Pàgines especials
LO CAMPUS / UdL

Per què triar els primers
ESTUDIS UNIVERSITARIS
en la pròpia ciutat i
en la pròpia comarca?

Campus Universitari
Igualada - UdL

La nostra oferta universitària
adreçada als 20 Centres de Secundària,
Batxillerat i Formació Professional
d'Igualada i la comarca de l’Anoia

II

PÀGINES ESPECIALS UdL / LO CAMPUS · El periòdic universitari de Catalunya

Febrer - Març 2019

Per què seguir estudis universitaris
d’enginyeria o infermeria a Igualada?
a RESPOSTA RÀPIDA : perL
què -sí son els teus estudis
vocacionals- són els millors

per a tu per la seva innovació
pedagògica, perquè estant
arrelats al teu territori al que
reforçaràs i perquè t’obren al
mercat laboral local.
La universitat de proximitat és
un privilegi per l’estudiant, perquè li dona unes dimensions al
centre òptimes per rebre una
educació molt propera al professorat i al sector de la recerca
que porta la seva investigació a
la tasca de l’aula.
A nivell general, els estudis
educatius ens diuen que realitzar els primers estudis universitaris en la pròpia ciutat o en la
pròpia comarca porten un plus
d’intensitat, de reforçament i de
seguretat de l’alumne, pel context : com la família, com l’entorn professional i per la pròpia
participació ciutadana en cultura i en altres àmbits.
Fer un GRAU, un MÀSTER
o uns cursos universitaris de
FORMACIÓ CONTINUA a
“casa”, no vol dir no estudiar
també a l’estranger.
Hi ha moltes fórmules de mobilitat estudiantil que es pot seguir

i que quedarà reforçada, si un
estudiant té una sòlida base local en estudis, recerca i primeres pràctiques professionals.
Moment “Campus
Universitari Igualada – UdL”
Tot això us ho expliquem en general, però ho hem de concretar
en el rellançament del Campus
Universitari Igualada – UdL.
Tot un moment d’or pel profund reforçament d’uns estudis
d’enginyeria i d’infermeria, que
a més de gestionar-se per la
governança de la Universitat
de Lleida (UdL), aporta el seu
propi model educatiu.

La Biblioteca de
Pla de la Massa del
Campus Universitari
Igualada -UdL amb
tota les bibliografies necessària per
les enginyeries i
infermeria.

La UdL ha creat un model de
docència i formació propi. Un
model que té, en el prestigi
acadèmic i social, en la qualitat
integral de la docència, en les
pràctiques externes obligatòries per a tothom i en la garantia
de l’ocupabilitat de la formació,
els seus trets distintius.

I la Biblioteca Central d'Igualada, la
biblioteca municipal pública ubicada
a l'antiga fàbrica
tèxtil de Cal Font
d’Igualada.

Sistema integral de formació
El prestigi acadèmic de la UdL
està reforçat pel seu sistema
global i interrelacionat de la
seva oferta de Graus, Màsters,
Doctorats i Formació Contínua
i també reforçat pel seu

Els 20 centres d’educació secundària, batxillerat
i formació professional de la comarca de l’Anoia

Institut Alexandre
de Riquer / Calaf

Institut Molí de la Vila
Capellades

Mare del Diví Pastor
Capellades

Institut Badia i Margarit
Igualada
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equip de professors, majoritàriament doctors i se’n un professorat a
temps complert amb un més que provat prestigi docent, de recerca i intel·
lectual en general.
Didàctica pràctica i de proximitat
L’avaluació continuada i la potenciació
dels treballs pràctics són uns aspectes
didàctics reforçats en el treball a l’aula
i als laboratoris com en el rol atribuït
al professorat. Les dimensions d’una
una universitat mitjana i no massificada com la UdL i el Campus, ajuda al
bon desenvolupament d’aquestes didàctiques.
Ocupabilitat
La UdL aposta perquè l’ocupabilitat sigui un element transcendent en
la formació dels estudiants. Per tal
d’aconseguir-ho, un instrument important són les pràctiques acadèmiques,
que permeten a l’estudiant aplicar els
coneixements i competències adquirides en un entorn professional real,
relacionat amb els objectius formatius
del seu ensenyament.

ternes, com una manera d’involucrar
l’estudiant des dels propis estudis en el
món real del treball. Hi ha Graus, com
els del camp de la salut, que tradicionalment ja fan pràctiques externes obligatòries i aquestes continuen encara
més reforçades. La novetat és que la
UdL aporta amb les pràctiques obligatòries per a tothom una nova estratègia
pedagògica que la converteix en innovadors en estudis universitaris al Sud
d’Europa.
El Campus Universitari Igualada –
UdL no només incorporà aquest model de docència i formació singular que
hem descrit, sinó que a més ho fa completament lligat al territori d’Igualada,
de la comarca de l’Anoia i de la Catalunya central.
Perquè aquest nou Campus situat al
Pla de de la Massa també tindrà un
Campus de Salut que serà un Complex amb un Aulari a tocar del Passeig
Verdaguer i una residència universitària a la banda del carrer Cardenal Vives
d’Igualada. Tot tocant a l’Hospital de simulació 4D Health.

