accelerar 

start-ups o emprenedors que pu-

guin adoptar tecnologies digitals 

europees dins de l’entorn tecno-

lògic Fiware. L’acceleradora es 

dirigeix a models de negoci en 

les àrees de comunicació, so-

cial, disseny, educació, entrete-

niment, mobile commerce, con-

nexió de dispositius, continguts, 

TV connectada, infraestructu-

res, seguretat, productivitat, fi -

nances, smart cities, xarxes so-

cials...

A més, les start-ups seleccio-

nades també es benefi cien d’un 

servei de mentorització perma-

nent durant sis mesos amb els 

millors especialistes de mobile 

business del mercat internacio-

nal. Actualment, IMPACT està 

en la seva segona open call per 

identifi car unes 25 start-ups i 

té previst desemborsar-hi un 

pressupost de fi ns a 2,5 milions 

d’euros.

Impuls
de les 
‘start-ups’

ACCELERADORA IMPACT

bEl professorat 
trasllada als 
alumnes la seva 
experiència real 
en l’entorn virtual

QUADRO DOCENT
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Màxima atenció. Estudiants 
d’ESCI-UPF, en una aula.

J. M. II MONOGRÀFICS

E l món empresarial té una dinà-

mica endimoniada: canvis cons-

tants, nous reptes i noves metes 

als quals s’ha de fer front. La pressió 

per consolidar quotes de mercat i 

buscar nous clients, alguns d’ells in-

ternacionals, fa que sigui estrictament 

necessari tenir en plantilla treballadors 

formats i qualificats per superar aquests 

desafiaments.

En aquest context, l’aposta d’ESCI-

UPF International Business resideix en el 

disseny de programes formatius lligats 

a la realitat de les empreses i les seves 

necessitats. En definitiva, “es tracta de 

compartir a classe les problemàti-

ques quotidianes de les empreses, 

analitzar-les des de diferents punts 

de vista i deduir possibles vies de 

solució”, apunta Pelayo Corella, direc-

tor de Formació Contínua d’ESCI-UPF.

Molts d’aquests programes es 

van crear en un intens treball amb la 

col·laboració de directius d’empreses. 

La idea ha sigut sempre la mateixa: de-

tectar les necessitats formatives més 

comunes entre els treballadors de les 

empreses per oferir a estudiants i pro-

fessionals respostes efectives en la 

seva feina diària.

ESPECIALITZACIÓ. En aquest sen-

tit, i sent coherents amb aquesta filoso-

fia, el perfil del professorat és, en gran 

part, “directius altament especialit-

zats que coneixen amb profunditat la 

seva feina”, recorda Corella. Pel direc-

tor de Formació Contínua d’ESCI-UPF, 

no es tracta de parlar de les seves em-

preses, sinó de les seves experiències, 

en l’àmbit de la logística, l’expansió, les 

compres, l’estratègia o qualsevol altre 

aspecte rellevant del món de l’empresa 

en el context internacional.  

Així doncs, ESCI-UPF compta, a més 

d’un títol de grau en Negocis i Màrque-

ting Internacionals i d’un màster oficial 

en International Business, amb tres 

màsters professionals: el Màster en Re-

tail Internacional (MRI), el de Màrqueting 

Digital Internacional (MMDI) i un altre 

que se centra en l’operativa, el Màster 

en Comerç Exterior (MCE).

Rosa Colomé, codirectora de l’MRI, 

considera que les característiques del 

màster són “la seva transversalitat”, 

ja que no se centra en cap sector del 

retail en particular, i “la visió de 360º 

que ofereix”, a l’ensenyar la part ope-

rativa i l’estratègica.

Corella, per la seva banda, recorda 

que tots els màsters combinen teoria i 

pràctica. A més de pel perfil del profes-

sorat, per l’interès a convidar empreses 

i professionals que en nombrosos semi-

naris expliquin les seves experiències, 

les seves estratègies exitoses, així com 

algunes fallides.

Per aquest lligam amb la realitat, 

ESCI-UPF va crear fa quatre anys el 

Màster en Màrqueting Digital Interna-

cional, un programa, apunta Corella, 

en què es proporcionen les eines i els 

coneixements necessaris per incorporar 

internet a l’anàlisi i la presa de decisions 

en l’àmbit del màrqueting i els nego-

cis internacionals, i es dóna cabuda 

a matèries com el SEM i el SEO, els 

e-marketplaces, el mobile marketing o 

l’analítica web.M

bEl repte és detectar 
les necessitats 
formatives per 
oferir solucions 

bEl centre compta 
amb una plantilla 
de directius amb 
una alta qualifi cació

L’EMPRESA COM A REFERENT

ESCI-UPF International Business dissenya màsters especialitzats 
per fer front al repte que planteja la internacionalització

Programes formatius 
lligats a la realitat

Eines digitals. Una alumna d’ESCI-UPF utilitza l’ordinador a classe.
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Transparències. Una alumna passa 
una porta de la facultat Pere Tarrés.

Darío Reina II MONOGRÀFICS

M
és de 80 anys d’expe-

riència en Treball Social 

i 20 anys en Educació 

Social han fet de la Fun-

dació Pere Tarrés un referent per als  

alumnes que es comprometen amb la 

societat i la qualitat de vida de les per-

sones i les comunitats. Més de 15.000 

estudiants ja s’han format a les seves 

aules. 

“Estem especialment orgullosos 

dels resultats aconseguits en diver-

ses avaluacions externes que ens 

situen com a centre de referència a 

nivell estatal en la formació de pro-

fessionals de l’acció social”, admet 

Genoveva Rosa, vicedegana de Graus. 

