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Del 9 al 13 de març tindrà lloc a Barcelona una nova edició del Saló de l’Ensenyament, que
reunirà 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) hi serà 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,
gaudeixen de reconeixement acadèmic internacional, cosa que facilita l’acollida d’estudiants de
fora. Se’n destacarà l’àmplia oferta d’allotjament, en un país tranquil i segur per viure, i la
possibilitat d’adquirir el forfet d’esquí universitari a un preu molt econòmic.
La participació al saló català s’inscriu enguany en un ambiciós pla d’accions que s’aniran
desgranant durant els propers mesos. Ens avalen les més de 130 formacions que s’han ofert i els
més d’11.000 estudiants que han passat per les nostres aules al llarg de 28 anys d’experiència.
Benvinguts a la Universitat d’Andorra, la Universitat dels Pirineus.
Consell editorial

Què fem?
Segon seminari de docència universitària
Consell editorial
 Univers Bertrana
 Vicens Blasco
 Aleix Dorca
 Sara Esqué
 Manel Cayetano
 Cristina Osuna
 Florenci Pla
 Josefina Porras

El passat 11 de febrer va tenir lloc a la Universitat d’Andorra el segon seminari de docència
universitària. Com a novetat aquesta segona edició han participat professors d'altres universitats
com la Universitat de Barcelona, la Universitat Internacional de Catalunya i el Instituto de
Empresa.
A banda de presentar-s’hi experiències d’innovació docent, s’hi ha debatut sobre com millorar la
qualitat de la docència universitària. En aquest sentit estem convençuts que reflexionar sobre la
pràctica docent a la universitat, ens ajuda a donar una millor resposta a les necessitats i els
interessos dels estudiants. Aquesta reflexió ens ajuda a identificar quines són les bones
pràctiques docents que faciliten l'aprenentatge dels nostres estudiants. És important que els
docents universitaris donem visibilitat a aquestes bones pràctiques docents mitjançant
congressos especialitzats o publicacions.
Esperem que el curs vinent puguem organitzar una tercera edició. Us animem a tots a proposar
temes d’interès per a l'edició de l'any vinent.

Contacte: butlleti@uda.ad

Grup de recerca interdisciplinari en
educació
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Perles
L’era del clic
Ja no es veu caliu entre les persones,
ni abraçades pels carrers
en dies desavinents i plujosos,
només multituds que van pel món a cop de clic
Diuen, que comparteixen informació
que és més veloç que el discorre de la memòria
Ja no es veuen tertulians, al voltant d’una tassa de cafè,
debatent sobre la humanitat
Diuen, que no calen més reflexions
que n’hi ha prou amb la intel·ligència artificial que tot ho supleix
Ja no es veu el jovent amb llibres,
només pantalles amb missatges sense raonament
Diuen, que n’hi ha prou amb l’emoticona de mil gestos
I és que, allà on vagis, el clic es fa sentir,
perquè som a l’era del clic, és l’eufòria del clic,
perquè diuen que hem d’anar endavant sempre,
i adaptar-nos als temps, i perquè cada dia són diferents.
I, malgrat tot, tots aquests que diuen tot això
no paren de parlar de la bretxa digital,
aquella, que encara no ha vençut el repte de la igualtat
Fefi

Lliçons recreatives
Fem màgia amb les matemàtiques (iv)
Les activitats del tipus “Pensa un número”, fer unes determinades operacions més o menys
complexes amb aquest número i que desprès es pugui encertar el número que s’havia pensat, són
un tipus d’activitats sorprenents per tothom i sobre tot pels alumnes. L’explicació de la màgia (truc)
permet introduir-los en el món de l’àlgebra de forma natural ja que el primer que es pregunten és,
com ho has endevinat?, i és aquí on apareixen les matemàtiques.
La màgia matemàtica la podeu utilitzar en reunions familiars, d’amics i perquè no a l’escola: a
classe de tant en tant (un truc cada setmana?), com un taller a la setmana de les matemàtiques,
etc.
Aquí us deixo el quart truc: El mag (en aquets cas jo) us endevinarà l’edat (que heu fet o fareu
aquest any 2016) i les vegades setmanals que us agradaria sortir a sopar fora de casa.
Així, doncs, mans a l’obra, que només haureu de fer unes operacions, ben senzilles, que una
vegada més podeu fer amb la calculadora (així ens estalviem errors).
Continua a la pàgina següent
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Lliçons recreatives
Fem màgia amb les matemàtiques (iv) (continua)