Pràctiques externes obligatòries

Igualada,
Igualada, Ciutat
Ciutat Universitària
Universitària

La UdL ha implantat que en tots els
Graus com en tots els Màsters amb
competències professionals, són obligatòries realitzar unes pràctiques ex-

Tota una revolució educativa que en
pocs anys canviarà Igualada, consolidant-la com a “Ciutat Universitària”.

Institut Joan Mercader
Igualada

Institut Milà i Fontanals
Igualada

El Campus Universitari Igualada –
UdL serà un autèntic agent de canvi
per a la ciutat, per la comarca, per a
la nostra regió central i pel conjunt de
Catalunya, com a model universitari de
referència per a ciutats mitjanes.
Podem dir que ja és un reforçament per
a la nostra economia local i per la nostra industrialització. Pretenem tenir un
impacte directe en la nostra societat i
l’economia de l’àrea d’influència. Volem
que el Campus Universitari Igualada
– UdL tingui un paper clau i determinant en la formació d’ecosistemes d’innovació.
Perquè el nostre Campus Universitari
és un potent valor educatiu actual i encara més, ho serà de futur. Impulsarem
5 valors estratègics que en el futurs tots
haurem de viure:
- El Campus Universitari Igualada UdL com actor de difusió del coneixement de la ciutat.
- El Campus Universitari Igualada UdL com actor dinamitzador cultural
de la ciutat.
- El Campus Universitari Igualada UdL com actor transformador urbanístic de la ciutat.
- El Campus Universitari Igualada UdL com actor transformador social

Institut Pere Vives i Vich
Igualada

Escola Anoia
Igualada
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de la ciutat.
- El Campus Universitari Igualada - UdL com actor promotor de
dinamisme econòmic de la ciutat.

cació dels processos. Sempre apostant per la innovació i oferint gran
diversitat d’articles.

El potencial econòmic
l’Anoia de l’Anoia
El potencialde
econòmic

També referents perquè són líders
mundials en la investigació de la
pell, per exemple, innovant per a fer
pell intel·ligent.

Una economia que a l’Anoia té una
indústria diversificada, amb sectors
madurs transformats, especialitzada en els sectors de la moda (tèxtil i
pell), paper, metall...

Dos elements importants a considerar del sector: L’aplicació de tecnologies netes. I la potenciació comercial del “Igualada Leather. Cluster
Barcelona”.

També hi ha una gran densitat d'empreses dedicades a les noves tecnologies.

La industria tèxtil

Però a més a l'Anoia som líders mundials en software de gestió hotelera i
software d'assegurances bancàries.
És una comarca amb disponibilitat
de sòl industrial, amb un preu inferior a l'àrea metropolitana, bona
ubicació per al sector logístic i ben
connectada, amb vies gratuïtes de
comunicació per carretera. Tot i que
tenim deficiències en infraestructures ferroviàries i es necessita un tren
competitiu
Per això el Campus Universitari
Igualada-UdL està impulsant nous
estudis vinculats a sectors industrials.
Concretem una mica sobre el
desenvolupament econòmic d’Igualada i comarca, per lligar-ho amb les
necessàries qüestions de Coneixement:
Els sectors estratègics
d’Igualada i de l’Anoia:
INDÚSTRIA ADOBERA
La indústria adobera és fonamental
per Igualada, amb una historia de
set segles en el curtit de pells. Les
marques de moda més prestigioses
del món fan els productes exclusius
amb pell d’igualada. La seva qualitat
n’és un referent internacional.
Referents per una banda per la qualitat de la pell: Perquè és una pell
sense defectes, molt auditada en la
seva qualitat. Producte de la tecnifi-

