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Aquest mes d’abril s’ha obert el període de preinscripció de titulacions de formació reglada per al 
nou curs 2011-2012. És un curs important ja que representa el final del procés d’adaptació de 
totes les titulacions a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). A partir d’aquest mes de 
setembre tots els nous estudiants es matricularan a titulacions totalment adaptades a l’EEES. 

Entre les novetats cal destacar tres nous plans d’estudis: el bàtxelor en administració d’emp-
reses, el bàtxelor en infermeria i el bàtxelor en informàtica, que substitueixen les antigues diplo-
matures. El bàtxelor en administració d’empreses i el bàtxelor en informàtica s’oferiran en una 
nova modalitat de formació que permetrà que l’estudiant configuri les assignatures en el format 
que més s’adeqüi al seu perfil: format presencial, format virtual o format mixt. D’aquesta manera 
s’integren dues modalitats de formació (la presencial i la virtual) en un mateix pla d’estudis, a 
diferència de les antigues diplomatures en què s’oferia un pla d’estudis diferent per a cada moda-
litat de formació. 

A part d’aquests noves formacions se segueix oferint el bàtxelor en ciències de l’educació en for-
mat presencial, el bàtxelor en humanitats i el bàtxelor en dret en format virtual, i el doctorat. 

El diploma professional avançat (DPA) en administració i finances i el diploma professional avan-
çat en informàtica completen l’oferta formativa en ensenyament professional d’ensenyament 
superior. 

Recentment s’han presentat a l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (Aqua) 
el bàtxelor en comunicació i el bàtxelor en llengua catalana, ambdós en format virtual, per a la 
seva acreditació. Tan bon punt estiguin acreditades i aprovades, aquestes dues titulacions forma-
ran part de l’oferta formativa de primer cicle de la Universitat. 

La formació és un dels camins clau per fer avançar el país i per sortir de la crisi actual. I per això, 
aquest any més que mai afrontem amb il·lusió aquest nou curs, que serà l’inici d’una nova etapa 
de la Universitat d’Andorra, amb nous reptes per a l’ensenyament superior en un món cada cop 
més complex, més competitiu i més interrelacionat. 
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UdA.Sostenible 

Les escoles verdes, The green schools 

El projecte WiserEarth, www.wiserearth.org del 
Natura Capital Institute (NCI) serveix 
d’infraestructura per a milions d’organitzacions 
que treballen a tot el món a favor de la 
sostenibilitat, la justícia econòmica, la 
protecció dels drets humans i la pau. Des de 
l’any 2007 s’han creat multitud de projectes a 
escala mundial a l’entorn d’aquests temes.  

En aquest web hi ha el directori 
d’organitzacions no governamentals més 
extens del planeta i s’està convertint en un 

moviment social molt important, amb més de 
150 milions de persones. 

Dins del grup Sustainability101 al que jo 
pertanyo, existeixen diferents àrees de treball, 
Comunitats sostenibles, Educació sostenible, 
Cultura i sostenibilitat, Economia ecològica, 
Producció sostenible, Petjada ecològica, 
Governabilitat global, Conservació de la 
biodiversitat, Conservació de recursos 
naturals, Vida sostenible.  

(continua a la pàgina següent) 
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Com he dit, a un grup hi poden pertànyer tant 
particulars com organitzacions. Perquè us en 
feu una idea, dins del grup de l’àrea d’Educació 
sostenible hi participem 3.881 organitzacions, 
5.321 persones, s’han organitzat 355 grups de 
treball, s’han proposat 46 solucions, actualment 
hi ha un directori amb 70 llocs de treball, arreu 
del món, molts d’ells com a voluntari. De la ma-
teixa forma, des que funciona aquest grup fa 3 
anys, s’han definit 1.724 esdeveniments, molts 
d’ells via web. També hi ha un directori de recur-
sos via web amb 612 entrades i el fòrum que és 
el lloc de debat diari. 

Aquesta és l’estructura de tots els grups i àrees 
de treball en les que està organitzat WiserEarth. 

A tall d’exemple, transcric literalment alguns 
fragments de les conclusions dels debats sobre 
l’educació i les escoles verdes del Fòrum. 

“Green schools are schools that teach and fos-
ter environmental awareness and sustainability 
by creating a small-scale model of an ecologica-
lly sustainable society in the school, encoura-
ging students to take environmentally responsi-
ble action and by physically greening the school 
environment. Environmental responsibility is 
part of the green school ethos and may be de-
monstrated by activities such as having an envi-
ronmental curriculum, building green school 
buildings, and implementing recycling programs 
in the school and local community. 