Pensa el número de vegades que t’agradaria sortir a sopar fora de casa



Multiplica-ho per 2 i suma-li 5



Multiplica-ho per 50



Suma-li 1766



Resta-li l’any que vas nàixer (amb 4 xifres)

Ara et demanaria, el resultat obtingut i ja seria capaç (i de forma molt fàcil) de saber el número de
vegades que t’agradaria anar a sopar a fora i l’edat que faràs (ho has fet) aquest any 2016.
Voleu saber com?
Doncs molt senzill, la primera xifra del resultat final és el número de vegades que t’agradaria anar a
sopar a fora i les altres dues l’edat que faràs (ho has fet) aquest any 2016.
Espero que no t’hagis equivocat al fer les operacions i que el resultat sigui correcte.
I per què?
Doncs ara és quan intervenen les matemàtiques.
Imaginem que “x” és el número de vegades que t agradaria anar a sopar a fora.
Doncs ara faré de mag bo i us ensenyaré el truc (això els mags no ho acostumen a fer). Al fer el
reguitzell d’operacions tindrem

2 x  5·50  1766  any _ naix  100x  250  1766  any _ naix
Ara bé, com que
reduïts a
zeros (

2016  any _ naix  Edat2016

100x  Edtat2016

100x

 100x  2016  any _ naix

, tindrem que tots els càlculs que hem fet queden

, amb la qual cosa tindrem que al sumar un número que acaba en dos

) amb un de dos xifres (

Edtat2016

) el resultat serà un número de tres xifres de la

X Edat2016

forma
, on X és, tal com hem definit al principi, el número de vagades que t’agradaria
anar a sopar a fora i Edat2016 l’edat que tindràs (ho potser ja tens) aquest any 2016.
Als propers butlletins trobareu més trucs.
Florenci

Info.UdA
Tancament temporal de la Biblioteca Comunal Universitària
Amb motiu del 9è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya, la Biblioteca Comunal
Universitària (BCU) estarà tancada del dilluns 29 de febrer al divendres 4 de març fins al migdia.
La Biblioteca tornarà a obrir el divendres 4 de març a les 15 hores en el seu horari habitual.
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9è Congrés mundial de turisme de neu i muntanya
La Universitat d’Andorra és entitat col·laboradora del 9è Congrés mundial de turisme de neu i
muntanya que tindrà 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 ha
pogut matricular-se amb un preu reduït de matrícula, especial per a l’UdA.
Als estudiants que acreditin la seva assistència se’ls facilitarà un certificat d’assistència. Caldrà que
es posin en contacte amb el coordinador/a dels estudis per informar-los de la seva assistència al
congrés.

II Seminari de docència universitària
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.

2a edició del seminari sobre el Trastorn Específic de Llenguatge
La Universitat d’Andorra (UdA) i el Col·legi Oficial de Logopedes d’Andorra (COLA) oferiran una segona
edició del seminari titulat “Trastorn Específic de Llenguatge – TEL”. Aquest seminari, finançat en un
25% per la Fundació Crèdit Andorrà, s’adreça a logopedes, psicòlegs, docents de l’educació de
primera i segona ensenyança, estudiants del bàtxelor en ciències de l’educació i a totes aquelles
persones que treballen amb infants amb dificultats d’aprenentatge i amb alteracions de la
comunicació i del llenguatge. S’impartirà a la mateixa Universitat els propers 15 i 16 d’abril. La
preinscripció està oberta fins al 3 d’abril. El preu és de 100 euros.
L’objectiu principal de la formació és fer una revisió actualitzada del concepte Trastorn Específic del
Llenguatge (TEL). Ofereix una visió clínica i pràctica sobre la intervenció dins i fora de l’aula dels
nens amb alteracions de la comunicació, específicament amb TEL.
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.

