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Amb la segona edició d’aquestes 
jornades de reflexió, enguany sota el 
títol IOC, eines per a l’aprenentatge 
al llarg de la vida, es consolida una 
excel·lent proposta iniciada amb èxit 
el juny de 2007. És una mostra clara, 
una més, del procés de consolidació 
del projecte de l’Institut Obert de 
Catalunya. 

El Departament d’Educació 
dóna una significació important 
a l’existència, el creixement i 
l’ampliació de l’IOC, que ha d’arribar 
a ser un dels mitjans amb més 
capacitat per a l’extensió de l’oferta 
d’ensenyaments postobligatoris i 
una eina privilegiada per al foment 
de la cohesió social, l’equitat i 
l’excel·lència en l’educació. El fet 
de facilitar i impulsar la formació 
personal i la millora de la qualificació 
professional de moltes més persones 
és decisiu en el nostre país i l’IOC ha 
de ser una de les parts importants 
en el conjunt de l’oferta educativa 
global del Departament. Per aquesta 

raó, des del Departament d’Educació 
s’ha volgut donar rellevància a la 
presència d’una oferta singular i 
innovadora, com la que representa 
l’IOC, en els projectes legislatius que 
hi ha actualment en tràmit.

La jornada d’aquest final de 
curs ens ha de permetre reforçar 
el projecte en marxa, en el qual cal 
reconèixer la contribució valuosa 
de totes les persones que el fan 
possible i avançar en els objectius de 
formació de les persones i de servei 
al país.

Josep Francí
Director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics 
i Especialitzats

Presentació

9.15 h - 9.45 h
Obertura
Sr. Ernest Maragall
Conseller del Departament 
d’Educació
Sr. Josep Francí
Director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats

9.45 h - 10.45 h
Ponència
No només una feina:  
capacitats i carreres professionals 
a l’economia actual
Sr. Joan Josep Berbel
Director del Servei d’Ocupació  
de Catalunya

10.45 h - 11.15 h
Pausa i cafè
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11.15 h - 12.15 h
Ponència
Internet 2.0
Sr. Juan Freire
Universitat de la Corunya

12.15 h - 13.15 h
Ponència
La docència en espais virtuals: 
camins entre la innovació  
i la recerca
Sra. Begoña Gros
Vicerectora d’Innovació de la UOC

13.15 h - 13.45 h
Ponència
L’IOC avui
Sr. Jordi Blanch 
Coordinador d’Ensenyaments a 
Distància de la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats
Sr. Francesc Pomés
Director de l’IOC

13.45 h - 14.15 h
Ponència
L’experiència de formació  
en web 2.0: formació de professors 
a l’ICE (UB)
Sr. Miguel Ángel Muras 
Consultor de l’IL3 (UB) i director 
del curs SecondLife i nous entorns 
d’aprenentatge

14.15 h - 15.30 h
Dinar

15.30 h - 17 h, Sala Àgora
Grup de treball I
Avaluació i estratègies  
de motivació
Sra. Anna Espasa  
UOC

L’experiència de l’avaluació  
contínua a la formació en línia  
de professionals
Sra. Anna Rubio 
Responsable de materials formatius 
de l’IL3 (UB)

15.30 h - 17 h, Auditori
Grup de treball II
L’experiència de formació  
i empresa: disseny integral  
del projecte de formació de 
cuidadors amb motiu de la  
Llei de la dependència 
Sra. Glòria Serrano
Consultora de solucions corporatives 
de l’IL3 (UB)

La UOC i la Diputació de 
Barcelona: una aposta per 
professionalitzar el comerç a 
l’Administració local
Sra. Esther Batalla i Edo
Cap de l’Oficina de Comerç Urbà de 
la Diputació de Barcelona

Sra. Míldred Guinart Orpinell
Institut Internacional de Postgrau de 
la UOC

16.45 h - 17.45 h
Ponència
Educar en valors en entorns 
virtuals d’aprenentatge
Sr. Josep M. Duart
Vicerector de Postgrau i Formació 
Continuada de la UOC

17.45 h - 18 h 
Cloenda
Sr. Josep Francí
Director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats
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