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NOTA DE PREMSA 

 

Dia i hora: dijous 4 de juliol de 2013 a les 18.30 h 
 
Lloc: Auditori del Cercle d’Economia. C/  Provença, 298 - Barcelona 
 
Intervindran: Tracey C. Burns, analista de polítiques educatives al Directorat 
d'Educació de l'OCDE i directora de l'informe que es presenta, i altres experts 
catalans. 
 
Alfons Cornella, fundador d'Infonomia.com i del projecte Co-Society, i 
 
Joan Subirats, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

 
PRESENTACIÓ INTERNACIONAL DE L’INFORME:  

“TRENDS SHAPING EDUCATION 2013  
(TENDÈNCIES QUE PERFILEN L'EDUCACIÓ)” 

 
A CÀRREC DE LA FUNDACIÓ JAUME BOFILL I DE L’ORGANITZACIÓ PER A LA 

COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (OCDE) 
-------------- 

Quines tendències socials impactaran en el futur de l’educació? 
 

Dijous 4 de juliol l’OCDE presentarà l’informe Trends Shaping Education 2013 
(Tendències que perfilen l'educació). La presentació tindrà lloc en el marc del cicle 
de debats Perspectives Internacionals d’Educació organitzat per la Fundació Jaume 
Bofill. 
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Quins seran els efectes de la globalització post-crisi econòmica en l’educació? Com 
canvien l’escola els nous models de família? Quins efectes tindran les tecnologies 
emergents i els nous usos del temps en l’aprenentatge? Cap a on va el mercat laboral i 
quines noves competències requereix? Com afecta les polítiques de formació 
l’allargament de la vida laboral? Quines són les tendències internacionals i el seu 
impacte en les polítiques d’educació? 
 
El nou informe de l’OCDE destaca els canvis principals que afecten el futur de l’educació 
i que suposen reptes tant per als responsables de les polítiques com per als centres 
educatius. Aquest debat vol servir d’estímul per reflexionar sobre les tendències que 
influeixen i tenen el potencial d’influir en l’educació.  El millor d’aquest informe són les 
preguntes que formula. Totes elles il·lustratives i suggeridores. L’OCDE convida la 
comunitat educativa dels diferents països a fer-se la pregunta: «Com poden influir 
aquestes tendències en el meu sistema educatiu i la meva feina?» En aquest cas ens 
preguntarem: «Quines són les tendències que definiran el futur del sistema educatiu de 
Catalunya?» 
 
En l'acte debatrem a fons sobre les conclusions d'aquest nou informe que la Direcció 
d'Educació de l'OCDE acaba de publicar i sobre les estratègies que Catalunya podria 
adoptar per millorar la qualitat de l'educació. 
 
La conferència es podrà seguir en directe via streaming i també a través de Twitter 
@FundacioBofill, #PerspectivesBofill i del Facebook.  
 
Acte gratuït i obert a tothom. Per assistir-hi només us hi heu d’inscriure.  
  
Podeu consultar l'informe de l'OCDE i la nota de premsa de l'OCDE. 
 

Per  a  qualsevol  consulta o entrevistes amb els ponents, contacteu  amb  Ismael  
Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, al 620 587 300.  

 
 
Breu currículum dels ponents: 
Tracey Burns és doctora, analista al Centre de Recerca i Innovació Educativa de 
l'OCDE. Lidera el projecte Governing Complex Education Systems (Sistemes Complexes 
de Gobernança Educativa), el qual tracta dels desafiaments que enfronten els governs 
en la direcció de sistemes complexos d'ensenyament i el paper del coneixement en 
aquest procés. També és responsable de la publicació Trends Shaping Education 2013 
(Tendències que perfilen l'educació 2013), la qual es centra en observar a una gran 
varietat de tendències globals i locals (migració, tecnologia, seguretat i crim, alienació 
en les ciutats) i es pregunta: quin impacte tindran aquestes tendències en l'educació? 
Aquesta publicació està dissenyada per donar als responsables polítics, investigadors, 
líders educatius, tècnics i mestres una font robusta per a gent no especialitzada i 
informar sobre el pensament estratègic, a més d’estimular la reflexió sobre els reptes 
que enfronta l'educació, ja sigui en escoles, universitats o programes per als adults. 
Anteriorment va liderar altres projectes a l'OCDE sobre formació del professorat per a la 
diversitat, la innovació en l'educació i investigacions sobre polítiques educatives. 
 
Tracey és llicenciada en Arts per la McGill University del Canadà,  també  té un Màster 
en Arts i el doctorat en Psicologia per la Northeastern University dels EUA. Ha rebut 
nombrosos premis i honors, incloent una beca post-doctoral a la University of British 
Columbia i un premi de la American Psychological Association Dissertation Research. 

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=26
https://twitter.com/FundacioBofill
https://twitter.com/search/realtime?q=%23perspectivesbofill&src=typd
http://www.facebook.com/FundacioJaumeBofill
http://www.fbofill.cat/formulari.php?formID=69
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/trends-shaping-education-2013/executive-summary_trends_edu-2013-2-en
http://www.oecd.org/edu/ceri/trendsshapingeducation2013.htm
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Previ al seu treball actual, va treballar en els determinants socials de la salut i en 
qüestions d'inclusió educativa i social, tant a París, com a Vancouver, al Canadà.  
 
 
Alfons Cornella és el fundador i president d’Infonomia, que des del 2000 actua com a 
empresa de serveis d’innovació i com a font d’idees per a milers d’inquiets a Catalunya i 
Espanya. Ha publicat vint llibres i més de mil articles sobre la ciència, la tecnologia i la 
innovació com a motors de transformació de les empreses. És consultor de grans 
companyies i ha dirigit més de cent projectes sobre cultura o dinamització d’innovació 
en organitzacions. El 2009 va fundar Co-society, una iniciativa per a l’estímul de la 
intersecció sistemàtica de negocis entre empreses de sectors no coincidents.  
 
 
Joan Subirats, és doctor en Ciències Econòmiques, catedràtic de Ciència Política i 
investigador i responsable del Programa de Doctorat de l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en temes de 
governança, gestió pública i en l’anàlisi de polítiques públiques i exclusió social, així 
com en problemes d’innovació democràtica, i societat civil, temes en els que té 
publicats nombrosos llibres i articles. Col·labora habitualment a diversos mitjans de 
comunicació. El seus darrers llibres com autor, coautor, editor o coeditor són: Análisis y 
gestión de políticas públicas, Ariel, Barcelona, 2008; Otra sociedad ¿Otra política?, 
Icaria, 2011; Repensar las políticas urbanas, Diputació de Barcelona, 2012 

http://www.infonomia.com/
http://www.co-society.com/
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