
5Quina formació per a la vida laboral?

El tema de les XV Jornades, Quina formació per a la vida laboral?, escollit en l’as-
semblea de socis com és habitual en els temes generals, és escaient per a les jornades
d’una entitat dedicada a la divulgació de la ciència, i com a presidenta de la Societat
Andorrana de Ciències vull manifestar-vos que estem molt contents de l’èxit d’aques-
ta convocatòria. En una societat dinàmica, que va canviant al llarg del temps, la forma-
ció de les persones que la integren també, i s’ha d’adequar contínuament als requeri-
ments que calen al mercat laboral. És un repte per al país promocionar les potencialitats
del seu capital humà i detectar les necessitats i les potencialitats de l’estructura del
mercat laboral, i procurar establir un equilibri dinàmic entre els dos. Per aquesta raó hi
volíem reflexionar.

Abans les persones estudiaven i es formaven per a una professió o una feina concre-
ta i en sortir de l’àmbit acadèmic amb la seva titulació potser ja no els calia estudiar més.
Avui en dia això ja no és possible, perquè els coneixements avancen tan de pressa que
un professional de qualsevol àmbit ha d’estar contínuament reciclant el seu saber. 

En un país de dimensions reduïdes com Andorra, on es disposa d’una oferta de tre-
ball concreta, estem orientant i formant els nostres joves per a aquells llocs de treball
en què faran falta treballadors? És suficient l’oferta formativa de què disposem? És
prou coneguda? Els nostres joves que estudien a fora saben quines possibilitats labo-
rals poden trobar en retornar al país un cop finalitzada la seva etapa acadèmica? Som
conscients que estem aprenent de forma continuada al llarg de tota la vida i que hi
hem d’estar predisposats?  Disposem d’instruments de formació continuada i d’inno-
vació per millorar la carrera professsional? Quins han de ser els agents i sectors impli-
cats en la formació continuada? Què s’està duent a terme al país a hores d’ara des de
les diferents institucions? 
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Per tal de tractar el tema des d’angles diversos s’ha demanat la col·laboració de
representants i educadors dels diversos sistemes educatius, psicopedagogs, represen-
tants dels joves, sindicalistes, sociòlegs, treballadors socials, professors universitaris,
empresaris, metges, filòsofs, formadors professionals, psicòlegs, professionals dels
recursos humans, funcionaris…, per fer del conjunt de totes les ponències el reflex de
la societat actual del país, per poder progressar junts i per encarar el seu futur de la
manera millor. 

Volem agrair molt sincerament als ponents la seva disposició i el seu esforç per pre-
parar els seus treballs. La SAC n’és el catalitzador, però l’aportació dels ponents n’és la
matèria. També volem agrair a les institucions el seu suport, que en fan possible la
realització i també la publicació posterior, i que són: el ministeri d’Educació i Cultura
del Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà. Sense el seu ajut aquesta jornada
no es podria dur a terme ni transcendir en el temps en la seva publicació, que més
endavant serà consultable a internet, al web http://publicacions.iec.cat, on consta
cada article amb el DOI (Digital Object Identificador) corresponent al seu autor. 

En la publicació es reprodueixen els textos lliurats pels participants i un recull de
premsa amb la informació que n’ha donat lloc apareguda als mitjans de comunicació.
Els debats o comentaris que originen les ponències en les cintes enregistrades durant
les Jornades i el DVD amb l’audiovisual es lliuren a l’Arxiu Nacional per a una millor con-
servació i són consultables, si així es desitja. Finalment, tant a tots els que ens heu acom-
panyat amb la vostra presència a la sala d’actes i als que llegiran el contingut de les Jor-
nades més endavant en el llibre recull, us agraïm el vostre suport per continuar la tasca
que es duu terme des de la SAC per poder repensar el país i poder-lo fer avançar.

Àngels Mach i Buch
Presidenta de la SAC
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