Sustainability education is the activity of educa-
ting, teaching, training, and imparting knowled-
ge, ideas, and skills about concepts of sustaina-
bility to enable the management of global natu-
ral, physical, and social resources to meet the 
needs of present generations without compro-
mising the ability of future generations to meet 
their own needs. Achieving a sustainable society 
relies on an environment, economy, and social 
systems that can be maintained in a healthy 
state indefinitely, which involves addressing 
human management of the environment, social 
justice and economic equity. 

The goal of environmental education is to create 
a world population that is aware of, and concer-
ned about, the environment and human impacts 
on the environment. An environmentally educa-
ted population will have the knowledge, skills, 
attitudes, motivations, and commitment to work 
individually and collectively toward solving cur-
rent problems and preventing new ones. The 

objective of environmental education is to gene-
rate knowledge to enable the sustainable mana-
gement of global natural and physical resour-
ces.” 

Traducció al català 

Les escoles verdes, són les escoles que ense-
nyen i fomenten la consciència ambiental i la 
sostenibilitat mitjançant la creació d'un model a 
petita escala d'una societat ecològicament sos-
tenible a l'escola, animant els estudiants a pren-
dre mesures ambientalment responsables i 
convertint físicament en ecològic l'entorn esco-
lar. La responsabilitat ambiental forma part de 
l'escola verda i es pot demostrar per activitats 
com ara tenir un pla d'estudis del medi ambient, 
la construcció d'edificis verds de l'escola, i l'apli-
cació de programes de reciclatge en la comuni-
tat escolar i local. 

L’educació per a la sostenibilitat és l'ensenya-
ment, la formació i la transmissió de coneixe-
ments, idees i habilitats sobre els conceptes de 
sostenibilitat per permetre la gestió dels recur-
sos naturals mundials, físics i socials per a satis-
fer les necessitats de les generacions presents 
sense comprometre la capacitat de les futures 
generacions per satisfer les seves pròpies ne-
cessitats. L'assoliment d'una societat sostenible 
es basa en un entorn, l'economia i els sistemes 
socials que es poden mantenir en bon estat de 
forma indefinida, la qual cosa implica abordar la 
gestió humana del medi ambient, justícia social 
i equitat econòmica. 

L'objectiu de l'educació ambiental és la creació 
d'una població mundial que és conscient i està 
preocupada pel medi ambient i els impactes 
humans sobre el medi ambient. Una població 
educada ambientalment tindrà els coneixe-
ments, habilitats, actituds, motivacions i com-
promís per treballar individualment o 
col·lectivament cap a la solució dels problemes 
actuals i prevenir-ne de nous. L'objectiu de l'edu-
cació ambiental és generar coneixement que 
permeti la gestió sostenible dels recursos natu-
rals i físics globals. 

 

Vicens Blasco Ferrón  

Grup de Sostenibilitat 101 de la wiserearth.org 

UdA.Sostenible 

Les escoles verdes, The Green Schools 
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Tast de química 

Tast 3: El llenguatge de la química  

La química té un llenguatge propi i universal. Els noms dels elements químics (actualment se'n co-
neixen 118) es representen per símbols. Una part important dels símbols químics deriven del nom 
de l’element, principalment en llatí. Por exemple, Cu de cuprum (coure), Ag de argentum (plata), Au 
de aurum (or) i Fe de ferrum (ferro). La primera lletra del símbol s’escriu en majúscula, i la resta (si 
n’hi ha) en minúscula. Aquest conjunt de símbols que identifiquen als elements químics és univer-
sal. 

Les molècules es representen com una agrupació de símbols dels àtoms que la constitueixen amb 
subíndex, si escau, que indiquen la seva composició (H2O2 és la molècula d’aigua oxigenada que 
està formada per dos àtoms d’oxigen i dos àtoms d’hidrogen). 

En algunes representacions de molècules s’utilitzen línies per mostrar els enllaços químics. Ara bé, 
les molècules tenen forma tridimensional i ocupen lloc a l’espai, per això sovint s’utilitzen imatges 
més realistes que mostren la disposició espacial dels àtoms. 

A continuació es mostren tres formes diferents per representar la molècula de sucre (sacarosa) 
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Florenci Pla 

 



Per pensar 

 

Enigma M1: L’element preferit dels internautes, de 7 lletres [3 punts]. 

Solució: Tungsté de símbol W, també conegut com a Wolframi. És l'element preferit dels internautes 
ja que per accedir al web s'utilitza WWW (acrònim anglès de World Wide Web, teranyina d'abast 
mundial).  

 

Enigma M2: El metall més religiós, de 5 lletres [5 punts]. 

Solució: Ferro de símbol Fe. La fe és la creença no fonamentada en la raó o identificació en un déu, 
religió que es pren com a veritat existencial basada en l'experiència vital de les realitats no material. 

