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1 de desembre de 2020

EDUCACIÓ:
CREAR VALOR
DES D’ANDORRA
Copatrocinat:

ID: 897 2407 2237

(10’) 17.00h ACTE D’OBERTURA

Discurs de benvinguda del Sr. Francesc Mora Sagués, president de l’EFA.

18.45h CLOENDA DE LA JORNADA

(25’) 17.20h “Innovació disruptiva a les aules”

A  càrrec del Sr. Curtis W. Johnson, autoritat internacional i reconegut autor en l’anàlisi de la disrupció 
educativa a les aules i de com la innovació transforma l’educació. 

(25’) 18.20h “Universitat a l’era digital”

A càrrec del Sr. Andreu Mas Colell, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra.

(35’) 17.45h “Universitats Online: un model educatiu i de negoci per a Andorra”

Sr. Segundo Píriz Duran, Universitat Carlemany, Director Acadèmic de Planeta Formación 
y Universidades.

Sr. Lluís Vicent Safont, Universitat Europea, Canceller.

PROGRAMA

CONFERENCIANTS

Presentador i moderador de l’acte: Sr. Xavier Palma.

(10’) 17.10h Discurs de la M.I. Sra. Ester Vilarrubla Escales, Ministra d’Educació i Ensenyament Superior.

Discurs del Sr. Francesc Mora Sagués, president de l’EFA.

Discurs del M.I. Sr. Xavier Espot Zamora, Cap de Govern d’Andorra.

El Sr. Píriz Durán ha compaginat la seva tasca docent i 
investigadora. Incorporat a la Universidad de Extremadura l’any 
1986 com a professor associat va ocupar el càrrec de Rector. En 
el camp de la investigació és coautor del Manual de Microbiologia 
Veterinària, ha realitzat diverses estances a universitats i centres 
d’investigació internacionals i ha participat com a investigador en 
22 projectes d’Investigació, fruit dels quals s’ha aconseguit una 
patent per a una vacuna veterinària. Va ser President de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) i 
actualment és Director Acadèmic de Planeta Formación y 
Universidades i  President Institucional de Metared.

Sr. Segundo Píriz Durán
Universitat Carlemany, Director Acadèmic 
Internacional de Planeta Formación 
y Universidades.

El Sr. Johnson va començar la seva carrera professional a la 
docència, essent el president de tres colleges entre 1971 i 1980. 
Posteriorment va dirigir un think-tank especialitzat en 
l’organització dels ciutadans per influenciar en les polítiques 
públiques. Ha sigut durant més de 25 anys columnista del 
Washington Post i és coautor de cinc llibres entre els quals 
destaca Disrupting Class, publicat el 2008 i guardonat amb 
diversos premis, que tracta de com la innovació disruptiva 
canviarà les maneres en què el món aprèn. Actualment i després 
d’un lustre com a Director d’Education Evolving exerceix com a 
director de comunicacions de Global Western Consortium. 

Sr. Curtis W. Johnson
Autoritat internacional i reconegut autor en 
l’anàlisi de la disrupció educativa a les aules i 
de com la innovació transforma l’educació.

Acadèmic Corresponent per Andorra de la Reial Acadèmia 
Europea de Doctors i Canceller de la Universitat Europea, és 
doctorat en tecnologies de la informació. Ha treballat en els 
diferents vessants de la professió universitària: docència, 
investigació i transferència de tecnologia i gestió. Ha publicat a 
nombroses revistes i congressos internacionals i és autor de 
diversos llibres de text per a estudiants d’enginyeria. L’any 2003, 
es va fer càrrec de la Direcció d’Estudis Semipresencials de La 
Salle i va centrar la seva investigació en l’educació i les 
tecnologies aplicades a l’educació. L’any 2010 va impulsar la 
creació de la Universitat Oberta La Salle – La Salle Open 
University, de la qual va ser Rector fins l’any 2017.

Sr. Lluís Vicent Safont
Universitat Europea, Canceller.

Catedràtic d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra, va ser 
catedràtic d’Economia a la Universitat de Harvard, professor 
d’Economia i Matemàtiques a la Universitat de Califòrnia 
(Berkeley) i president de la Barcelona Graduate School of 
Economics. Ha escrit més de 100 treballs d’investigació sobre 
temes que abasten des de la teoria abstracta de l’equilibri general 
i l’estructura dels mercats financers fins a polítiques de preu per a 
empreses públiques. Ha estat guardonat amb multitud de premis 
entre ells el Premi Rey Juan Carlos d’Economia o la Creu de Sant 
Jordi. Doctor Honoris Causa per les universitats d’Alacant, de 
Toulouse, HEC (París) i la Universidad Nacional del Sur 
(Argentina), va ser conseller d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya.

Sr. Andreu Mas Colell
Catedràtic d’Economia de la Universitat 
Pompeu Fabra.