Escola Pia d’Igualada
Igualada

IGUALADA: Ciutat de Cultura

La industria tèxtil està equipada per
tot el procés de confecció: el knowhow acumulat per la tradició industrial, mà d’obra qualificada en disseny,
patronatge, tissatge i confecció, i al
domini de tots els processos com la
logística, la tecnologia i la preparació del producte.
A més cal sumar-hi el prestigi internacional i al lideratge indiscutible
de les empreses igualadines en el
Clúster Tèxtil Moda Catalunya. De
fet Igualada és el “Backstage de la
Moda”, la cuina on es prepara tot, i
cada vegada més marques hi confien per a l’elaboració dels seus productes tèxtils. Però també és un potent clúster marquista, amb sòlides
empreses fortament implantades
arreu del món i amb destacada presència a les passarel·les de moda
internacionals.
Paper i arts gràfiques
La industria del paper i de les arts
gràfiques tenen qualitat i singularització, que unit a una de clusterització o sigui de treball conjunt per
guanyar mercat, que fan que el “Designed in Igualada” consolidi el 1500
llocs de treballs directes del sector.
Estudis d’infermeria
Igualada té una llarga tradició en
estudis d’infermeria. Estudis, ara
universitaris, que fan pràctiques
als centres de primària de l’ICS de
l’Anoia. I també fan pràctiques al
“4D Health, Centre d’Innovació per a
la Simulació en Salut”.Un centre

Acadèmia Igualada
Igualada

1.Gegants a la Festa Major d'Igualada. 2.Castellers: Els Moixiganguers d'Igualada. 3.“European
Balloon Festival” és la concentració de globus
aerostàtics. 4.Museu de la Pell d’Igualada i comarcal de l’Anoia.

Maristes Igualada
Igualada

Col·legi Monalco
Igualada
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pioner a l’Europa del sud
i que a més de formació,
dona serveis per a les empreses, que poden analitzar els seus productes
i avaluar-ne la presència
al mercat. El “4D Health”
també treballa en innovació
tecnològica.
La Indústria 4.0
L'associació TIC Anoia i
l’Ajuntament d’Igualada potencien “Ignius, Centre de
Fabricació avançada” dedicat als estudis i al desenvolupament de la Indústria 4.0
i la fabricació digital.
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de gestió hotelera i software d'assegurances bancàries.
La universitat a l’Anoia
és cosa de tots

El Campus universitari
Igualada - UdL és la universitat d’Igualada i de tota
l’Anoia, és important interioritzar això, perquè primer
hem de ser nosaltres els
habitants del territori que
hem de sentir nostre els
Estudis Superiors que es
donen a la nostra zona.

Fa ús de les tecnologies
TIC, com ara la robòtica
col·laborativa, els sistemes
ciberfísics, la sensorització
amb màquines, el Big Data,
l'Internet de les coses i la
fabricació additiva.

Són els alumnes, els professors i les famílies que
han de fer costat tot el potencial d’un propi projecte
innovador en pedagogia
superior. Per això, tot i que
el Campus universitari
Igualada -UdL és obert a
tothom, són la gent involucrada en l’àrea educativa
de l’Anoia els primers a qui
va adreçat aquests estudis
universitaris.

Cal recordar que tenim una
gran densitat d'empreses
dedicades a les noves tecnologies, a l'Anoia som líders mundials en software

Estudis que avui ja són
operatius i contrastats en
qualitat, en el camp de l’Enginyeria i en el camp de Ciències de la Salud, però en

La Indústria 4.0 presenta
una nova manera d’organitzar els mitjans de producció.

Institució Igualada
Jorba

Institut de Masquefa
Masquefa

el futur s’obriran més camps
i sobretot lligats, com ara,
amb les pràctiques a les
empreses, amb una educació denominada DUAL, i
també amb la recerca, com
per exemple creant noves
càtedres com la que ja tenim la “Càtedra A3 Leather
Innovation” especialitzada
en l’àmbit dels curtits, del
tèxtil i de la moda.
L’oferta universitària ja és
potent i com hem dit continuarà augmentant, però
és important que ja el món
educatiu anoienc assumeixi que tenim universitat.
Des de el propi ensenyament secundari, el de batxillerat, el de la formació
professional i d’altres estudis com els idiomes, encarrilin dinàmiques i elaborin
recursos tendents a l’educació superior, que vol dir
més que matricular-se a un
Campus o altre o a una universitat o altra, el que vol dir
és el transmetre un valors
del treball participatiu, de
l’estudi i l’esforç, de buscar
un treball ben fet, d’orientar
les vocacions i d’entrar en
camps tant necessaris com
educar les nenes sobretot