 

Florenci Pla 
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A Catalunya Ràdio, cada matí al voltant de les 8:15, Màrius Serra planteja un enigma verbal de difi-
cultat variable. La setmana del 24 al 28 de gener del 2011 els enigmes estaven dedicats a l’Any 
internacional de la química i tots ells estaven relacionats amb els elements de la Taula periòdica de 
Mendeléiev. 

Aquests són els enigmes que va plantejar en Màrius Serra amb la solució: 

Enigma 1.- Aquest element és el més pesat de tots, de 4 lletres. 

Solució: Plom (es tracta d’associar el plom, metall de nombre atòmic 82, amb una persona molt 
pesada, de qui se sol dir que és un plom). 

Enigma 2.- L’element que surt als Westerns amb plomes al cap, de 4 lletres. 

Solució: Indi (es tracta d’associar el metall indi amb els indis de les pel·lícules). 

Enigma 3.- El metall més partidari de la prostitució, de 7 lletres. 

Solució: Potassi (només cal pronunciar ”potassi” en català central per entendre-ho). 

Enigma 4.- L’element químic que mortifica, de 6 lletres. 

Solució: Silici (el silici, de símbol Si, és homòfon del cilici, les punxes de ferro que alguns fidels reli-
giosos porten a la pell per esperit de mortificació). 

Enigma 5.- L’element químic que demanem al metge, de 4 lletres. 

Solució: Curi (el curi és un element químic radioactiu que pren el nom de Marie Curie, però que 
també pot semblar una forma del verb curar). 

En aquesta mateixa línia, la secció Per pensar, durant aquest any 2011, versarà sobre enigmes 
relacionats amb la química. A cada número es plantejaran dos enigmes i, a final d’any, es lliurarà 
un premi al que hagi obtingut més punts. 

 

Enigmes d’abril 
Enigma A1: Beguda molt coneguda que conté: una part de calci i una de ferro, de quatre lletres [3 
punts]. 

Enigma A2: L’element químic més optimista, de 6 lletres [5 punts]. 

Envieu la vostra solució raonada a butlleti@uda.ad  

Florenci Pla 

Solució enigmes març 

Per pensar 



La història continua... 
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Capítol 7 

Va dirigir-se cap al laboratori. Durant el trajecte va treure’s el mòbil de la butxaca tot preguntant-se 
qui l’havia trucat. Va mirar amb atenció la pantalla: número desconegut, que estrany... va pensar. 
Va acabar d’obrir la porta del laboratori d’informàtica i va encendre el llum. L’aula estava deserta. 
Una buidor molt habitual en aquelles hores de la nit. Va encendre el primer ordinador de l’entrada. 
Va introduir l’usuari i el mot de pas. La sessió es va obrir correctament. Tot seguit va obrir el lector 
de discs compactes i va introduir un dels 3 CD. De cop i volta el CD va començar a reproduir el con-
tingut. No pot ser.... No podia creure’s el que estava veient... 

 

Anna Bigordà 

Capítol 6 

Retrocedí sobre les seves pròpies passes i, recolzant-se a la barana, anava deixant empremtes de 
suor. Sempre que estava neguitós, suava. Tornà cap a l’escala, i just als seus peus trobà allò que 
havia trepitjat: Carai, carai ... Sembla que alguna estudiant ha perdut la bossa. 

D’una revolada l’arrabassà de terra i, encuriosit, l’obrí. Poca cosa contenia: tres CD, un mocador, 
unes claus, un llapis de llavis i ... aquella olor ... Una olor que anys enrere l’havia tornat boig. Com 
més l’ensumava, més li venia al cap el mateix pensament: No pot ser d’ella. Impossible!  

Amb els CD encara a la mà, veié la porta del laboratori d’informàtica entreoberta, i es va dir: per 
què no? ... 

M. d’Urgell Sansa 

Vols continuar la història? 

Envia el teu escrit a:  

butlleti@uda.ad 

Postres de músic 

Arròs caldós amb espàrrecs bladers 

Ingredients 

• Arròs (80 g per persona) 
• Ceba tendra 
• Espàrrecs bladers 
• Formatge parmesà 
• Crema de llet 
• Vi blanc 
• Oli d'oliva 
• Sal 

Elaboració 

Agafeu els espàrrecs, un a un, pels extrems i doblegueu-los fins que es trenquin. Així ens assegurem 
que la part de punta sigui tendra. La part del peu, menys tendra, la farem bullir (uns 15 minuts) per 
fer un brou que utilitzarem per coure l’arròs. 

Amb una cassola gran sofregirem, a foc lent, la ceba tendra picada molt fina i les puntes d'espàr-
recs tallades a daus durant uns 10 minuts. Afegirem l’arròs i el barrejarem amb la ceba durant un 
parell de minuts. Desprès hi afegirem el vas de vi blanc i esperarem que l’arròs l'absorbeixi. 

