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La qualitat, garantia de millora

Barcelona, 19 de març de 2003 

AQU Catalunya participa en la 15a edició del Saló de 

l’Ensenyament 

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya estarà present al Saló 

de l’Ensenyament i la Formació Contínua, que se celebrarà al recinte de Montjuïc de Fira 

de Barcelona del 24 al 28 de març de 2004. Amb el lema “La qualitat dels ensenyaments 

també s’avalua”, AQU Catalunya vol fer arribar als estudiants els resultats de les 

avaluacions de la qualitat que es fan a les titulacions que s’imparteixen a Catalunya per 

tal que els puguin tenir en compte a l’hora de triar un ensenyament universitari. 

Un dels principals objectius d’AQU Catalunya dins el sistema universitari català és impulsar la 

qualitat de les titulacions de les universitats catalanes a través d’avaluacions, els resultats de 

les quals es recullen i publiquen en informes anuals. La presència d’AQU Catalunya al Saló de 

l’Ensenyament respon a la voluntat d’encoratjar els estudiants de secundària a consultar 

aquests informes per tal que també tinguin en compte la qualitat dels ensenyaments i dels 

centres quan arriba el moment de decidir-se per una carrera universitària o una altra.  

AQU Catalunya també vol fer arribar als visitants del Saló de l’Ensenyament les principals 

conclusions del llibre Educació superior i treball a Catalunya, que defensen que la universitat 

és, entre altres coses, una inversió de futur. 

L’estand 303 del Palau 6 acollirà l’oferta del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de 

la Informació, dins la qual podrà trobar-se tota la informació referent a AQU Catalunya, que 

aportarà 10.000 fullets. 

El Saló de l’Ensenyament i la Formació Contínua, del 24 al 28 de març, compta en la seva 15a 

edició amb la participació de 180 expositors del sector educatiu i ocuparà una superfície total 

de 18.000 metres quadrats. La convocatòria anual per a conèixer les diferents opcions 

d’estudis reglats i no reglats per a continuar amb la formació universitària o professional rebrà, 

segons les previsions dels organitzadors, prop de 80.000 visitants. 