L’any passat el centre va passar el 

Programa d’Acreditació de les seves 

quatre titulacions oficials amb l’emissió 

d’un informe positiu per part del Co-

mitè d’Avaluació Externa de l’agència 

de qualitat universitària AQU Catalunya. 

“A més, la nostra facultat és el pri-

mer centre de Catalunya que, dins 

del Programa d’Acreditació, ha fet  

una avaluació integrada de les ti-

tulacions i del Sistema de Garantia 

Interna de la Qualitat. Per un altre 

costat, des de l’octubre del 2014, la 

facultat té la certificació en la norma 

ISO 9001:2008”, explica Rosa.

BONA VALORACIÓ. Segons els 

resultats de U-Ranking, classificació 

universitària estatal feta pel BBVA i 

l’Institut Valencià d’Investigacions 

Econòmiques, tant el grau en Edu-

cació Social com el de Treball Social 

fan de la facultat Pere Tarrés la més 

ben valorada.

“Aquests reconeixements apor-

ten valor a la feina feta i ens ani-

men a continuar formant profes-

sionals ref lexius i  cr ít ics, que 

s’impliquin en la millora i el canvi 

Animació 
digital i 
robòtica
D. R. II MONOGRÀFICS

La Salle Campus Barcelona-Uni-

versitat Ramon Llull ha presentat 

sis novetats en la seva oferta forma-

tiva per al curs 2015-2016. En pri-

mer lloc, destaca la posada en marxa 

d’un nou grau en Animació i Visual 

Effects (VFX), el primer d’aquest tipus 

amb titulació oficial universitària dins 

la comunitat catalana. Felix Balbàs, 

amb més de 20 anys d’experiència 

internacional, és el director d’aquest 

grau, que desperta un enorme interès 

entre els joves. 

Dintre dels estudis d’enginyeria, 

el grau d’Enginyeria Electrònica de 

Telecomunicació també incorpora el 

pròxim curs una menció en Robòtica, 

un dels nous sectors en creixement. 

Un altre dels àmbits més importants 

és el de Multimedius, on La Salle-

URL acumula 19 anys d’experiència 

formant enginyers del sector, amb 

més de 1.500 graduats, i el 100% 

d’inserció laboral, un 55% d’ells en 

empreses internacionals.

En l’àrea de Direcció d’Empreses 

Tecnològiques també s’ofereixen qua-

tre noves mencions: Digital Marketing, 

Digital Entrepreneurship, Digital Eco-

nomy i Sports Management. 

La Salle Campus Barcelona-Univer-

sitat Ramon Llull també té graus en el 

terreny de l’Arquitectura i l’Edificació. 

En resum, la institució ofereix un total 

de 12 graus universitaris, vuit màsters 

universitaris i 48 màsters propis.M

social”, comenta la vicedegana.

A més de 600 convenis de pràcti-

ques amb empreses o entitats pú-

bliques i privades d’àmbit nacional, 

aquesta facultat té convenis específics 

amb 37 universitats internacionals i vuit 

entitats en països del sud dedicades al 

treball social o educatiu en contextos 

internacionals. 

INSERCIÓ LABORAL. Segons 

dades de l’Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya 

(AQU) 2014, Pere Tarrés compta amb 

un excel·lent índex d’inserció laboral 

dels seus graduats: un 80% en Treball 

Persones compromeses 
amb la millora de la societat

Pere Tarrés forma individus crítics 
en Educació Social i Treball Social

b A través del grup GIAS, la facultat 
desenvolupa projectes d’investigació

b

Social i un 71% en Educació Social. 

“Una altra de les nostres claus 

és la investigació: a través del grup 

GIAS, on participen un total de 38 

investigadors, es desenvolupen 

projectes de construcció de dis-

curs científic des d’una perspec-

tiva d’anàlisi crítica, per un cos-

tat; d’anàlisi i valoració de models 

d’intervenció i de metodologies 

d’èxit en l’acció social i educativa, 

per un altre; i, en tercer lloc, amb 

relació a les competències dels pro-

fessionals aplicades a la formació i 

a la intervenció educativa”, detalla 

la Rosa.M

bLes pràctiques 
es poden fer
en 600 empreses 
nacionals

ACORDS

bTambé hi ha 
convenis amb 
universitats 
internacionals
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Formació integral. Una alumna de Blanquerna-URL 
utilitza una tauleta per treballar a classe.

Julio Maya II MONOGRÀFICS

B
lanquerna-Universitat Ra-

mon Llul l  ofereix el curs 

acadèmic 2015-16 una llis-

ta de 15 graus i 22 màsters 

universitaris –a més dels títols propis 

de la URL– pensats en clau de futur, 

no només per tenir una metodologia 

pròpia a l’hora de formar els futurs 

professionals sinó per a la innovació 

en els plans d’estudis, que s’adaptin 

al que necessiten els diferents sectors 

professionals. 

A Blanquerna, una institució amb 

70 anys d’història i un dels membres 

fundadors de la Universitat Ramon 

Llull, l’estudiant se situa al centre de 

l’activitat educativa: és algú actiu que 

investiga, pensa, raona, escriu, llegeix 

i comunica amb l’ajuda i guia dels 

seus professors i tutors. La persona-

lització de l’ensenyament es tradueix 

en els seminaris, una activitat en pe-

tits grups amb tutor, on es treballa en 

equip la professió, es reflexiona i es 

connecten teoria i pràctica. S’ofereix 

una formació integral universitària 

amb una sèrie de valors arrelats en 

la seva inspiració cristiana, sempre 

oberta i respectuosa amb totes les 

creences i conviccions.