En aquest moment hi anirem afegim, cullerot a cullerot, el brou d'espàrrecs bullint deixant que l’ar-
ròs el vagi absorbint tot remenant de tant en tant. Repetirem aquesta operació durant uns 15 mi-
nuts fins que l’arròs estigui al punt.  

Per últim hi afegirem la crema de llet i el parmesà i ho barrejarem per tal que s'unifiquin els gustos. 
El deixem reposar 5 minuts i ja es pot servir. Bon profit! 

(continua a la pàgina següent) 
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Postres de músic 

Arròs caldós amb espàrrecs bladers 

Què ens aporta? 

L’arròs és un hidrat de carboni d’absorció lenta. Si escollim l’arròs integral, hem de tenir en compte 
que la cocció serà una mica més lenta, però és més ric en fibra, minerals (potassi, magnesi, calci, 
fòsfor i ferro) i vitamines (E, tiamina, riboflavina, niacina, B6 i àcid fòlic) respecte l’arròs blanc. 

La ceba tendra és una hortalissa rica en aigua i pobra en calories. Aporta àcid fòlic i vitamina C. És 
un gran potenciador del gust i aporta palatabilitat al plat. 

Els espàrrecs, també són una hortalissa, o sigui rica en aigua, pobre en greix i aporta fibra, minerals 
(potassi, calci, fòsfor), carotenoides, àcid fòlic i vitamina C. Els espàrrecs són rics en àcid úric. 

El formatge parmesà és el que més calci aporta, seguit de l’emmental. A més, aporta proteïna i 
greixos, ric en sodi, potassi, fòsfor, vitamina A.  

Podem escollir entre diverses varietats de crema de llet o nata per cuinar, segons l’aportació de 
greixos i calories totals. Al marge de la matèria grassa que aporta, podem dir que també aporta 
hidrats de carboni, calci, vitamina A i carotenoides. A més, dóna gust i cremositat al plat. 

L’oli d’oliva aporta àcids grassos monoinsaturats i poliinsaturats amb efecte cardiosaludable per a 
l’organisme. A més conté vitamina A, carotenoides i vitamina E, antioxidant.  

Es tracta d’un plat ric en hidrats de carboni i calci. És important saber que per poder absorbir el 
calci que mengem a través de la dieta, cal combinar l’àpat ric en calci amb vitamina D. Aquesta 
vitamina D es podria aconseguir per exemple amb peix blau de segon plat i també passejant uns 
deu minuts mentre ens toca el sol. 

Perquè l’àpat es pugui considerar equilibrat seria necessari afegir-hi verdura crua, en forma d’-
amanida per acompanyar el peix i de postres una fruita de temporada. 

 

Sara Esquè i Florenci Pla 
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UdArt Poesia a Escaldes-Engordany 

En el marc de la Capital de la Cultura Catalana 2011, la primera exposició UdArt Poesia s’ha ins-
tal·lat des de l'1 d'abril al vestíbul de la sala Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, on hi romandrà 
fins al 30 de juny. El comú escaldenc ofereix així una segona oportunitat de visitar l'exposició de 
poetes andorrans que havia estat a la Universitat d'Andorra fins al 14 de gener de 2010. Gràcies a 
la seva nova ubicació, en motiu de la jornada electoral del 3 d'abril, per exemple, ja va ser vista per 
més de 3.400 famílies. 

Compta amb la participació de vint autors contemporanis del Principat d'Andorra, de Teresa Colom 
a Àlvar Valls, passant per Josep E. Dallerès o Manel Gibert, que hi són representats amb una selec-
ció de la seva obra.  

UdArt Poesia és un cicle amb el qual, durant el curs 2010-2011, la Universitat d’Andorra ha superat 
el repte d'apropar al públic una forma d'expressió literària sovint poc visible. La iniciativa compta 
amb la col·laboració d'Àgora Cultural. 
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La Universitat d’Andorra obre les preinscripcions per al proper curs 
refermant-se com a universitat europea 

La Universitat d'Andorra, dins del marc del Cicle de Perfeccionament Professional 2011, oferirà un 
seminari sobre la programació per competències. Aquest seminari, que compta amb el patrocini de 
la Fundació Crèdit Andorrà, s'adreça tant a estudiants del bàtxelor en ciències de l'educació com a 
professionals amb coneixements en programació didàctica. S'impartirà a la mateixa Universitat els 
dies 6 i 13 de maig de les 10 a les 14 hores. La preinscripció està oberta fins al 4 de maig.  

