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Què fem? 

II Lliga de Debat de Batxillerat 

La Lliga de Debat és una competició d’oratòria en la qual diversos equips d’estudiants de 1r curs 

de batxillerat de diferents centres educatius s’afronten en debats contradictoris sobre un tema 

polèmic i d’actualitat.  

Internet ens fa més lliures? Aquest era el tema sobre el qual havien de debatre a favor o en contra 

els equips concursants de la fase local de la Lliga de Debat de Batxillerat 2016, que va tenir lloc el 

passat 5 de març a la Universitat d’Andorra (UdA). La competició d’oratòria va comptar amb 8 

equips de quatre centres de batxillerat dels tres sistemes educatius, que es van enfrontar en 

eliminatòries de quarts de final, semifinals i final. 

Després de gairebé sis hores de confrontació, l’equip ”Tamarros” (Sheila Blanco, Pau Llorens, 

Kassandra Mameghani, Diogo Martins i Ona Saumell) de l’Escola Andorrana de Batxillerat, 

capitanejada per la professora Júlia Soler, es va acabar imposant a l’equip subcampió, “Ausiàs 

March” del Col·legi Sant Ermengol capitanejat per David Orrit. 

L’alumna Sheila Blanco de l’equip Tamarros va rebre, a més, una menció especial a la millor 

oradora. Així ho decidí un jurat plural compost pels especialistes Univers Bertrana, responsable de 

Comunicació de l’UdA, Gualbert Osorio, de l’Associació de Professionals de la Comunicació 

d’Andorra, i Joan Sans, cap de l’Àrea de Política Lingüística. 

L’equip “Tamarros” de l’Escola Andorrana de Batxillerat va obtenir com a premi el passi per 

representar la Universitat d’Andorra a la final de la Xarxa Vives d’Universitats, que tindrà lloc els 

dies 29 i 30 d’abril a la Universitat Politècnica de València. 

Dir-vos també que el nivell dels debats, el nivell de formalitat i la preparació dels equips ha estat 

d'una gran qualitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organitzadors de la II Lliga de Debat de batxillerat 
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Del 9 al 13 de març es va celebrar 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 quart  any 

consecutiu, la Universitat d’Andorra (UdA), “la universitat dels Pirineus”, hi va ser present per donar 

informació de primera mà sobre la seva oferta formativa. 

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.  

La presència de l’UdA al Saló de l’Ensenyament 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 i augmentant el nombre de projectes de cooperació entre institucions de 

docència, de recerca i de desenvolupament. Es tracta, doncs, d’oferir informació personalitzada als 

visitants sobre els aspectes diferenciadors de la universitat pública andorrana i sobre la seva oferta 

acadèmica i de serveis. 

 

 

 

 

 

 

 

Florenci 

Què fem? 

A aquest 9è Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya es va parlar de molts temes però es 

va posar especial èmfasi en tres conceptes: creació de marca, innovació i xarxes socials. 

A la marca o identitat corporativa es va referir Richard Adam, director comercial de St. Moritz, amb 

certa polèmica en defensar que els esdeveniments esportius de masses no són sempre la millor 

opció. El seu argument va ser rebut amb sorpresa pels assistents, els quals exposaven que aquests 

esdeveniments són precisament els que donen a conèixer i situen al mapa les diferents destinacions 

de muntanya. Aquesta idea no és tan estrambòtica com sembla, ja que de poc serveix atraure clients 

que no pensen gastar al comerç local i que una vegada finalitzat l’esdeveniment tornen als seus llocs 

d’origen. 

(continua a la pàgina següent) 

9è Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya  

Què fem? 

L’UdA al Saló de l’Ensenyament de Barcelona 



De ciències o de lletres? 

Lliçons recreatives  
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Què fem? 

9è Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya (continua) 

A l’extrem oposat, vam tenir a Jean Phillipe del Cluster Montagne France que explicava com les 

seves instal·lacions són utilitzades per albergar esdeveniments culturals com concerts i festivals. 

Aquests esdeveniments actuen com a imatge de les seves instal·lacions i ajuden a reforçar la seva 

marca. 

Diferents idees, però una mateixa finalitat: definir, crear i defensar la marca pròpia fins a fer-ne la 

millor d’entre les rivals. 

