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Del 12 al 16 de març va tenir lloc a Barcelona una nova edició del Saló de l’Ensenyament, que
va reunir una completa oferta en estudis de batxillerat, carreres universitàries, estudis superiors
complementaris, de formació professional i idiomes, així com de serveis a l'educació. Per segon
cop, la Universitat d’Andorra hi va ser present per donar informació de primera mà sobre la seva
oferta formativa.
En total es calcula que s’hi van atansar més de 70.000 visitants, entre els quals els alumnes
dels centres educatius andorrans, com també els de les comarques veïnes, per als quals la
visita al saló és una activitat programada d’orientació escolar.
L’estand de la Universitat d’Andorra va suscitar molt d’interès, amb centenars de consultes
diàries provinents sobretot de joves alumnes de segona ensenyança, però també estudiants de
batxillerat, universitaris, professionals i empresaris, tots ells interessats a conèixer les diverses
propostes de formació i les possibilitats d’ampliació d'estudis.
L’èxit aconseguit, similar al que ja es va experimentar el mes de febrer al Forum des Etudes
Supérieures et des Métiers de Perpinyà, mostra la importància estratègica que la Universitat
d’Andorra sigui present en aquestes i d’altres fires, amb tota normalitat, al costat de la resta
d’universitats del nostre entorn geogràfic.
Les titulacions d’Andorra, país que és membre de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior,
tenen reconeixement internacional, cosa que facilita l’acollida d’estudiants de fora. Els qui ens
coneixen en destaquen l’àmplia oferta d’allotjament, en un país tranquil i segur per viure, i
aprecien, també, la possibilitat d’adquirir el forfet d’esquí universitari. Tot plegat està en línia
amb la voluntat d’obertura de la Institució per oferir formacions adreçades a estudiants d’arreu
del món, promovent la mobilitat i els intercanvis internacionals.
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Què fem?
Participació de la Universitat d’Andorra al Forum des Etudes
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Concurs d’enigmes UdA 25
Solució enigmes març
Enigma 13.- Quin és el resultat d’aquesta suma?
Amb la col·laboració de
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+
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Solució: 0,999
Raonament 1:
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Si sumem els dos primers termes el resultat és
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Si sumem el tres primers termes el resultat és
Si sumem el quatre primeres termes el resultat és

4
5

.

D’aquí deduïm que la suma d’N primers temes és una fracció on al numerador hi figura el primer
factor del denominador de l’Néssim terme i al denominador el segon factor del denominador

1 1
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+
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= 999 = 0.999
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1000
d’aquest terme. Així doncs la suma
Raonament 2 (aportat per Alfons Codina)
Podem transformar cada fracció en una resta

1
1
= 1−
2
2
1
1 1 1
= = −
2·3 6 2 3

1
1 1 1
=
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.....
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Si fem la suma tindrem
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+
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=
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1−

1 1 1 1 1
1
1
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On podem observar que s’anul·len tot els termes menys el primer i l’últim i queda

1−

1 1 1 1 1
1
1
1
+ − + − + ....... +
−
= 1−
= 1 − 0,001 = 0,999
2 2 3 3 4
999 1000
1000

.
Amb la qual cosa deduïm que la suma és 0,999
Continua a la pàgina següent
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Concurs d’enigmes UdA 25
Solució enigmes març (continuació)
Raonament 3 (aportat per Neus Palou)
La sèrie matemàtica que ens proposa l'enunciat obeeix al següent patró:

x
1
1
1
+
+
+
+ ⋅⋅⋅⋅
x + 1 ( x + 1)( x + 2) (x + 2)( x + 3) ( x + 3)( x + 4)
Fent operacions arribem al següent resultat:

1
1 + x 2 + 2x
x
x(x + 1)(x + 2 ) + ( x + 1) 1 + x(x + 2 )
+
=
=
=
=
(x + 1)(x + 2) (x + 1)(x + 2)
x + 1 ( x + 1)(x + 2)
(x + 1)2 (x + 2)