Concretament, s'abordarà el disseny curricular en el sistema educatiu actual, les competències 
bàsiques i la innovació docent. L'objectiu del seminari és examinar la necessitat de treballar per 
competències en les etapes d'escolarització obligatòria, conèixer les competències i diferenciar-les 
tenint en compte el seu caràcter interdisciplinari. 

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.  

CPP: seminari sobre la programació per competències a l'escola 

La Universitat d'Andorra ha obert el període de preinscripció per al proper curs 2011-2012, un trà-
mit que es formalitza fàcilment a través del formulari de preinscripció al web www.uda.ad. 

Entre les formacions que s'ofereixen, destaquen les d'ensenyament professional superior (diploma 
professional avançat, 2 anys), ja sigui en informàtica de gestió o en administració i finances. Les 
dues especialitats estan adaptades a les necessitats del sistema productiu andorrà, i això fa que, 
en finalitzar els estudis, els alumnes s'integrin amb facilitat al mercat laboral. 

Pel que fa a les formacions universitàries de primer cicle (bàtxelor, 3 anys), està oberta la possibili-
tat de preinscriure's a Informàtica, Administració d'empreses, Ciències de l'educació i Infermeria. 
També s'ofereix un programa de doctorat. El bàtxelor en informàtica i el bàtxelor en administració 
d'empreses, a més, s'ofereixen tant en format presencial com virtual, i per primera vegada es poden 
combinar les dues modalitats.  

Completen l'oferta de la Universitat el curs d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, for-
macions virtuals i cursos d'actualització. S’ofereixen dues titulacions universitàries de primer cicle 
(bàtxelor de 3 anys) en col·laboració amb la UOC, en dret i humanitats, i dos cursos d'actualització 
amb continguts específics d'Andorra, en dret civil i en història econòmica contemporània. 

Per eixamplar el ventall d'oportunitats dels estudiants, l'obertura al món és una prioritat de la Uni-
versitat d'Andorra. Destaquen la col·laboració amb universitats i institucions d'altres països, els estu-
dis amb pràctiques i estades a l'exterior, l'oferta de dobles titulacions, la participació en projectes 
internacionals, el professorat col·laborador d'altres països i la presència a les xarxes universitàries 
internacionals. 

Publicació de la normativa de la Universitat 

La Universitat d’Andorra ha publicat al web uda.ad i a la intranet Espais el recull dels textos legals i 
reglamentaris que configuren la normativa de la Universitat d’Andorra. 

Perquè sigui fàcilment accessible a tothom, la informació s’ha subdividit temàticament en tractats 
internacionals, establiment de títols, aprovació de plans d'estudis i documents reglamentaris de la 
mateixa Universitat d'Andorra, a més d’un apartat propi per a la Llei d'ordenació de l'ensenyament 
superior i una secció per a d’altres disposicions de caràcter general. 
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CPP: seminari sobre com elaborar l'estat de fluxos d'efectiu a l'empresa 

El seminari elaboració de l'estat de fluxos d'efectiu, dins del marc del Cicle de Perfeccionament 
Professional 2010, s'adreça tant a estudiants de cicles universitaris com a professionals relacionats 
amb l'empresa i el món de la comptabilitat. S'impartirà a la mateixa Universitat els propers dies 13 i 
20 de maig de les 8.30 a les 12.30 hores. La preinscripció està oberta fins a l'11 de maig.  
La Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, fixava a l'article 16 els 
documents que incloïen els comptes anuals. Entre aquests documents destaquen, per la seva nove-
tat, l'estat de canvis en el patrimoni net (ECPN) i l'estat de fluxos d'efectiu (EFE). Aquests documents 
són una eina de gestió empresarial molt valuosa. El seminari se centra en l'estat de fluxos d'efectiu, 
d'una banda perquè la informació que aporta és de rellevància a l'hora de analitzar i planificar te-
mes relacionats amb l'efectiu (tresoreria de l'empresa), i de l'altra, perquè la seva confecció pot 
tenir un grau de dificultat elevat, depenent de l'activitat de cada empresa. 

El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb el patrocini 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. 

CPP: seminari sobre les intel·ligències múltiples 

Una altra oferta dins del marc del Cicle de Perfeccionament Professional 2011 és el seminari sobre 
les intel·ligències múltiples. Aquest seminari, també amb el patrocini de la Fundació Crèdit Andorrà, 
s'adreça tant a estudiants i professionals de l'educació, la psicologia i la psicopedagogia, com a 
qualsevol persona interessada a conèixer què és, com es manifesta i com es pot optimitzar la in-
tel·ligència. S'impartirà a la mateixa Universitat els propers dies 17 i 18 de juny. La preinscripció 
està oberta fins al 15 de juny.  