L’avaluació és sempre continuada i 

es basa en la resolució de reptes molt 

pròxims als reptes que serà necessa-

ri encarar en l’escenari professional. 

Tots els estudiants fan pràctiques 

obligatòries, garantides, tutoritzades 

i avaluades en les principals empreses 

i institucions de cada un dels sectors 

on s’ubiquen els estudis. Blanquerna 

té 1.934 convenis de pràctiques amb 

institucions i empreses.

COMUNICACIÓ. El sector de la 

comunicació ha evolucionat en els 

últims anys a una gran velocitat, en 

especial per l’impacte i els efectes 

de la tecnologia digital sobre proces-

sos i perfils professionals. Des de la 

Facultat de Comunicació i Relacions 

Internacionals Blanquerna-URL s’ha 

impulsat una modernització sense 

precedents en el panorama universi-

tari europeu. En aquest sentit, s’han 

revisat i posat al dia en profunditat els 

continguts tenint en compte aquests 

canvis i introduint tot el que té a veure 

amb els processos de digitalització 

en l’àmbit mediàtic o la influència de 

les TIC. En els nous plans aprovats 

per l’AQU, es manté un tronc comú 

bàsic, on destaca la base que donen 

les Humanitats, en què guanya pes 

l’especialització.

Al tradicional grau en Periodisme 

s’hi ha afegit la Comunicació Corpo-

rativa, amb la intenció d’ajustar els 

estudis a la creixent demanda de 

professionals de la comunicació per 

a empreses, entitats i institucions. 

Aquest canvi promou la capacita-

ció integral en l’àmbit del periodis-

me. El Màrqueting s’ha incorporat 

com a tercer element indispensable 

en l’anterior grau en Publicitat i les 

Relacions Públiques, amb l’objectiu 

d’incrementar l’ocupabilitat dels futurs 

estudiants en el camp del màrqueting 

estratègic, operacional i digital.

Igualment, s’ha recuperat la deno-

minació de Comunicació Audiovisual 

per designar uns estudis que explo-

ren totes les possibilitats comunica-

tives del segle XXI. Els nous estudis 

de Comunicació reforcen molt més 

l’aprenentatge de l’anglès.

FARMÀCIA I NUTRICIÓ. La Fa-

cultat de Ciències de la Salut Blan-

querna-URL, que també imparteix In-

fermeria i Fisioteràpia, oferirà el  curs 

que ve la possibilitat de cursar simul-

tàniament el grau en Nutrició Humana 

i Dietètica i el de Farmàcia, a partir 

del segon curs de Farmàcia. Aquest 

curs Blanquerna ha adquirit una taula 

de visualització anatòmica interactiva, 

OFEREIX 15 GRAUS I 22 MÀSTERS UNIVERSITARIS PER AL CURS 2015-16

Blanquerna-URL prepara els 
seus alumnes en clau de futur

La institució té firmats 1.934 convenis de 
pràctiques amb diferents entitats i empreses

b La personalització de l’ensenyament situa 
l’estudiant al centre de l’activitat educativa

b

fabricada per l’empresa californiana 

Anatomage, per fer classe en els qua-

tre graus que s’imparteixen a la facul-

tat. Es tracta d’una taula que conté 

una col·lecció real d’imatges escane-

jades amb una gran definició i que 

s’han obtingut des del fons de la US 

National Library of Medicine, el The 

Visible Human Project, que ha sigut el 

punt de partida i la base per a tots els 

softwares de modelització anatòmica. 

Actualment, als EUA és una eina tec-

nològica molt estesa però a Europa 

encara són molt poques les universi-

tats europees que disposen d’aquest 

aparell i la primera d’Espanya és la 

de la Facultat de Ciències de la Salut 

Blanquerna-URL.

TÍTOLS PROPIS. Blanquerna 

també oferirà el curs que ve 22 màs-

ters universitaris, 16 màsters URL, 

4 doctorats i més de 40 diplomes 

d’especialització i títols d’expert. La 

majoria de màsters estan dirigits per 

prestigiosos professionals, professors 

i investigadors, tenen pràctiques obli-

gatòries i compten amb el suport em-

presarial i institucional.M

dLa Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport ofereix 

també el nou grau en Llengües aplicades i Traducció (anglès) a més de Psi-

cologia, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Logopèdia, Gestió espor-

tiva i els dos graus en Educació Infantil i Primària. El prestigi dels estudis 

d’Educació de Blanquerna, que va crear l’Escola de Mestres el 1948, han 

impregnat tota la institució a través d’una metodologia pedagògica innova-

dora i pionera. En el cas dels estudis d’Educació Blanquerna, els estudiants 

tenen la possibilitat de cursar l’itinerari d’Educació Primària (anglès). Tam-

bé s’ofereix una segona titulació en Educació Primària o Infantil cursant un 

any més.

Els estudis del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport incor-

poren per al curs acadèmic 2015-16 dues mencions al títol. Per una banda, 

Entrenament i Salut, i per l’altra, Gestió Esportiva. L’estudiant que vulgui 

optar per aquesta opció haurà de cursar 30 ECTS de matèries optatives 

relacionades amb la menció elegida. Les mencions han de permetre incidir 

en una especialització més gran –sense perdre la visió generalista– per àm-

bits de l’esport i afavorir d’aquesta manera la inserció laboral en un mercat 

cada vegada més exigent. Dues mencions guarden, a més, una estreta re-

lació amb l’oferta d’estudis de postgrau, els màsters universitaris en Gestió 

d’organitzacions i projectes esportius (Sport Management) i Entrenament 

Esportiu, Activitat Física i Salut.