=

(x + 1)2 =
(x + 1)(x + 2)

x +1
x+2

Aquest resultat que obtenim de sumar els 2 primers termes té el mateix patró que el
primer terme, ja que es tracta d'una fracció en la qual el denominador posseeix una unitat
més que el numerador.
I ara li sumem el tercer terme:

=

1
x +1
x+2
+
=
x + 2 ( x + 2 )( x + 3) x + 3

s'observa que el resultat és una fracció que segueix el mateix patró. I així successivament.
En definitiva tenim que per trobar la suma d’n termes, només hem de fer :

=

x + (n − 1)
x+n

En la sèrie de l'enunciat tenim un total de 999 termes i el valor d’x és 1, per tant la suma
serà:

1 + (999 − 1) 999
=
= 0,999
1 + 999
1000

Enigma 14.- Demostreu que en criptoaritmètica UN+DOS no fan TRES
Raonament:
Tenim que:
N+S=S => N=0
T no pot ser zero=>T=1 => D=9 => R=0
Segons la definició de Criptoaritmètica, no pot ser que dues lletres diferents (en aquest
cas N i R) representin el mateix valor (en aquest cas N=R=0). Per això és impossible que
UN+DOS=TRES

Enigma 15.- Com faríeu per passar l’aire d’una ampolla a una altra del mateix volum?
Raonament:
Omplim una de les dues botelles d’un líquid (per exemple aigua). Fiquem en contacte
verticalment per la part del tap les dues ampolles (l’ampolla plena d’aigua a sota i la buida
a sobre) i les fixem amb cinta adhesiva. Ara només cal girar el conjunt de les dues
ampolles i per diferència de densitat, l’aigua i l’aire canviaran d’ampolla i haurem
aconseguit el nostre objectiu.
Continua a la pàgina següent
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Concurs d’enigmes UdA 25
Solució enigmes març (continuació)
Enigma 16
Amb la col·laboració de

Dos trens separats per una distància de 200 km es posen en marxa simultàniament per la mateixa
via i en sentit contrari amb una velocitat de 50 km/h. Al mateix instant, una mosca que es troba
parada a l’extrem davanter d’un del trens, empren el vol cap a la part davantera de l’altre tren amb
una velocitat de 75 km/h. En arribar al segon tren, la mosca retorna immediatament cap al primer
(sense perdre temps), i així d’un tren cap a l’altre, viatjant sempre en línia recta, fins que finalment
els trens xoquen i maten la mosca. Quina distància ha recorregut la mosca abans de morir?
Solució
150 km
Raonament:
La mosca morirà quan els dos trens xoquin. Calculem el temps que triguen els trens a trobar
-se (xocar). Com que els dos es mouen a la mateixa velocitat (50 km/h) es trobaran a la
meitat de la distància que els separa (als 100 km). És a dir, xocaran al cap de 2 hores

(

100km
= 2h
km
50
h

).

Això vol dir que la mosca estarà volant durant dues hores abans de morir i com que es mou
a 75 km/h haurà recorregut 150 km.
Classificació
Amb 16 enigmes resolts: Neus Palou, Antoni López
Amb 15 enigmes resolts: Xavier López, Josep Ribó, Bilal Ebeb, Jérome Brousset
Consell editorial

UdA.Sostenible
La vuitena edició de l’Hora del planeta
L’Hora del planeta és un moviment global que pretén conscienciar la societat sobre la necessitat
d’adoptar mesures contra el canvi climàtic, les emissions CO2, l’estalvi energètic i la disminució de la
contaminació lumínica.
La primera Hora del planeta es va celebrar a la ciutat de Sydney el 31 de març del 2007. En aquesta
primera ocasió s’estima que van participar-hi 2,2 milions d’australians i en 60 minuts es va realitzar
un estalvi energètic d’entre el 2,1% i el 10,2%.
Cada any són més les ciutats que se sumen a aquesta campanya global de l’Hora del planeta. El
2013, milions de persones de més de 7.000 ciutats de 151 països van apagar els llums de les
seves cases. De la mateixa manera, les ciutats participants van apagar els llums dels seus principals
monuments i edificis emblemàtics.
Aquesta iniciativa s’ha convertit en l’acció voluntària més important del món contra la lluita pel canvi
climàtic. Aquest any, la vuitena edició de l'Hora del planeta va ser aquest passat dissabte 29 març
entre les 20:30 hores i les 21:30 hores.
Des d’aquestes pàgines animem a totes les persones que se sumin cada any a aquesta iniciativa
global.
Vicens Blasco
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Postres de músic
Magdalenes Xavier Barriga
Ingredients:
• 3 ous
• 210 g de farina
• 170 g de sucre
• 190 g d’oli
• 60 ml de llet o nata líquida
• 1/2 sobre de llevat
• pell de llimona o de taronja, o sucre de vainilla, o cacau, etc.