Precisament, són les innovacions les que permeten despuntar i diferenciar-se de la resta. Com a 

exemple d’innovació, vam assistir a l’explicació de la iniciativa portada a terme pel Grup 

Televerbier, la qual consistia en la introducció de drons de lloguer a les seves pistes. Aquests 

drons segueixen als esportistes durant les seves activitats, gravant tots els moviments que 

aquests realitzin, i a més compleixen una doble funció perquè permeten la localització de 

l’esportista en cas de pèrdua mitjançant posicionament GPS. Aquestes gravacions poden ser 

pujades a les diferents xarxes socials i es transformen en la millor publicitat possible que pot tenir 

l’estació. 

Tots els ponents van destacar l’enorme poder que tenen les xarxes socials com a agents 

publicitaris i la necessitat d’integrar-les dintre de l’estructura de l’empresa. 

El creador de la xarxa social Wikiloc, Jordi Ramot, va explicar com la seva empresa es va crear 

davant la mancança d’una eina social que permetés l’intercanvi d’informació de rutes entre els 

habituals de les travesses. Detectada la necessitat, va veure-hi una oportunitat de negoci, que va 

ser possible portar a la pràctica gràcies a les noves tecnologies. 

Totes les ponències remarcaven la importància de situar-se al mapa i cridar l’atenció dels 

potencials clients. Aquest punt xoca amb la intervenció del ministre de Turisme i Comerç 

d’Andorra, Francesc Camps. Aquest va explicar amb xifres com el pressupost assignat a la partida 

de comunicació i promoció dels esdeveniments esportius es va reduir un 30% en cinc anys. Frenar 

aquesta caiguda és un dels reptes als quals ha de fer front el Ministeri. 

El Congrés va fer conèixer un bon nombre d’iniciatives i propostes que Andorra podria assimilar 

per millorar l’enfocament dels esdeveniments davant de l’imminent canvi climàtic que patim des 

de fa uns anys. Aquesta millora significaria situar-se a l’avantguarda de les destinacions de 

muntanya del sud d’Europa. 

Eva Rodríguez Táboas – Estudiant de bàtxelor en Comunicació a l’UdA 

A continuació teniu un test amb 26 frases/situacions simpàtiques, totes elles tenen una doble 

lectura (intenció). Llegiu-les i anoteu les que us arrenquen un somriure. 

1.  Estàs molt negatiu. Hauries de cedir un electró 

2.  Qui diu que l’alcohol no és una solució no sap res de química 

3.  La meva novia em va demanar temps i distància. Potser volia calcular la velocitat 

4.  Si 16 és el mal, 4 és l’arrel de tots els mals 

(continua a la pàgina següent) 
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De ciències o de lletres? (continua) 

Lliçons recreatives  

5.  La composició química d’un gat és Fe Li  

6.  Si no ets part de la solució és que ets part del precipitat 

7.  Coneixes l’acudit de l’estadístic?. Probablement 

8.  Hi ha hagut un accident en la nau espacial internacional. Cap ferit de gravetat  

9.  Quan la teva parella et diu “t’estimo amb totes les meves forces”, recorda que la 

suma de les forces és igual a zero 

10.  Nen, la teva habitació és un desordre. Només segueixo l’entropia de l’Univers 

11.  Estima a qui et vol pel software i no pel hardware 

12.  Per a la majoria de la gent, una solució és una resposta. Per a un químic, és aigua 

bruta 

13.  Vols que t’expliqui un conte sobre el monòxid de nitrogen? NO 

14.  Sóc un imant per a les dones. Ara només he de canviar de polaritat  

15.  La circumferència és una corba tancada, fins i tot els dies laborables 

16.  Com eructen els àtoms? Bohrrrr 

17.  Et puc explicar un acudit del silici? Va, digues que Si 

18.  Com es diu la infidelitat entre una parella de químics? Enllaç covalent coordinat 

19.  Com se’n diu d’un queixal dins d’un vas d’aigua? Dissolució molar 

20.  Per què un físic quàntic no pot fer l’amor? Perquè quan té el moment no sap la 

posició, i quan aconsegueix la posició no té el moment. 

21.  Qui defensa els químics en un judici? Avogadro 

22.  Què fan dos electrons de l’òrbita de Bohr quan impacten entre si? Plank 

23.  Què és un llagostí? Una llagosta amb triple enllaç 

24.  Què és el càlcul integral? El mateix que l’altre, però més sa 

25.  S’obre el teló i es veuen dos sistemes lineals incompatibles. Com es diu la pel·lícula? 

Kramer contra Kramer 

26.  Entra un punt en una festa d’asteriscs i tots se’l queden mirant. El punt respon: què 

passa? No puc ficar-me gomina 

Compteu les frases que us han arrencat un somriure. Si heu somrigut més de 20 vegades us 

podeu considerar de ciències. Si ho heu fet entre 12 i 20 vegades, considereu-vos un 50% de 

ciències. I si heu somrigut menys de 12 vegades, considereu-vos de lletres. Això sí, només segons 

aquest test, que no té cap rigor científic com ja haureu pogut deduir. 