Els mestres del segle XXI

ESTUDIS D’EDUCACIÓ

dEl grau en Psicologia de Blan-

querna se situa en la segona po-

sició a Espanya i en la setena a 

Europa en el rànquing U-Multi-

rank, que analitza la qualitat de 

583 universitats europees. L’U-

Multirank és una classifi cació 

promoguda per la Comissió Eu-

ropea i encapçalada a l’Estat 

espanyol per la Fundació CYD. 

Analitza els resultats de 583 uni-

versitats europees, de les quals 

61 són espanyoles, a través de 

cinc dimensions: l’orientació in-

ternacional de les universitats, 

l’ensenyament i l’aprenentatge, 

la investigació, la transferència 

de coneixement i el compromís 

regional.

Per una altra banda, el grau en 

Publicitat i Relacions Públiques 

es manté com la segona millor 

opció d’Espanya. Sobre el grau 

en Publicitat destaquen els con-

venis de pràctiques i la interna-

cionalització, dos dels diferents 

aspectes que caracteritzen tots 

els graus que s’imparteixen a 

Blanquerna-URL.

Publicitat
i Psicologia

QUALITAT I RIGOR
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EL REPTE

“L’escola es 
prepara a fons 
per afrontar la 
pròxima dècada”

Primer pla. El director general d’ESIC Catalunya, Eduard 
Prats, intervé en la jornada ‘Avui és màrqueting’.

EDUARD PRATS
DIRECTOR GENERAL D’ESIC CATALUNYA” “Els verdaders canvis estan en la societat, 

en els joves i en el model educatiu”

“Barcelona forma part del potencial d’ESIC 
per a la captació en els mercats exteriors” 

“Som un referent 
a Catalunya”

J. M. II MONOGRÀFICS

Recentment, ESIC Catalunya 

va reunir al Palau de Con-

gressos de Catalunya més 

de 2.500 professionals i directius en 

la 12a jornada Avui és màrqueting. 

¿Què va tenir d’especial aquesta 

edició?

-Fa 15 dies es va complir el desè ani-

versari de l’arribada d’ESIC a Catalun-

ya. Aquests 10 primers anys han servit 

per tancar una primera etapa. ESIC 

ja és un referent a Catalunya i encara 

queda molt per fer però amb més de 

7.000 antics alumnes que han pas-

sat per les nostres aules a Barcelona 

i amb l’entrada en funcionament d’un 

nou edifici, el setembre del 2016, que 

duplicarà l’espai actual, l’escola es pre-

para a fons per afrontar els pròxims deu 

anys. És per aquest motiu que aquesta 

edició de l’Avui és màrqueting va tenir 

un significat especial i va representar la 

consolidació d’un gran projecte.

-¿Com va arribar ESIC fins a Ca-

talunya?

-ESIC hi va arribar mitjançant un 

acord amb l’Instituto Superior de Már-

keting (ISM), davant la necessitat d’ESIC 

de tenir una presència estable a Bar-

celona per poder desenvolupar la seva 

estratègia global. La xifra de negoci 

d’ESIC a Catalunya s’ha multiplicat per 

set en els últims deu anys. La inversió 

realitzada entre els anys 2014 i 2015 su-

pera els 6,5 milions d’euros, això inclou 

la compra d’un dels dos edificis que 

ESIC explota actualment a Barcelona. 

La culminació del procés d’integració 

d’ISM a ESIC va ser una decisió estra-

tègica per a les dues institucions i en 

un futur pròxim, Barcelona és la plaça 

on més recursos invertirà ESIC per do-

nar cabuda al creixement del nombre 

d’alumnes de l’escola i per convertir-se 

en un element clau de l’estratègia de 

captació internacional. 

-¿Quins projectes té ESIC Barce-

lona per als pròxims anys?

-A mitjà termini, el repte més im-

portant és l’entrada en funcionament 

del nou campus universitari d’ESIC a 

Barcelona, amb gairebé 2.700 metres 

quadrats. Aquest edifici serà la imatge 

corporativa de l’escola a Barcelona i en 

quatre anys ha d’estar a ple rendiment 

amb més de 450 alumnes. 

-¿I a llarg termini?

-Ser capaços d’adaptar-nos a un en-

torn que canviarà molt. La crisi (que no 

s’ha acabat) ha portat alguns canvis, 

però els verdaders canvis estan en la 

societat, en els joves, en el model edu-

catiu que s’utilitzarà quan els adoles-

cents d’avui tinguin l’edat dels nostres 

alumnes de postgrau. La digitalització 

de la nostra vida no ha fet més que 

començar. Avui tots vivim connectats 

a la tecnologia però amb patrons de 

comportament adquirits en la nostra 

joventut; quan els joves d’avui vulguin 

reciclar-se, ¿què i com ho faran? Si el 

coneixement es pot transmetre per in-

ternet, ¿com afectarà el model educatiu 

presencial?, ¿en quina mesura podran 

coexistir els dos models?... Totes les 

organitzacions han de pensar que els 

èxits del passat no garanteixen els re-

sultats futurs. 

I dintre de tot això, Espanya se’ns 

queda petita. Volem potenciar molt 

més la captació internacional i Barce-

lona sens dubte forma part de l’atractiu 

i del potencial d’ESIC per a la captació 

en els mercats exteriors.M
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bEls dobles graus 
multipliquen les 
possibilitats de 
trobar feina

LES CLAUS

bLa realització 
d’un màster suposa 
un clar avantatge 
competitiu

Via Augusta, 390. 
Vista aèria de les instal·lacions d’IQS.