El primer objectiu del seminari és introduir-nos en l'arquitectura mental humana en la seva vessant 
múltiple. Conèixer d'una manera clara i propera les últimes investigacions en l'àmbit de la psicologia 
i les neurociències i apropar-les al nostre saber quotidià sobre la intel·ligència. Aprendre quines són 
les intel·ligències múltiples i com podem detectar-les i optimitzar-les fent una atenció especial a la 
intel·ligència creativa, emocional i social. 

El segon objectiu del seminari és endinsar-nos en el funcionament excepcional, la superdotació i el 
talent. Conèixer les característiques i les peculiaritats del límit superior de la intel·ligència des de la 
infància fins a l'edat adulta. Treballar sobre els mites i les veritats al voltant d'aquest fenomen. 

Mitjançant el CPP es vol oferir als alumnes que finalitzen els estudis i als professionals formació 
altament especialitzada en els seus àmbits.  

Assemblea general de l’Associació Europea d’Universitats (EUA) a 
Aarhus (Dinamarca) 

La Universitat d’Andorra va participar a l’Assemblea Anual de l’Associació Europea d’Universitats 
(EUA) que, amb el lema Investing today in talent for tomorrow, es va realitzar els dies 14 i 15 a a 
Aarhus (Dinamarca).  

En aquesta trobada, l’Assemblea general va renovar la presidència i una part de la junta de 
l’Associació.  

La junta de l’EUA és responsable de la preparació i de la implementació de la Política de 
l’Associació, la planificació de les activitats i la organització general de temes. Els nous estatuts de 
l’EUA preveuen que quatre dels membres de la Junta es voten cada dos anys, per tal de garantir la 
continuació de les seves activitats i assegurar una àmplia representació. 

L’EUA està formada per gairebé 900 universitats europees, associacions nacionals de rectors i 
altres organitzacions actives en matèria d’ensenyament superior i de la recerca de 47 països 
europeus. És el representant oficial del sector universitari dins de l’Espai Europeu d’Ensenyament 
Superior, com a tal, participa en nombrosos grups de treball i òrgans consultius. L’Associació també 
representa les opinions universitàries i assessora a la Comissió Europea en múltiples fòrums de 
polítiques de recerca i treballa en estreta col·laboració amb l’OCDE, el Consell Europeu i la Unesco. 
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Elecció del delegat de personal 

S'ha informat del títol IV la llei 35/2008 del Codi de relacions laborals, sobre el procés d'elecció del 
delegat de personal. S'ha acordat la promoció d'eleccions. 

Plans d’estudis 

S’han presentat a l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra els plans d’estudis del 
bàtxelor en comunicació i del bàtxelor en llengua catalana per a la seva acreditació.  

Reglament de formació 

Entra en aplicació el reglament de formació que es va presentar el passat mes de març a tot el per-
sonal per a possibles aportacions. 

Presidència de l’OBSA 

La Universitat d’Andorra exerceix, durant aquest any, la presidència de l’Observatori de la Sostenibi-
litat d’Andorra (OBSA). 

XI Congrés de la Sociedad Española de Paleopatología 

Els dies 15, 16 i 17 de setembre de 2011 tindrà lloc el XI Congreso Nacional de Paleopatología al 
Centre de Congressos d'Andorra la Vella, amb el suport de la Universitat d’Andorra. L’objectiu per a 
aquesta onzena edició és que el congrés tingui un caràcter ampli i que es tractin les diferents àrees 
de l’estudi de la paleopatologia.  

Aprofitant la situació geogràfica d’Andorra, a més, s’organitza paral·lelament la I Trobada Transpiri-
nenca de Paleopatologia. 

Presentació de la Universitat als estudiants de batxillerat professional 

Continuant amb l’esforç per establir una comunicació bidireccional de més valor amb el nostre pú-
blic objectiu i els seus prescriptors, el passat 8 d’abril la Universitat d’Andorra va rebre la visita de 
tres membres del professorat i una trentena d’estudiants dels diferents batxillerats, a més del DEP, 
que s’imparteixen al Centre de Formació Professional ubicat a Aixovall. Durant una visita guiada per 
les instal·lacions, se’ls va presentar de manera personalitzada l’oferta formativa universitària i es 
van atendre dubtes i consultes. 

Disponibilitat de la sala d'actes durant el període de campanya electoral  

En motiu del període de campanya electoral que ha precedit les eleccions generals del 3 d’abril de 
2011, la Universitat d’Andorra ha posat a disposició de les candidatures la sala d’actes ubicada a la 
sisena planta de l’edifici principal per poder realitzar-hi reunions electorals.  