Florenci 
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Biblioteca Comunal Universitària 

Noves adquisicions de la BCU. març del 2016 

Ciència a dos euros: reptes científics i 

experiments per a gent desperta 

Dani Jiménez Albiac 

Ed. Ara llibres 

 

Papers TSI 

Ed. TSI-Turisme Sant Ignasi 

 
Casos pràctics de comerç internacional. 

Josep luís Cabo Cabo 

Ed. Generalitat de Catalunya, Departament 

d'Indústria, Comerç i Turisme 

 

Economía 

Joseph E. Stiglitz 

Ed. Ariel 

 
Casos pràctics de comerç internacional: 

contractació 

Enrique Guardiola Sacarrera 

Ed. Generalitat de Catalunya, Departament 

d'Indústria, Comerç i Turisme 

 

Casos pràctics de comerç internacional: 

màrqueting 

Josep luís Cabo Cabo 

Ed. Generalitat de Catalunya, Departament 

d'Indústria, Comerç i Turisme 

 

Casos pràctics de comerç internacional: 

finançament 

Maria Creus i Tudó 

Ed. Generalitat de Catalunya, Departament 

d'Indústria, Comerç i Turisme 

Cómo crear y hacer funcionar una empresa :  

casos prácticos 

Maria Gil Estallo 

Ed. Essic 

 

Gestió administrativa de comerç internacional 

Mireia Serra Albó 

Ed. Generalitat de Catalunya, Departament 

d'Indústria, Comerç i Turisme 

 

Història romana  

Vel·lei Patercle 

Ed. Fundació Bernat Metge 

 

De l'ànima 

Aristòtil 

Ed. Fundació Bernat Metge 

 
HTML5 para masterminds: como aprovechar 

HTML5 para crear increíbles sitios web y 

aplicaciones revolucionarias  

J.D. Gauchat. 

Ed. Mink Books 

 

Algoritmos y estructuras de datos : una 

perspectiva en C 

Luís Joyanes Aguilar 

Ed. McGraw-Hill 

 

Choix stratégiques et concurrence : techniques 

d'analyse des secteurs et de la concurrence 

dans l'industrie 

Michael E. Porter 
Ed. Economica 

La saga Hyperion 

Ens encanten les sagues, oi? Joc de Trons és una de les més populars avui dia i sembla que, vist 

l’entusiasme, no n’hi hagi hagut cap altra des d’El senyor del anells. Tothom vol saber com acabarà 

aquesta història de princeses, però mentre el bo d’en Martin no es decideixi a acabar Vents d’hivern 

podem optar per altres que sí han estat acabades i amb nota. 

El mes passat NOVA / Ediciones B va acabar de reeditar una de les obres més importants de la 

ciència-ficció de finals dels vuitanta i dels anys noranta. Si us agrada el gènere i no heu estat vivint 

sota una pedra recentment sabreu a què em refereixo: la saga Hyperion.  

(continua a la pàgina següent) 

Postres de músic 

https://biblio.uda.ad/modules/biblios/view.php?id=92O0BC9SP1EQLX0IYUPFFZ97JN8UE79T
https://biblio.uda.ad/modules/biblios/view.php?id=WUYP8S9PU6DK35ONKNF3BAP60Z52H4YY
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Info.UdA 

La Universitat d’Andorra (UdA), “la universitat dels Pirineus”, ha obert el període de preinscripcions 

per al proper curs 2016-2017, 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, en 3 anys), 

està oberta la preinscripció a Administració d’empreses, Ciències de l’educació, Infermeria i 

Informàtica. 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 estudis virtuals en Comunicació, Dret, Humanitats i 

Llengua catalana, als quals s’afegeixen els estudis virtuals de segon cicle (màster) en Administració 

d’empreses (MBA) i Enginyeria informàtica. 

A banda dels graus europeus, l’UdA ofereix una formació d’ensenyament professional superior 

(diploma professional avançat, en 2 anys), en aquest cas en Administració i finances.  