Preparació:
Batem els ous amb el sucre fins que quedin blanquinosos i augmentin de volum.
Hi afegim el gust que hem triat, l’oli i la llet i ho barregem bé.
Ara hi barregem la farina i el llevat, ho remenem molt bé una altra vegada i ho deixem reposar una
hora a la nevera.
Pre-escalfem el forn a 250º. Si tenim un motlle metàl·lic o de silicona per fer magdalenes hi
col·loquem els papers i els omplim fins a 3/4 de la seva capacitat. Si no en tenim, posem els papers
sobre una safata del forn, però llavors mirarem de no omplir-los tant perquè el mateix pes els
aixafaria.
Finalment posem les magdalenes al forn i l’abaixem a 210º. Les hem de deixar coure uns 14 minuts,
fins que el bastonet surti net.
Bon profit!
Nina Carbonell

Biblioteca Comunal Universitària
Noves adquisicions de la BCU. Març del 2014
Aquest llibres són una donació de la Sra. Estefania Torres Zamora estudiant de la 15a promoció de
la diplomatura en infermeria de la Universitat d’Andorra.
Cuidados paliativos. Control de síntomas
Marcos Gómez Sancho, Manuel Ojeda Martín
Ed. Laboratorios VIATRIS

Enciclopedia de las medicinas alternativas
Kristine Krapp y Jacqueline L. Longe
Ed. Oceano

Cuidados paliativos en oncología
X. Gómez-Batiste
Ed. Jims

Destrezas quirúrgicas en asistencia primaria de
la salud
José Luis del Villar Galán
Ed. Jims-Prayma

Ejercicios en el agua
M.H. Duffield
Ed. Jims
Manual cash de afecciones médicas para
fisioterapeutas
Patricia A. Downie
Ed. Jims
Manual Cash de fisioterapia. Recuperación
médica y posoperatoria
Patricia A. Downie
Ed. Jims

Medicina interna
Juan Rodés Texidor, Jaume Guardia Massó
Ed. Masson
ABC de cuidados intensivos cardiológicos
R. Rullière
Ed. Toray-Masson

(Continua a la pàgina següent)
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Biblioteca Comunal Universitària
Noves adquisicions de la BCU. Març del 2014 (continua)
Problemas musculoesqueléticos
Victoria Sanfeliu Cortés
Ed. Masson
Problemas genitourinarios
Victoria Sanfeliu Cortés
Ed. Masson
Problemas hematológicos
Eulàlia Juvé i Udina
Ed. Masson
Problemas endocrinos
Victoria Sanfeliu Cortés
Ed. Masson
Problemas metabólicos
Victoria Sanfeliu Cortés
Ed. Masson
Tratado de hemodiálisis
Fernando Valderrábano
Ed. JIMS
Diccionario de medicina Océano Mosby
Carlos Gispert (dir.)
Ed. Océano
Wheater's histología funcional. Texto y atlas en
color
Barbara Young
Ed. Harcourt
Curso de metodología de la investigación en
salud (7 vol)
Alberto Vasco Uribe
Ed. IDER
Anatomía humana. Descriptiva, topográfica y
funcional
H. Rouvière
Ed. Masson
Farmacología clínica para enfermería
José Manuel Mosquera González
Ed. McGraw-Hill
Manual de enfermería en cuidados intensivos.
Enfermería de cuidados médico-quirúrgicos
Ona Gómez, Luis Salas (coord.)
Ed. Jims-Prayma
Nutrición y alimentación humana (2 vol)
José Mataix Verdú
Ed. Ergon
Enfermería de urgencias. Procedimientos en
enfermería de urgencias
Jean A. Proehl
Ed. McGraw-Hill