Els candidats Rosa Gili, David Ríos i Dolors Carmona, de les llistes Ara Futur (Partit Socialdemòcrata 
+ independents), van organitzar-hi una trobada el dijous 31 de març. 
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Visita 

El 5 d’abril de 2011, la Universitat d’Andorra va rebre la vista d’Albert Moreno, nou Ambaixador 
d’Espanya a Andorra. Moreno, que ja havia residit al nostre país, va manifestar la seva simpatia per 
la feina dels que treballen aquí i va afegir: Torno a la Universitat d’Andorra vuit anys després i la 
trobo plenament consolidada i amb creixement d’alumnes i opcions educatives. 

Aprovació dels nous bàtxelors de la Universitat d’Andorra 

L’Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) ha acreditat el nous plans d'estu-
dis del bàtxelor en infermeria, del bàtxelor en informàtica i del bàtxelor en administració d'empre-
ses, amb els quals la Universitat d’Andorra consolida la seva adaptació a l'Espai Europeu d'Ensenya-
ment Superior (EEES). Aquests nous bàtxelors europeus, que substitueixen les diplomatures, s'im-
plementaran progressivament a partir del setembre.  

El 20 d’abril de 2011 es van publicar aquests nou plans d'estudis al Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra (BOPA núm. 25, any 23, 20/04/2011).  

UdA Solidària: Vincles Solidaris 

La comissió UdA Solidària ha informat que aquest any participarà a la jornada Vincles solidaris que 
organitza el Comú de Sant Julià de Lòria el 22 de maig. 

Els membres d’UdA Solidària presentaran un conjunt de fotografies. 

Campanya per a les preinscripcions al curs 2011-12 

Després de les diverses campanyes promocionals d’aquest curs –com ara la dels estudis virtuals i 
d’extensió universitària (desembre) o la campanya Oberta al món (febrer)—, per tal de fer conèixer 
l’oferta formativa de la Universitat d’Andorra, en l’actual període de preinscripció per al curs 2011-
2012, s’ha dissenyat una operació publicitària que va començar el 3 de maig als mitjans diaris de 
premsa, ràdio i televisió del país, als quals s’ha afegit enguany la presència a les sales de cinema.  

Continua la presència a diversos setmanaris i mensuals, també de fora d’Andorra, a més de mono-
gràfics juvenils i bàners a Internet. La promoció es reforça amb entrevistes als mitjans, distribució 
de pòsters i passamans, i les tasques de difusió destinades als centres juvenils, culturals i educa-
tius de la nostra àrea geogràfica. També s’ha contractat, per tercera vegada, un anunci a través de 
Facebook, en aquest cas destinat a un públic objectiu de 360.000 usuaris joves i catalanoparlants. 

Carles Gasòliba, guardonat amb la Creu de Sant Jordi 

El Govern de Catalunya ha concedit la Creu de Sant Jordi a diverses personalitats i entitats que 
s'han destacat en la defensa de la identitat catalana o, més generalment, en el pla cívic i cultural. 
Enguany s’ha reconegut la tasca dels primers diputats catalans al Parlament Europeu, entre els 
qual figura l'economista Carles A. Gasòliba, persona vinculada a la Universitat d'Andorra. 

Carles Alfred Gasòliba i Böhm (Barcelona, 1945), doctor en ciències econòmiques i autor de diver-
sos treballs de temàtica europeista, va pronunciar l'any 2007 la conferència inaugural emmarcada 
en els actes d'obertura del curs acadèmic 2007-2008 a la Universitat d'Andorra.  
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Diada universitària 2011 

La VII Diada Universitària està prevista per al dia 12 de maig del 2011, de 13.00 a 16.00 hores, 
amb la participació dels alumnes de 1r de batxillerat o equivalent dels tres sistemes educatius pre-
sents a Andorra.  

La Diada universitària, que compta amb la col·laboració del Comú de Sant Julià de Lòria, té com a 
objectiu fer conèixer l’oferta formativa i les instal·lacions de la Universitat als alumnes preuniversita-
ris, per tal que quan sigui el moment, tinguin elements suficients per decidir on volen cursar els 
estudis d’ensenyament superior. 

Començarà amb un dinar, a la plaça de la Germandat, després del qual els alumnes assistiran a 
unes presentacions simultànies de la Universitat adaptades a cadascun dels sistemes educatius 
que coexisteixen al nostre país. Més tard tindran la possibilitat d’assistir a algun dels tallers i activi-
tats programats des de la Universitat d’Andorra.  

Tractant-se d’una jornada de portes obertes, també es podran visitar les instal·lacions de la Univer-
sitat. 