Pel que fa als estudis d’extensió universitària, també s’oferiran formacions de postgrau, i alguns 

cursos d’actualització, ja siguin presencials o virtuals. El proper semestre començaran, per exemple, 

els postgraus en Dret andorrà, en Fiscalitat, en Mediació i en Acompanyament a la persona amb 

deteriorament cognitiu, a més de diversos cursos d’actualització virtuals amb continguts específics 

d’Andorra: 

 Dret civil d’Andorra 

 Dret processal civil i dret internacional privat 

 Fiscalitat andorrana 

 Història econòmica de l’Andorra contemporània 

 L’entorn comunicatiu d’Andorra 

 L’entorn empresarial d’Andorra 

 Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus 

 

Completen l’oferta de l’UdA el Programa de doctorat (titulació d’estat de tercer cicle) i el Curs 

d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 

Obertes les preinscripcions per al proper curs 2016-2017  

La saga Hyperion (continua) 

A més, ho van fer, vius que són, utilitzant les portades de la primera edició anglesa, precioses, i en 

tapa dura. No es podia demanar més! Només per l’edició ja val la pena adquirir-los. 

Dan Simmons va escriure els quatre llibres dels quals es composen els Hyperion Cantos des del 

1989, en què es publicava Hyperion, fins el 1998 en què es publicava la darrera i, d’alguna manera, 

el desenllaç, El Ascenso de Endymion. La caída de Hyperion i Endymion es van publicar el 1990 i el 

1996, respectivament. Hyperion va ser premiada amb l’Hugo i el Locus. Poca broma. La resta de 

novel·les tampoc es van quedar curtes de premis. 

Els més puristes diran que les més bones són les dues primeres. D’Hyperion se n’han dit moltes 

coses: que es tracta d’una reinterpretació dels Contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer; que és 

una obra d’apreciació al poeta romàntic anglès John Keats; però penso, humilment, que tot i que 

aquestes descripcions poden ser certes, en realitat no arriben a copsar la immensitat de l’univers 

que ens proposa Simmons. Aquestes novel·les tenen tot el que es pot demanar del gènere. Són 

òpera espacial en majúscules. 

No diré res més, perquè qualsevol descripció quedaria coixa i no faria justícia al que la saga 

Hyperion representa. Correu i feu-vos un favor literari. 

Aleix Dorca Josa 

Postres de músic 



Pàgina 8 e-com.UdA 

Info.UdA 

El dijous 17 de març es va celebrar a Sant Julià de Lòria, per primer cop, la Festa de la Universitat, 

una festa cívica i participativa que va permetre compartir activitats entre els diferents col·lectius que 

conformen la comunitat universitària de la Universitat d’Andorra (UdA). El programa de la primera 

Festa de la Universitat va incloure, entre d’altres, una gimcana dels estudiants, una sessió de màgia 

matemàtica i una masterclass de Zumba®, a més d’una hamburguesada a la plaça de la 

Germandat. 

D’entre les activitats desenvolupades, cal destacar, tanmateix, una demostració de vol de drons 

durant la qual es van mostrar diferents models de vehicles aeris no tripulats, tant comercials com de 

construcció pròpia, així com les diferents possibilitats que pot oferir cadascun d’aquests ginys. Des 

de drons que permeten un vol assistit i fàcilment controlable –per a tasques de filmació o fotografia, 

per exemple–, fins a models en què prima la velocitat i la destresa manual. Els participants també 

vaan poder conèixer de primera mà l’experiència de posar-se al comandament d’un d’aquests 

aparells mitjançant un entorn de pilotatge en immersió (en anglès, first-person view o FPV), gràcies a 

unes ulleres de vídeo que donen la impressió de trobar-se dins de l’aeronau. 

La investigació sobre drons a la Universitat d’Andorra s’emmarca en l’activitat d’un grup de treball 

en innovació que té com objectiu aprofundir en les noves tecnologies per traslladar -les a l’aula. 

Alguns dels projectes es basen en la plataforma Arduino, mentre que d’altres utilitzen el popular 

miniordinador Raspberry Pi. L’UdA forma part de l’extensa comunitat mundial que millora el 

programari dia a dia, a la vegada que hi afegeix noves funcionalitats i característiques. 

La Festa de la Universitat vol ser una jornada festiva organitzada anualment a l’UdA, amb l’objectiu 

d’unir i cohesionar la comunitat, estudiants i personal, fent d’aquest dia un espai de participació 

obert a tothom. 