Darío Reina II MONOGRÀFICS

D
es de la seva fundació, fa 

110 anys, e l  centre uni-

versitari IQS s’ha dedicat 

a donar resposta als nous 

reptes que el context social, econò-

mic i industrial planteja. És per això 

que la seva proposta formativa es 

correspon amb la demanda de per-

fils professionals del mercat i l’auge 

de les indústries emergents. En l’àrea 

de les enginyeries, IQS School of En-

gineering ofereix estudis oficials de 

grau en Química, Enginyeria Química, 

Farmàcia, Biotecnologia i Enginyeria 

en Tecnologies Industrials. Aquests 

estudis es caracteritzen per propor-

cionar als estudiants una sòlida base 

experimental, ja que es dediquen un 

50% de les hores lectives a fer pràcti-

ques als laboratoris d’última tecnologia 

amb què la institució està equipada.

En l’àrea de la gestió, IQS School 

of Management ofereix estudis oficials 

de grau en Administració i Direcció 

d’Empreses, en què destaca la dimen-

sió d’internacionalització dels alum-

nes, ja que part de les assignatures 

s’imparteixen en anglès, a més d’oferir 

un grup de grau impartit íntegrament en 

aquesta llengua. Totes les titulacions 

inclouen pràctiques obligatòries en em-

preses per proporcionar als estudiants 

un primer accés al món laboral que els 

brindarà l’oportunitat de desenvolupar 

els coneixements adquirits en un en-

torn real.

Així mateix, els estudiants reben el 

suport del Servei de Carreres Profes-

sionals d’IQS, que gestiona la borsa 

de treball i els ofereix assessorament 

professional en la recerca de feina.

POLIVALÈNCIA. Entre les tendèn-

cies actuals del mercat laboral destaca 

la selecció de candidats que posseeixin 

competències transversals, capaços 

d’adaptar-se a les noves situacions amb 

versatilitat i dinamisme. Més concreta-

ment, que posseeixin coneixements tèc-

nics específics i, a la vegada, sàpiguen 

desenvolupar-se amb eficàcia davant 

els reptes de gestió que es plantegen 

a les empreses. Els dobles graus d’IQS 

tenen per objectiu dotar els estudiants 

d’una sòlida formació que combini un 

perfil tècnic polivalent i multidisciplinari 

amb una gran capacitat de direcció.

Gràcies a les sinergies de les dues es-

coles universitàries d’IQS –IQS School 

of Engineering i IQS School of Manage-

ment–, s’han definit itineraris formatius 

que permeten a l’estudiant cursar de 

manera simultània els graus en Quími-

ca, Enginyeria Química, Biotecnologia 

o Enginyeria en Tecnologies Industrials 

juntament amb el grau en Administració 

i Direcció d’Empreses. Els estudiants 

compten així amb una excel·lent pre-

paració tècnica a nivell de grau i un alt 

coneixement de la gestió i direcció de 

l’empresa. Els dobles graus proporcio-

nen una formació més completa i multi-

pliquen les opcions de sortides laborals 

de l’alumne al finalitzar els estudis.

ESPECIALITZACIÓ. En un moment 

en què les empreses demanen profes-

sionals polivalents però que, al seu torn, 

tinguin un alt grau d’especialització en 

alguna disciplina relacionada amb la se-

va activitat, la realització d’un màster 

suposa un clar avantatge competitiu en 

el perfil acadèmic de l’estudiant davant 

d’altres candidats. No en va, els pro-

fessionals que compten amb un màster 

tenen més bona taxa d’inserció laboral.

Els màsters també són la millor apos-

ta de futur per poder competir en el 

marc de la imparable internacionalitza-

ció de les empreses i, al mateix temps, 

donar resposta a un mercat laboral ca-

Maximitzar l’ocupabilitat
Els estudis de grau i els màsters d’IQS 
faciliten l’accés al mercat laboral 

b Les enginyeries i l’àrea de gestió són 
grans especialitats d’aquest centre

b

da vegada més globalitzat.

Els màsters d’IQS School of Engi-

neering, desenvolupats en els àmbits 

de la Química, l’Enginyeria Química, la 

Bioenginyeria o l’Enginyeria Industrial, 

destinen més del 50% de les hores 

lectives a pràctiques de laboratori. Els 

alumnes tenen la possibilitat de partici-

par en projectes amb empreses punte-

res de cada sector, així com de realitzar 

el treball final de màster en universitats 

internacionals amb qui IQS col·labora.

IQS School of Management ofereix 

màsters universitaris orientats a desen-

volupar diferents aspectes de la gestió 

i la direcció d’empreses. Tots els estu-

dis d’IQS School of Management estan 

acreditats per AACSB (Association to 

Advance Collegiate Schools of Busi-

ness, EUA) i ofereixen pràctiques en 

empreses de reconegut prestigi.

L’anglès està present en tots els 

plans d’estudis per promoure la incor-

poració dels estudiants en empreses o 

equips d’investigació internacionals (al-

gun d’ells s’imparteix 100% en anglès).

CAPACITACIÓ. A més, dintre de la 

seva oferta formativa, IQS ofereix la 

possibilitat de fer conjuntament el Màs-

ter en Gestió d’Empreses Industrials, 

ofert per IQS School of Management, 

de forma compatible amb els màsters 

oferts per IQS School of Engineering. 

D’aquesta manera, es complementa la 

base científica dels estudiants amb una 

formació orientada cap al management, 

i els capacita per desenvolupar altres 

funcions pròpies de perfils directius.