Institut Guinovarda
Piera

i també els nens, en les
STEMs o sigui és l’acrònim
per les disciplines acadèmiques de ciència, tecnologia,
enginyeria i matemàtiques.
Implementar les STEM (o
les STEAM quan s’inclou
l’art), en pedagogia innovadora, s’hauria de fer a
les escoles amb edats molt
joves, fins i tot a primària.
Però sobretot s’hauria de
reforçar a les nenes i a les
alumnes joves en aquestes
disciplines, de les que la
nostra pròpia societat sempre les ha marginat, d’una
manera inconscient o conscientment, per una certa
manera malèvola d’entendre els drets de gènere.
S’hi ho fessin així, amb la
qualitat inestimable dels
Centres Educatius -públics i privats- de l’Anoia;
amb la també inestimable participació del Servei
Educatiu de l’Anoia (SEA)
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, tindríem una
massa critica d’alumnes
potencials usuaris i ànima
actual i de futur del nostre Campus universitari
Igualada – UdL.

Institut Salvador
Claramunt
Piera
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Qui marxa fora a estudiar
no torna
Quijamarxa
foraaal'Anoia
estudiar
treballar?
ja noatorna
a l'Anoia
a treballar?
Algun analista ens diu que l'Anoia sempre havia estat una comarca importadora de talent. Que molts directius i tècnics de fora van venir a viure i treballar
en empreses punteres de l'Anoia. En
canvi, ara som una comarca "expulsora" de talent: qui marxa fora a estudiar
ja no torna a l'Anoia a treballar.
El Campus universitari Igualada –
UdL és la llavor real per revertir tot això.
El Campus imparteix un ensenyament
superior públic i de qualitat, amb una
formació universitària de proximitat que
vol respondre a les demandes socials i
del teixit productiu del territori. I a més
som una etapa final de l’educació permanent a l’Anoia, que té precedents
educatius d’una importància cabdal,
com és per exemple l'Institut Milà i Fontanals, que és el tercer institut de formació professional de tot Catalunya amb
més de 1.500 alumnes.

No es parteix de zero, hi ha molts
professionals i molts alumnes en la
línia de potenciar el seu esperit emprenedor, amb la voluntat de treballar
i establir-se a l’Anoia, i amb clares
possibilitats de generar activitat econòmica a la comarca. Això també
serà una clara invitació per frenar
l’èxode de talent i l’atraure persones
de fora de la zona.
El Campus universitari Igualada –
UdL sempre ha intentat vincular-se
al creixement industrial, a la innovació i al coneixement, per això tenim
estudis vinculats als sectors industrials com els GRAUS d’Enginyeria en
Organització Industrial i Logística; en
Enginyeria Química i en Tècniques
d'Interacció digital i computació. A
més d’un MÀSTER Universitari en
Enginyeria del Cuir, que és únic a
Europa. Sense oblidar la Formació
permanent universitària amb un curs
d’Expert en Gestió Ambiental.
En aquest camp de l’enginyeria la
“Càtedra A3 Leather Innovation” potencia tres línies d’actuació: la forma-

ció, la recerca i la transferència de
tecnologia:
També oferim estudis diferenciats
qualitativament com ara el Grau d'Infermeria; el Doble Grau en Nutrició
Humana i Dietètica i en Fisioteràpia,
i properament s’oferirà un Màster
universitari en Pràctica clínica i Metodologia de l'ensenyament amb Simulació.
Per què seguir estudis
universitaris a Igualada?
Per tot el que hem explicat fins aquí,
però sobretot perquè aquests estudis valen la pena per a tu com alumne, per a tu com a professor i per a
tots, perquè el pes de la formació i en
concret els nostres ESTUDIS SUPERIORS són i seran determinants per
Igualada i per l’Anoia en general.
Vina al Campus a conèixer-nos
i t’explicarem el nostre dia a dia.
www.udl.cat

ESTUDIS al Campus universitari Igualada - UdL

Acadèmia Apiària
Piera

Grau
Enginyeria en
Organització
Industrial i
Logística

Curs de Post
Grau: Expert
universitari
en Gestió
Ambiental

Grau en
Infermeria

Grau en
Enginyeria
Química

Màster en
Enginyeria
del Cuir

Doble Grau en
Nutrició
Humana i
Dietètica i en
Fisioteràpia

Grau en
Tècniques
d'Interacció
Digital i de
Computació

“Càtedra A3
Leather
Innovation”

Màster Universitari
en Simulació Clínica i
Seguretat del Pacient

Institut Montbui
Santa Margarida de Montbui

Institut de Vallbona
d’Anoia / Vallbona
d’Anoia

Institut Pla de les
Moreres / Vilanova
del Camí