Els drons protagonitzen la primera Festa de la Universitat 

El 15 de març, la Universitat d’Andoorra va rebre la visita de Thomas Kolly, ambaixador de Suïssa a 

Andorra i Espanya. 

Visita institucional 

En aplicació de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de 

pensions de la funció pública i del Reglament regulador del procés de nomenament, substitució, 

remoció i renovació dels membres de la Comissió de Seguiment del Pla de Pensions de la Funció 

Pública, la Comissió de Seguiment constituïda en virtut de la disposició transitòria quarta de la Llei 

23/2014 ha proclamat el resultat de les eleccions del dia 17 de febrer del 2016 dels membres 

representants dels partícips en la Comissió de Seguiment del Pla de Pensions de la Funció Pública, 

amb la publicació dels membres electes representants dels partícips del Cos General, dels cossos 

especials, del Cos Especial d’Ensenyament i dels assimilats. 

En aquest darrer cas, els membres electes són:  

Florenci Pla Altisent (titular), Francesc Poujarniscle Guix (primer suplent) i Marta Bertran Casado 

(segona suplent). 

Resultats de les eleccions dels membres representants de la comissió de 
seguiment del pla de pensions de la funció pública 

Del 9 al 13 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 quart any 

consecutiu, la Universitat d’Andorra (UdA), “la universitat dels Pirineus”, hi va ser present per donar 

informació de primera mà sobre la seva oferta formativa. 

En total s’hi van reunir prop de 250 expositors i més 75.000 visitants, entre estudiants, familiars i 

professionals de l’àmbit de l’ensenyament. 

El Saló de l'Ensenyament es consolida com la principal cita per a l'orientació 
dels estudiants 
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Info.UdA 

La Universitat d’Andorra ha estat entitat col·laboradora del 9è Congrés mundial de turisme de neu i 

muntanya que va tenir lloc els dies 2, 3 i 4 de març del 2016, al Centre cultural i de congressos de 

Sant Julià de Lòria. 

Per aquest motiu la comunitat universitària d’estudiants i professorat de la Universitat d’Andorra va 

poder matricular-se amb un preu reduït de matrícula, especial per a l’UdA. 

9è Congrés mundial de turisme de neu i muntanya  

“Internet ens fa més lliures”? Aquest era el tema sobre el qual havien de debatre a favor o en contra 

els equips concursants de la fase local de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2016, que va 

tenir lloc el passat 5 de març a la Universitat d’Andorra (UdA). La competició d’oratòria va comptar 

amb la participació de quatre centres andorrans de batxillerat, que es van enfrontar en eliminatòries 

de quarts de final, semifinals i final. 

Després de gairebé sis hores de confrontació, l’equip ”Tamarros” de l’Escola Andorrana de 

Batxillerat, capitanejat per les professores Maria Cucurull i Júlia Soler, es va acabar imposant a 

l’equip subcampió, “Ausiàs March” del Col·legi Sant Ermengol. L’alumna Sheila Blanco va rebre, a 

més, una menció especial a la millor oradora. Així ho decidí un jurat plural compost pels 

especialistes Univers Bertrana, responsable de Comunicació de l’UdA, Gualbert Osorio, de 

l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra, i Joan Sans, cap de l’Àrea de Política 

Lingüística. L’equip “Tamarros” de l’Escola Andorrana de Batxillerat va obtenir, doncs, el passi per 

representar la Universitat d’Andorra a la final de la Xarxa Vives d’Universitats, que tindrà lloc els dies 

29 i 30 d’abril a la Universitat Politècnica de València. 

La Lliga de Debat és una competició d’oratòria en la qual diversos equips d’estudiants de diferents 

centres educatius s’afronten en debats contradictoris sobre un tema polèmic i d’actualitat. Les fases 

locals prèvies s’han disputat a tretze universitats organitzadores. 

L’Escola Andorrana ens representarà a la final de la Lliga de Debat de 
Batxillerat  

En el marc del Pla de formació del personal de la Universitat d’Andorra (UdA), el dijous 11 de febrer 

va tenir lloc el II Seminari de docència universitària de la Universitat d’Andorra. L’objectiu d’aquest 

Seminari era crear un espai de reflexió i de treball de les diferents metodologies i recursos didàctics 

en l’àmbit de la docència universitària i estava adreçat a tot el professorat de la Universitat 

d’Andorra. 