Entre altres, els estudiants desenvo-

lupen la capacitat de dissenyar, gene-

rar i comercialitzar nous productes, la 

comercialització dels ja existents, o la 

capacitat d’optimitzar els processos 

de producció i de millorar les estratè-

gies d’actuació. En una segona fase, 

afavoreix les possibilitats d’assumir la 

direcció d’una de les àrees funcionals 

de l’empresa a la qual s’ incorporin.M

INSTITUCIÓ AMB 110 ANYS D’HISTÒRIA
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Darío Reina II MONOGRÀFICS

La incorporació de Lleida al 

món universitari a f inals del 

segle XIII va implicar l’arribada 

d’estudiants dels territoris de la Co-

rona d’Aragó i d’altres zones, així 

com de tota una població vinculada 

a les noves possibilitats culturals i 

econòmiques del nou centre. Això va 

suposar un increment del comerç i la 

manufactura, especialment dels oficis 

relacionats amb el món del pergamí, 

el paper i el llibre. Així mateix, la uni-

versitat convertia la ciutat en centre 

d’intercanvi i difusió de les idees i els 

avenços científics. 

Actualment, aquell centre del saber 

–constituït com a Universitat de Llei-

da des del 1991– s’ha convertit en 

la quarta millor universitat d’Espanya 

pel que fa a la docència, i la sete-

na en investigació, segons l’estudi 

Rankings ISSUE 2015. A més, recen-

tment ha sigut distingida amb el Cam-

pus d’Excel·lència Internacional pel 

projecte Iberus, que desenvolupa con-

juntament amb les universitats de Sara-

gossa, la Rioja i la Pública de Navarra.

La Universitat de Lleida es carac-

teritza per tenir una oferta formativa 

innovadora centrada en aconse-

guir els objectius de l’espai europeu 

d’educació superior (EEES). Una 

formació pròxima en un centre de 

dimensions humanes, que permet 

als estudiants desenvolupar el paper 

protagonista que mereixen.

També destaca el moviment associa-

tiu forjat en la institució, amb multitud 

d’entitats de caràcter cultural, artístic, 

esportiu o d’oci. Per una altra part, el 

Consell de l’Estudiant és el màxim òr-

gan de representació i està concebut 

com un lloc de trobada on debatre, 

discutir, plantejar propostes i mirar de 

resoldre problemes relacionats amb els 

alumnes. De fet, la UdL (segons les se-

ves sigles) és una de les universitats 

amb més representació del col·lectiu 

d’estudiants en els òrgans de govern.

TÍTOLS. Són moltes les novetats 

que el centre incorpora de cara al curs 

2015-2016. Entre els dobles graus hi 

ha el de Veterinària i Ciència i Produc-

ció Animal; el d’Infermeria i Fisioterà-

pia; el d’Història de l’Art i Gestió del 

Patrimoni Artístic i Història, Geogra-

fia i Art; el d’Història i Història, Geo-

grafia i Art; el de Filologia Hispànica 

i el d’Estudis Xinesos i Hispànics; i, 

finalment, el d’Enginyeria Mecànica i 

Bachelor of Engineering, Energy and 

Enviromental Engineering.

També hi ha nous graus com el 

d’Arquitectura Tècnica o el de Turisme 

Internacional. 

Entre els nous màsters hi ha els 

següents: el d’Emprenedoria Cultu-

ral, Expertització i Anàlisis Tècniques 

d’Obres d’Art; el d’Estudis de Gènere 

i Gestió de Polítiques d’Igualtat; el de 

Gestió del Turisme Internacional; i el 

de Gestió Administrativa. 

Finalment, dos dobles màsters 

s’afegeixen a l’oferta: el d’Advocacia 

i Sistema de Justícia Penal i, per una 

altra part, el d’Advocacia i Ciències 

Jurídiques.M

MÈTODES DOCENTS AVANÇATS

La UdL combina una llarga i fructífera 
tradició amb una estructura jove i dinàmica

La quarta millor 
universitat de 
l’Estat espanyol

bL’advocacia ha 
suscitat la creació 
de dos dobles 
màsters

LA PROPOSTA

Quadrícula. Vista aèria del 
campus de la Universitat de Lleida.

EN XIFRES

graus

màsters universitaris

màsters propis 

programes de doctorat amb 
cinc mencions d’excel·lència

professionals confi guren 
el seu cos docent
persones en 
administració i serveis

investigadors

biblioteques

convenis amb universitats 
estrangeres

estudiants

340

10.901

940

430

637

6

15 

40

41

8
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Aprenentatge. Conferència durant l’última Universitat 
d’Estiu de les Dones, inclosa en l’oferta d’Els Juliols. 

Xavi Datzira II MONOGRÀFICS

E
ls Juliols, la universitat d’estiu 

de la Universitat de Barce-

lona (UB) des del 1997, és 

un programa de cursos de 

divulgació enfocat a la transmissió 

i difusió del coneixement. Aquesta 

oferta formativa està orientada des 

d’una perspectiva multidisciplinària 

i crítica, i tracta temes d’actualitat, 

d’interès social i de referència de di-

versos àmbits del coneixement: arts 

i humanitats, ciències socials, cièn-

cies naturals i de la salut, i recursos 

i estratègies. El programa està obert 

a tothom, ja que per poder participar-

hi no s’exigeix cap requisit especial, 

més enllà de les ganes d’aprendre 

i la curiositat. D’aquesta manera, la 

UB ofereix una resposta a una de les 

missions que té encomanades i que 

està reflectida en els seus estatuts: fer 

arribar el coneixement a la societat. 