Els mediadors universitaris analitzaran el seu paper en una trobada a la 
Universitat d’Andorra 

La Universitat d’Andorra acollirà el 8 de juliol la propera Trobada de síndics de greuges, defensors i 
mediadors de la Xarxa Vives d'Universitats. La trobada comptarà amb dues sessions de treball. En 
la primera es presentarà un estudi per definir indicadors que els participants hauran d’analitzar i 
esmenar. Durant la segona sessió, s’abordaran els greuges derivats del segon any d’aplicació dels 
graus a l’estat espanyol i es tractaran altres problemes presentats als síndics, que es classificaran 
per temes. A més dels síndics i mediadors, també hi participarà personal de les oficines universitàri-
es que els donen suport. En total, s’espera la participació d’una cinquantena persones. 

Les dues darreres trobades realitzades van tenir lloc, respectivament, a la Universitat de València el 
10 de juliol de 2009 i a la Universitat Miguel Hernández d’Elx, el 9 de juliol de 2010. Aquesta terce-
ra trobada tindrà lloc a la sala d’actes de la Universitat d’Andorra a Sant Julià de Lòria el proper 
divendres 8 de juliol de 2011. 

Ajuts per assistir a algun dels més de 750 cursos d’estiu del territori de 
la Xarxa Vives 

Un any més, els estudiants de la Universitat d’Andorra podran obtenir reconeixement acadèmic en 
un gran nombre de cursos d’estiu. Aquest reconeixement vol afavorir la mobilitat d’estudiants entre 
les universitats de la Xarxa Vives, i amb aquest objectiu s’ha convocat de nou el programa DRAC 
Estiu, una línia d’ajuts per assistir a algun dels cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos 
d’estiu 2011, publicada a www.vives.org. 

Es tracta de la major oferta agregada de cursos d’estiu de totes les àrees de coneixement, adreça-
da a estudiants universitaris, professionals i tota persona interessada a ampliar coneixements. En-
guany la Guia inclou 752 cursos que es desenvolupen a 29 marcs organitzatius arreu de 74 locali-
tats dels territoris de parla catalana. 

Els cursos tindran lloc des del 15 de maig al 15 d’octubre, amb un total d’onze àrees acadèmiques: 
arts, humanitats, ciències de l’educació, ciències econòmiques, ciències jurídiques, ciències socials, 
medi ambient, ciències experimentals, ciències de la salut, estudis tècnics i altres.  

Més informació a: http://www.estiu.info/estiu2011. 

Cursos de formació del personal 

Les últimes setmanes han tingut lloc diversos cursos d’actualització professional per al personal de 
la Universitat d’Andorra, especialment en l’ús de noves eines ofimàtiques. 



5 de maig: cafè informatiu 

5 de maig: Aula Magna. Cloenda / conferència 

6 de maig: VI Congrés de la Societat Catalano Balear de Psicologia 

6 i 7 de maig: seminari Andorra, Marketing & Leadership Tour Experience 
6 i 13 de maig: seminari CPP 2011. La programació per competències 
12 de maig: Diada universitària 2011 

12 de maig: dia internacional de la infermera 

13 i 20 de maig: seminari CPP 2011. Elaboració de l'estat de fluxos d’efectiu 

19 de maig: conferència Reflexions sobre els models de govern de les TI (ISACA) 

19 de maig: lliurament de títols del Postgrau en trastorns de l’espectre autista 

23 de maig: Òpera Oberta: Der Freischütz (El caçador furtiu) de Carl Maria von Weber 

17 i 18 de juny: seminari CPP 2011. Les intel·ligències múltiples 

28 de juny: acte de fi de curs d’infermeria 
Fins al 24 de juny: UdArt Poesia 

8 de juliol: trobada de síndics de greuges, defensors i mediadors de la Xarxa Vives 

Agenda 

Us hi podeu subscriure enviant un missatge a l’adreça electrònica 

butlleti@uda.ad. 

No oblideu d’indicar la vostra adreça electrònica. 
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Participació a la Prova Oficial de Batxillerat (POB) 

Per segon any consecutiu, la Universitat d’Andorra col·labora amb el Ministeri d’Educació i Cultura 
en la realització de la Prova Oficial de Batxillerat del sistema educatiu andorrà. En la modalitat del 
Batxillerat Artístic i de la Comunicació, un avaluador especialista tornarà a ser examinador de 
l’assignatura de Comunicació i Realització Audiovisual. 

Setmana de les matemàtiques 

La Universitat d'Andorra col·labora un any més en la Setmana de les Matemàtiques d'Andorra que 
organitza el Grup d'amics de les matemàtiques d'Andorra (GAMMA). En el marc de la VII Setmana de 
les matemàtiques d’Andorra, la Universitat d’Andorra acull l’11 de maig a les 15 hores, el Campio-
nat Nacional Interescolar d'Aualé. També cedeix material per a la jornada lúdica Matemàtiques al 
carrer (el 14 de maig, de les 11 a les 14 hores, a la plaça de la Germandat).  
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