Enfermería maternal y del recién nacido
Patricia Wieland Ladewig
Ed. McGraw-Hill
Enfermería psiquiátrica y en salud mental
Mª Dolores Bernabeu Tamayo
Ed. Monsa
Neurosis y funcionamientos límite
Chabert, Catherine
Ed. Síntesis
Condicionantes psicosomáticos y su tratamiento
en la infancia y la adolescencia. Agresividad,
violencia, insomnio, medios de comunicación,
sida
Josep Tomàs
Ed. Laertes
Psicofarmacología esencial. Bases
neurocientíficas y aplicaciones clínicas
S.M. Stahl
Ed. Ariel
Trastornos por abuso sexual en la infancia y la
adolescencia. Valor educativo del juego y del
deporte
Josep Tomàs
Ed. Laertes
El Espectrum autista. Evaluación, diagnóstico,
neurobiología y tratamiento del autismo
Josep Tomàs
Ed. Laertes
Psicomotricidad y reeducación. Fundamentos,
diagnóstico, reeducación psicomotriz y de lectoescritura. Estimulacion psicomotriz
Josep Tomàs
Ed. Laertes
L'anorexie
Thierry Vincent
Ed. Odile Jacob
El Cuerpo como enemigo. Comprender la
anorexia.
Josep Toro
Ed. Martinez Roca
Gray Anatomía para estudiantes
Richard L, Drake
Ed. Elsevier
Test razonados para enfermería. Fundamentos
para opositar con éxito
Carmen Duque del Río
Ed. Monsa-Prayma
(Continua a la pàgina següent)
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Biblioteca Comunal Universitària
Noves adquisicions de la BCU. Març del 2014 (continua)
Responsabilidad sanitaria y legalidad en la
práctica clínica. Un apunte jurídico dirigido a los
profesionales sanitarios
Juan Siso Martín
Ed. Escuela Andaluza de Salud Pública
Guía de la alimentación funcional. Los
probióticos en la alimentación humana
Lluís Serra Majem
Ed. Elsevier-Masson
Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos
médicos. Soporte para el razonamiento crítico y
la calidad de los cuidados
Marion Johnson
Ed. Elsevier-Masson
Autoevaluación en enfermería geriátrica. Test
razonados para la preparación del acceso por vía
excepcional al título de especialista
Elena Collado Sánchez
Ed. Elsevier-Masson

Estudio en Kid. Desayuno y equilibrio
alimentario
Lluís Serra Majem
Ed. Elsevier-Masson
Manual de anatomía y fisiología
Enric Gil de Bernabé Ortega
Ed. Instituto Monsa
Fundamentos, materiales y técnicas en la
educación musical. Ensayos y conferencias:
1967-1974.
Violeta Hemsy de Gainza,
Ed. Recordi
I jo, també em moriré? Com es pot ajudar els
infants i els joves a conviure amb la pèrdua i la
mort de qui estimen
Xusa Serra i Llanas
Ed. Columna
Guía de enfermería dermatológica.
Rosalía Claret,
Ed. Nexus médica