El programa d’Els Juliols és un reflex 

del que és avui la Universitat de Bar-

celona. En primer lloc, una universitat 

de caràcter comprensiu, amb més de 

60 graus i 500 màsters i postgraus 

sobre gairebé totes les branques del 

coneixement. Els Juliols inclou bo-

na part d’aquestes àrees i, pel seu 

caràcter innovador i flexible, fins i tot 

n’incorpora de noves. En segon lloc, 

una universitat oberta a la societat i a 

la ciutat. Mitjançant més de 50 cursos, 

el programa formatiu d’estiu posa a 

l’abast de la ciutadania el coneixement 

que es genera a la universitat. 

SEUS SINGULARS. A més, la UB 

obre un dels seus espais més sin-

gulars, l’Edifici Històric, d’Elies Ro-

gent, situat en ple centre de la ciutat. 

Aquest any, entre el 6 i el 24 de juliol, 

les aules, els passadissos, els jardins i 

els claustres d’aquest edifici acolliran, 

una altra vegada, alumnat i professo-

rat. A més, en el marc d’una ja llarga 

col·laboració amb alguns municipis de 

l’entorn de Barcelona, alguns cursos 

tindran lloc en altres seus, com Can 

Manyé a Alella, El Carme a Badalona, 

Tecla Sala a l’Hospitalet de Llobregat, 

La Torre de la Creu a Sant Joan Despí, 

El Vapor Universitari a Terrassa i, es-

pecialment, el Citilab de Cornellà del 

Llobregat, on del 6 al 10 de juliol se 

celebra la vuitena edició de la Univer-

sitat d’Estiu de les Dones.

El programa de cursos d’Els Juliols 

s’estructura al voltant de quatre grans 

àmbits. El primer està dedicat a les 

arts i les humanitats, un dels pilars 

del coneixement pel valor innegable 

que aquestes disciplines tenen en la 

formació dels individus i de la ciuta-

dania i en la construcció de l’esperit 

crític i creatiu. S’ofereixen cursos so-

bre manifestacions artístiques i disci-

plines com, per exemple, la poesia, 

l’escultura, el teatre, el cine, la música 

o l’arquitectura, que focalitzen en pe-

ríodes concrets, gèneres o moviments 

com el simbolisme o el modernisme. 

També cursos específics sobre per-

sonatges o grups destacats, com per 

exemple Antoni Tàpies, Joan Brossa, 

Josep Maria Jujol, Antoni Gaudí o The 

Beatles, i la seva influència. A més, 

cursos que proposen una reflexió so-

bre l’actualitat des de la filosofia o la 

història, i també cursos que fan una 

aproximació multidisciplinària a temes 

d’especial rellevància, com la mort o 

la memòria.

COMPRENSIÓ. El segon àmbit 

està dedicat a les ciències socials, 

amb cursos per comprendre la so-

cietat actual, condició bàsica per 

tenir la capacitat d’intervenir i po-

der comprendre les altres formes 

d’organització i, per tant, respectar-

les. S’ofereixen cursos sobre políti-

ca –des de com entendre els canvis 

actuals fins a saber com funcionen 

els ajuntaments–, cursos dedicats a 

PROGRAMA ESTIVAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

El coneixement universitari 
s’obre a tothom a l’estiu

Els Juliols ofereix més de 50 cursos d’interès 
social al voltant de diversos àmbits acadèmics

b No hi ha cap requisit especial per participar-hi, 
només curiositat i ganes d’aprendre 

b

l’economia del bé comú i les dones, 

així com a l’economia social. N’hi ha 

d’altres de dedicats a la cooperació 

internacional, la gestió dels conflictes 

o la cooperació en el món de l’aigua, 

als quals s’afegeixen temes tan ac-

tuals com les ciutats intel·ligents o la 

crisi de la vivenda.

En tercer lloc es troba l’àmbit de 

les ciències naturals i de la salut, 

que agrupa cursos d’actualitat sobre 

naturalesa i medi ambient, energia i 

aigua, o bé cursos més relacionats 

amb la salut: les possibilitats que obre 

la utilització de cèl·lules mare, les in-

novacions en el tractament de la dia-

betis, l’ús de la immunoteràpia en el 

tractament de les malalties infantils o 

fins i tot una reflexió des de la bioètica 

sobre la mercantilització del cos humà 

o els maltractaments infantils. 

HABILITATS.  Finalment, hi ha 

l’àmbit dels recursos i les estratègies, 

que agrupa cursos que aporten eines 

per desenvolupar habilitats i capaci-

tats. Algunes són més generals, amb 

ensenyances que es poden aplicar 

a la vida quotidiana –tècniques de 

millora personal basades en la pro-

gramació neurolingüística, eines per 

millorar les capacitats per incorpo-

rar-se al món laboral i professional, i 

tècniques per ser més feliç– i altres 

estan pensades perquè s’apliquin a 

àmbits determinats, professionals o 

tècnics: gestió de les emocions en 

l’àmbit sanitari, creació d’empreses i 

emprenedoria o llenguatge fotogràfic. 

També hi tenen un paper destacat les 

noves tecnologies: un curs aprofun-

deix sobre les regles de la lectura i 

l’escriptura en l’entorn digital i un al-

tre explica com les noves tecnologies 

han transformat les nostres vides.  