A banda de presentar-s’hi les últimes experiències d’innovació docent a l’UdA, s’hi van debatre 

aspectes com ara la gestió de la qualitat universitària, la ludificació des estudis o les tècniques per a 

la millora del rendiment acadèmic. 

II Seminari de docència universitària 

La Universitat Nacional d’Irlanda, a Galway, acollirà els pròxims dies 7 i 8 d’abril l’assemblea anual 

de l’Associació Europea d’Universitats (EUA). Sota el lema «Maons i clics per a Europa: construïnt un 

campus digital d’èxit», a l’assemblea s’analitzaran les estratègies integrals que desenvolupen les 

universitats europees per esdevenir més interactives i interconnectades. Per part de la Universitat 

d’Andorra (UdA), hi participarà el rector, Miquel Nicolau. 

La vigília de l’assemblea es reuniran els òrgans de direcció de l’EUA. Dijous 7 tindran lloc sengles 

sessions plenàries de treball, sobre l’impacte de les tecnologies digitals i sobre el foment de la 

innovació i la gestió del canvi de l’aprenentatge i de l’ensenyament. Al seu torn, divendres 8 

s’estudiaran en sessions paral·leles diferents casos d’estudi de digitalització a la universitat i tindrà 

lloc la tercera sessió plenària amb el títol «Servint a les societats europees». La darrera sessió 

tractarà sobre les fusions d’universitats a Europa. 

L’UdA, a l’assemblea de l’Associació Europea d’Universitats 
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Vist l’informe de selecció de les dues places de mitja jornada de professorat docent eventual per al 

centre d’Estudis Virtuals i Extensió Universitària (mitja jornada) i per a l’Escola d’Infermeria (mitja 

jornada), s’ha adjudicat una plaça a jornada completa a Cristina Fernández Farina.  

Adjudicació de plaça 

La Universitat d’Andorra (UdA), dins del marc del Cicle de Perfeccionament Professional 2016, 

oferirà el mes vinent quatre nous seminaris. Aquestes formacions, finançades amb la col·laboració 

de la Fundació Crèdit Andorrà, s’impartiran a la mateixa Universitat. 

 

 Pensament computacional: ensenyem els infants a programar. 16 d’abril. Termini de 

preinscripció: 1 d’abril. Preu: 40 euros. 

 Trastorn Específic de Llenguatge – TEL (2a edició), amb el Col·legi Oficial de Logopedes 

d’Andorra (COLA). 15 i 16 d’abril. Termini de preinscripció: 3 d’abril. Preu: 100 euros.  

 Neuroeducació: de la neurociència a l’aula. 22 i 23 d’abril. Termini de preinscripció: 8 

d’abril. Preu: 80 euros. 

 Avaluar per aprendre (3a edició). 29 i 30 d’abril. Termini de preinscripció: 15 d’abril. 

Preu: 80 euros. 

 

La Universitat d’Andorra, conscient que la divulgació científica no s’ha de limitar a l’ensenyament 

reglat, sempre ha basat la seva planificació en l’obertura mitjançant la difusió dels coneixements 

que li són propis entre la societat andorrana en general. En aquesta línia, ha organitzat, des de l’any 

1996, el Cicle de Perfeccionament Professional (CPP), adreçat als estudiants del darrer curs de les 

formacions i obert als professionals del país. Mitjançant el CPP es pretén oferir als alumnes que 

finalitzen els estudis i als professionals formació altament especialitzada en els seus àmbits. El Cicle 

de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà que, 

amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i al progrés social, té subscrit un conveni de 

col·laboració amb la Universitat d’Andorra des de l’any 2004, a través del qual contribueix a facilitar 

l’accés a la formació. 

Nous seminaris del Cicle de Perfeccionament Professional 2016 

17 de març. La (primera) Festa de la Universitat 

8 d’abril. Fòrum Estudiants + Empresa  

25 d’abril. Cinema en V.O. Capitães de Abril (Maria de Medeiros, 2000) 

29 d’abril. Lliga de debat de batxillerat (final) 

5 de maig. La Universitat dels Infants: III Congrés de ciència quotidiana 

5 de maig. Aula Magna. Cloenda/conferència. Fallaires 

6 de maig. Lectura de poesia amb motiu del Dia de la llengua portuguesa 

7 de maig. La Universitat dels Infants: Exposició de pòsters i maquetes experimentals  

12 de maig. Diada universitària 2016 

12 de maig. Dia internacional de la infermera 

Agenda  