Info.UdA
La Universitat d’Andorra obre les preinscripcions per al proper curs 2014-2015
La Universitat d’Andorra ha obert el període de preinscripcions per al proper curs 2014-2015, un
tràmit que es formalitza fàcilment a través del formulari de preinscripció en línia.
Així, pel que fa als estudis universitaris presencials de primer cicle (bàtxelor europeu de 3 anys),
està oberta la preinscripció a Informàtica, Administració d’empreses, Ciències de l’educació i
Infermeria. Els bàtxelors en Informàtica i en Administració d'empreses també s’ofereixen en format
virtual, amb la possibilitat de combinar a la carta les dues modalitats (presencial i virtual).
Al mateix temps està oberta la preinscripció als bàtxelors virtuals en Comunicació, Llengua catalana,
Dret, i Humanitats.
Cal destacar que tots els bàtxelors de la Universitat d’Andorra donen accés als estudis de segon
cicle (màster) als països de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). Es tracta, doncs, de
titulacions plenament reconegudes a les universitats europees, i que en certs casos obren la porta,
fins i tot, a una doble titulació. Així, per exemple, en virtut del conveni amb la Universitat Oberta de
Catalunya, els estudiants de la Universitat d’Andorra poden obtenir el títol oficial de grau de l’Estat
espanyol amb la superació de 60 crèdits addicionals (1 any).
D’altra banda, a més dels bàtxelors europeus, la Universitat d’Andorra ofereix una formació
d’ensenyament professional superior (diploma professional avançat, en 2 anys), en Administració i
finances. Es tracta d’una especialitat adaptada a les necessitats del sistema productiu, i això fa que,
en finalitzar els estudis, els alumnes s’integrin amb facilitat al mercat laboral.
També s’ofereixen els estudis de tercer cicle: doctorat.
Pel que fa als estudis d'extensió universitària, s’ofereixen estudis de postgrau, i alguns cursos
d’actualització, tant presencials com virtuals. El proper semestre començaran, per exemple, els
postgraus en Dret andorrà, en Mediació i en Màrqueting digital, un curs d'actualització en dret
urbanístic, i diversos cursos d'actualització virtuals amb continguts específics d'Andorra: Dret civil
d’Andorra; L’entorn comunicatiu d’Andorra; L’entorn empresarial d’Andorra; Llengua i literatura a
Andorra i als Pirineus.
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Conferència Second Language Teaching and Learning in the 21st Century
Amb motiu de la commemoració dels 25 anys d’ensenyament superior a Andorra, el Grup de recerca
en llengües de la Universitat d’Andorra presenta la conferència Second language teaching and
learning in the 21st century: What does research tell us?. La conferència serà impartida en llengua
anglesa pel Dr. Fred Genesee, professor de la Universitat McGill, el proper dijous 3 d’abril del 2014,
a les 19.00 hores, a la Sala d’actes de la Universitat d’Andorra.
Saber idiomes s'està convertint cada vegada més en una necessitat per poder afrontar els reptes de
la globalització, i els centres educatius de tot el món busquen maneres d’oferir als seus estudiants
millors possibilitats per aprendre llengües estrangeres. Arran d’això, hi ha hagut una autèntica allau
d'innovacions en matèria d’ensenyament d'idiomes i s’ha fet recerca sobre la seva eficàcia. La
conferència repassarà les principals conclusions a les quals està arribant la recerca, els mites i els
malentesos que envolten l’aprenentatge d'una segona llengua a l'escola, i com afecten a la docència
i al desenvolupament de programes.
Fred Genesee és professor de Psicologia a la Universitat McGill de Mont-real, Quebec. S’ha
especialitzat en l’estudi de l’adquisició de segones llengües, la immersió lingüística i el bilingüisme.
En particular, els seus treballs examinen com funciona l'adquisició simultània de dos idiomes durant
les primeres etapes, i busquen els límits neurocognoscitius dels infants en aquest procés.
Recentment ha estat guardonat amb el Gold Medal Award 2014, atorgat per la Canadian
Psychological Association, en reconeixement de l'impacte de les seves teories en la ciència i en les
polítiques públiques al llarg de diverses dècades.

Sessió informativa sobre estada formativa i borsa de treball
La Cambra de comerç, indústria i serveis i la Universitat d’Andorra us convidem a la sessió
informativa Relació Universitat-empresa: estada formativa i borsa de treball, a càrrec de Florenci Pla
Altisent, director de l'Escola d'Informàtica i de Gestió de la Universitat d’Andorra, que tindrà lloc el
proper 10 d’abril a les 12 hores als locals de la Cambra. Preguem confirmació d’assistència al
telèfon de la Cambra 809292.

Visites
El 24 de febrer, el delegat d'ensenyament francès al Principat d'Andorra, Michel Maginot, va fer una
xerrada als estudiants del bàtxelor en Ciències de l’educació sobre la continuïtat d'estudis a França.
El 27 de març, Betim Budzaku, gerent d’Andorra Turisme, va presentar el Pla de màrqueting als
estudiants del bàtxelor en Administració d'empreses.
D’altra banda, el 19 de març la Universitat d’Andorra va acollir una jornada d’estudi dels estudiants
de màster de la Universitat de Mondragon (País Basc) en el marc d’una visita de coneixement del
nostre país.