Aquesta est ructura en quatre 

àmbits no ha de fer oblidar que la 

majoria de cursos tenen un marcat 

caràcter interdisciplinari, gràcies so-

bretot a la diversitat de procedències 

del professorat, que aporta diversitat 

en els punts de vista. A més, alguns 

d’aquests professors no formen 

part del món universitari i així acos-

ten els coneixements del món de 

l’Administració i l’empresa. Tot això 

contribueix, sens dubte, a enriquir el 

contingut dels cursos. La matrícula 

està oberta des del 18 de maig fins a 

una setmana abans de l’inici.M

bL’oferta es divideix 
en humanitats, 
ciències socials, 
ciències naturals i 
recursos personals

BLOCS

L’estiu és per desconnectar i recuperar 
forces, però també per fer el que 
normalment no es pot fer durant la 
resta de l’any. Per exemple, adquirir 
nous coneixements. I per fer-ho, no 
hi ha res millor que els cursos d’estiu 

que ofereixen les diferents universitats 
catalanes. 

Algunes, com la UB, es dirigeixen 
a tota la ciutadania a través de la 
programació d’Els Juliols. Altres, 
com la UAB o la UPF, es dirigeixen 

específicament a estudiants de 
secundària, universitaris o bé 
professionals. I qui prefereixi no 
tancar-se en una aula, la UOC també 
compta amb un programa de cursos 
d’estiu i seminaris on line.

EVOLUCIÓ

Època per 
aprendre
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A l’aula. Un alumne de Berlitz utilitza el mètode 
d’aprenentatge del centre per estudiar anglès.

Julio Maya II MONOGRÀFICS

E
studiar i perfeccionar idio-

mes segueix sent una prio-

ritat per a molts estudiants 

i professionals que volen 

desenvolupar-se amb èxit en el mer-

cat laboral. Per això és molt impor-

tant seleccionar el lloc adequat per 

obtenir el màxim rendiment i el millor 

resultat. “Quan parlem de cursos 

intensius hem de considerar, a 

l’hora d’escollir la millor opció, 

què ens ofereix aquest centre per 

assegurar que s’adquireixen els 

objectius que ens hem establert 

per a l’estiu, sigui per millorar, re-

forçar coneixements per al nostre 

pròxim curs o bé per iniciar-nos 

en una nova llengua”, sostenen els 

responsables acadèmics de Berlitz. 

Així mateix, “per poder aconse-

guir els nostres objectius és im-

portant que els grups siguin com 

més reduïts millor. Això ens facili-

ta l’aprenentatge de l’idioma i ens 

ajuda a aprofitar millor cada una 

de les classes”, postil·len.

Tots aquests requisits són possi-

bles amb Berlitz. En efecte, l’escola 

ofereix grups reduïts –màxim sis per-

sones–, amb alumnes amb un mateix 

nivell per mantenir i potenciar el bon 

ritme de les classes. Tan important 

com la separació per nivell és respec-

tar les franges d’edat dels alumnes 

de grup: nens, adolescents i adults 

van per separat. Fins i tot els sèniors. 

Un altre factor fonamental és que 

tots els professors estan altament 

qualificats per poder implementar el 

programa establert i perquè l’alumne 

pugui desenvolupar els continguts 

segons els seus propis interessos.

Una de les senyes d’identitat que 

distingeix el treball de l’escola és la 

seva dilatada trajectòria en l’àmbit 

formatiu. Els centres d’idiomes Ber-

litz compten amb més de 130 anys 

d’experiència, amb més de 500 esta-

bliments en 65 països. Un altre pilar 

clau és el seu mètode d’aprenentatge, 

el qual “promou una immersió total 

en l’idioma, per mitjà de la qual els 

alumnes complementen el que han 

après a l’aula amb un repàs del vo-

cabulari i de la pronunciació fora 

d’aquesta, i per tant obtenen resul-

tats satisfactoris de manera molt 

més ràpida que en un curs tradicio-

nal”, destaquen des de la direcció de 

Berlitz.

EFECTIVITAT. A més, els cursos 

d’anglès que s’ofereixen estan recol-

zats per l’efectivitat del seu innovador 

sistema d’ensenyament: el mètode 

Berlitz, el qual es caracteritza per 

“l’ús exclusiu de l’idioma a apren-

dre; l’eliminació de la traducció 

directa; la comprensió de l’idioma 

i la seva estructura mitjançant l’ús 

d’exercicis 100% comunicatius, 

sense fer ús d’exposicions gra-

maticals o un idioma aliens al que 

s’aprèn a classe; l’estructuració 

del curs mitjançant objectius co-

municatius (per exemple, presen-

tar-se, demanar alguna cosa en un 

restaurant, fer una reserva, parlar 

d’experiències viscudes, etcètera); 

grups reduïts que permeten més 

interacció entre alumnes i profes-

sor (entre dos i sis alumnes), i una 

plantilla de professors integrada 

per professionals natius o amb un 

nivell de competència nativa”.

A Berlitz, per últim, l’alumne pot 

trobar “múltiples solucions per 

satisfer les seves necessitats in-

dividuals”. En aquest sentit, cal 

citar alguns dels seus punts forts: 

grups regulars i intensius; preparació 

d’exàmens (Cambridge, CEF); nens 

i adolescents (a partir de 4 anys); 

Total Immersió; classes particulars; 

Phone Lessons; Elearning Cyber-

teachers; Berlitz Virtual Classroom; 

cursos a l’estranger i campaments a 

la Península.

Per conèixer i ampliar més informa-

ció sobre Berlitz i els seus diversos 

programes d’aprenentatge d’idiomes, 

consulteu la pàgina www.berlitz.es.M

Berlitz es posiciona com el centre 
ideal per fer cursos intensius d’anglès

130 ANYS D’EXPERIÈNCIA

Aprendre 
idiomes 
amb òptims 
resultats

bEl mètode 
d’aprenentatge de 
l’escola promou la 
immersió total en la 
llengua a aprendre

LA FÓRMULA
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