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Nota de premsa              10.11.04 
 

L’adaptació a l’Espai europeu d’educació superior, a 
debat al Taller de Lleida 

L’11 i 12 de novembre tindrà lloc a Lleida la sisena edició dels tallers de reflexió i 
debat d’AQU Catalunya que, organitzat conjuntament amb la Universitat de 
Lleida, se centrarà en un tema d’especial actualitat: l’adaptació de les titulacions 
a l’Espai europeu d’educació superior (EEES). Durant dos dies, els participants a 
aquest taller debatran sobre els aspectes clau que hauran de tenir en compte les 
titulacions catalanes que participen en el Pla pilot d’adaptació de les titulacions 
a l’EEES promogut pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació. 

A partir de la metodologia desenvolupada per AQU Catalunya i altres referents, els 

participants al taller hauran de repensar les pròpies titulacions des d’una nova 

perspectiva que faci evident un conjunt de bones pràctiques, tant pel que fa al procés 

d’ensenyament-aprenentatge com en la constitució de mecanismes d’assegurament 

de la qualitat. El resultat final és impulsar un canvi en el sistema universitari català on 

les titulacions compleixin amb els compromisos acordats en la Declaració de Bolonya i 

en els documents posteriors, per tal de facilitar un sistema comparable de titulacions 

universitàries que possibiliti la mobilitat dels acadèmics, estudiants i dels graduats, per 

tal de promoure la cohesió europea. 

El taller de Lleida s’ha dividit per continguts en tres grans blocs: DISSENY, 

SEGUIMENT i ACREDITACIONS. 

En el bloc referent al DISSENY es debatran els aspectes clau en el disseny dels plans 

d’estudis de les titulacions que participen en el Pla pilot, com la integració de les 

competències transversals en el programa de formació o l’adequació de les activitats 

de l’estudiant.  
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En el bloc SEGUIMENT es treballarà en els procediments que s’hauran d’aplicar a 

l’hora de fer el seguiment de la implantació dels nous títols o de les adaptacions dels 

títols ja existents a l’EEES.  

Finalment, en el bloc d’ACREDITACIONS, es debatran les fórmules per dur a terme 

l’acreditació dels títols propis que sorgeixin del Pla pilot d’adaptació de titulacions als 

principis establerts en la declaració de Bolonya. 

Aquest taller està adreçat als responsables del DURSI i de les universitats catalanes 

que participen en el Pla pilot d’adaptació de titulacions a l’EEES, als responsables de 

les titulacions que participen en el pla i als responsables tècnics de la gestió del pla de 

cada universitat i d’AQU Catalunya; en total seran 120 participants. Entre els ponents 

destaquen els experts internacionals Terry Mitchell (Dortmund University, Alemanya) i 

Ton I. Vroeijenstijn (Quality Assurance Expert), el Dr. Josep M. Masjuan (UAB) i el 

director de l’ANECA, el Dr. Francisco Marcellán, que parlarà sobre l’acreditació en el 

marc de la LOU i la directora d’AQU Catalunya, la Dra. Gemma Rauret, que 

contextualitzarà el sistema d’acreditació d’AQU Catalunya en el marc del projecte pilot.  

En la benvinguda i presentació del taller hi intervindran el rector de la Universitat de 

Lleida, l’Excm. i Mgfc. Sr. Joan Viñas i Salas, el Director general d’Universitats, el Sr. 

Ramon Vilaseca i Alavedra, el president del Consell Social de la Universitat de Lleida, 

el Sr. Josep Maria Pujol i Gorné i la directora d’AQU Catalunya, la Dra. Gemma Rauret 

i Dalmau.  

 
Adjuntem el programa del taller. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb Maria 
Giné, cap de l’Àrea de Comunicació i planificació d’AQU Catalunya, al telèfon 93 268 89 50. 