Conferència sobre competències
El 18 de març els professors Magüi Pérez i Josep Juandó de la Universitat de Girona van oferir una
una conferència titulada La gestió de la docència en base a competències a la Sala d’actes de la
Universitat d’Andorra per explicar-nos la seva experiència docent pel que fa a les competències.
La Universitat d’Andorra, en el procés de convergència europea, ha adaptat els seus estudis
universitaris reglats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. En aquest context, una de les
accions del Consell de la qualitat de la Universitat d’Andorra és promoure el model d’aprenentatge
de l’estudiant basat en l’assoliment de competències.

Presentació de la Universitat d’Andorra als estudiants de batxillerat
Una delegació de la Universitat d’Andorra va participar el passat 20 de març a una jornada dedicada
a fer conèixer als estudiants de batxillerat del sistema andorrà l'oferta de la Universitat d’Andorra. Va
tenir lloc una sessió pública de presentació de la Universitat, a la qual van assistir uns dos-cents
estudiants.
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Taula rodona: Atenció al menor i l'adolescent en l'atenció primària
El 18 de març va tenir lloc aquesta taula rodona a la sala d’actes de l’Hospital Nostra Senyora de
Meritxell. Dirigida als professionals de la salut de l’atenció primària, era oberta, però, a l’assistència
d’altres professionals interessants en el tema.
Les persones assistents van obtenir un Certificat d’assistència de la Universitat d’Andorra.

UdA Solidària: recollida de material
L’empresa Travel Xperience organitza la tercera edició del Raid solidari al Marroc (Andorra-Ouzina)
amb els objectius de conscienciar els nens d’Andorra de les condicions en les que viuen altres nens
i les mancances que tenen, i d’emprendre una acció solidària directa que consisteix en una recollida
de material.
Per aquest motiu, UdA Solidària ha pensat en sumar-se als diferents col·laboradors i posar un punt
de recollida de material.

Seminari sobre gestió de les emocions en l'àmbit de la salut
El proper 9 de maig començarà el seminari sobre gestió de les emocions, que té una càrrega de 18
hores lectives que s’impartiran tres divendres a la tarda i tres dissabtes al matí durant els mesos de
maig i juny. Les inscripcions es poden fer fins al 15 d’abril.
Aquest seminari, que organitzen conjuntament la Universitat d’Andorra i el Col·legi d’Infermeres i
Llevadores d’Andorra, va dirigit als professionals de l’àmbit de la salut, amb l’objectiu de donar-los
les eines per facilitar la gestió de les emocions i afavorir, d’aquesta manera, la qualitat assistencial.

Agenda
28 de març. Tribunal de defensa de la Tesi Doctoral de Betlem Sabrià
29 de març. L’hora del planeta
1 d’abril. Òpera oberta:
3 d’abril. Conferència. Second Language Teaching and Learning in the 21st Century. Fred
Genesee.
Fins al 5 d’abril. Exposició Imatges Vives, Alacant
10 d’abril. Sessió informativa Relació Universitat-empresa: estada formativa i borsa de treball
10 d’abril. Aula Magna. Ciència.
11 d’abril. Tribunal de defensa del Report d'Avançament de la Tesi Doctoral
15 d’abril. Conferència L’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i la Universitat d’Andorra
16 d’abril. IV Fòrum estudiants empresa
29 d’abril. Intercanvi amb el Programa sènior de la Universitat de Lleida
8 de maig. Aula Magna. Cloenda/conferència
12 de maig. Diada d’infermeria
15-16 de maig. Droit pénal et nouvelles technologies. IIIe Congrès international du Comité
International des Pénalistes Francophones
15 de maig. Diada Universitària 2014
19 de maig. Conferència i lliurament de diplomes dels postgraus en direcció bancària i fiscalitat.
20 de maig. La Universitat dels infants
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