Participació al ‘forum post-bac’ de Perpinyà
Per tercer any consecutiu, la Universitat d’Andorra (UdA) va ser present amb un estand a la 31ena
edició del Forum des Etudes Supérieures et des Métiers, conegut com el forum post-bac, que va
tenir lloc el 2 de febrer al Parc d’Exposicions de Perpinyà. La presència de l’UdA responia a una
demanda creixent d’informació des de foira del país.
Aquest saló està destinat als 11.000 joves estudiants dels instituts de batxillerat de Catalunya del
Nord, i enguany hi participaren 158 centres d’ensenyament superior de les àrees administratives de
Montpeller, Tolosa i Marsella, a més d’Andorra i de les comarques properes de Catalunya.
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Tesi doctoral sobre la implantació de les TIC als museus
El divendres 5 de febrer de 2016 va tenir lloc a la Universitat d’Andorra (UdA) la lectura de la tesi
doctoral “Anàlisi de la implantació de les TIC als museus d’Andorra. Bases per al disseny i
desenvolupament d’una estratègia d’avaluació com a eina de gestió”, defensada per Cristina Yáñez
de Aldecoa i dirigida per Mercè Gisbert Cervera. El tribunal estava format per Xavier Carrera
(Universitat d’Andorra), Cèsar Carreras (Universitat Autònoma de Barcelona), Glòria Munilla
(Universitat Oberta de Catalunya), Victòria Almuni (Universitat Rovira i Virgili) i José Miguel Correa
(Universitat del País Basc). La tesi ha obtingut la màxima qualificació, excel·lent cum laude, per
unanimitat del tribunal.
Aquesta fou la setena defensa de tesi doctoral de la Universitat d’Andorra.

Aula lliure
S’està treballant en la creació d’Aula lliure, una oferta assignatures o conjunts d’assignatures que
s’oferiran de forma independent del pla d’estudis, com a titulacions pròpies i obertes a la societat en
general. El projecte vol obrir les aules de la Universitat encara més a la societat, oferint la possibilitat
de cursar assignatures dels estudis universitaris de l’UdA sense haver-ne de complir els requisits
d'accés, amb l'objectiu d'ampliar o de reforçar competències i coneixements
També s’est+a treballant per poder oferir per al curs vinent 2016-2017 algunes titulacions dobles,
per exemple Administració d’empreses i Informàtica

Adjudicació de places de professorat docent eventual EV-Infermeria
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.

Composició de la comissió d’avaluació de la carrera professional
S’ha acordat els membres que composaran la comissió d’avaluació de la carrera professional:





Membres de la Junta Acadèmica
Coordinadora de l’àrea de recerca
Coordinadora de l’àrea de gestió de la qualitat
Una persona externa a l’UdA de l’àmbit universitari

Jornades Universitat – Empresa (JUE)
S’organitzaran unes jornades Universitat - Empresa (JUE) en l’àmbit de l’emprenedoria durant el mes
de maig del 2016, conjuntament amb la Cambra de Comerç. Es treballarà en la cerca de
col·laboradors i del finançament suficient per a poder-les dur a terme.

Bases plaça eventual al servei de comptabilitat
S’han publicat les bases per convocar una plaça eventual de mitja jornada per al servei de
comptabilitat.
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Seminari sobre normativa jurídica aplicable a les escoles
S’há realitzat um programa sobre normativa jurídica aplicable a les escoles, dirigit a les direccions
de les escoles del sistema educatiu francès, a sol·licitud de la delegació de l’ensenyament francès a
Andorra.

Suport a la candidatura andorrana al premi Recercat
La Universitat d’Andorra dona suport a la candidatura proposada per la Societat Andorrana de
Ciències (SAC) al premi Recercat d’investigador 2016, al Sr. Artur Blasco Giné.

Nomenament de la direcció del Centre d’estudis virtuals i extensió universitària
El dia 22 de gener del 2016, un cop finalitzades les proves de selecció, es va nomenar a Montserrat
Casalprim Ramonet directora del Centre d’estudis virtuals i extensió universitària, per a un període
de quatre anys.

UdA Activa
Dues persones han passat a formar part del col·lectiu UdA Activa, que a partir d’ara agrupa a totes
aquelles persones prejubilades o jubilades de la Universitat d’Andorra, mantenint així un vincle actiu
amb la nostra institució.
Un document que se’ls ha fet arribar enumera els avantatges associats al col·lectiu.

Agenda
1 de març. Presentació dels resultats de la tesi 'Anàlisi de la implantació de les TIC als museus
d’Andorra'
2 de març. Reunió plenària del personal de la Universitat
2-4 de març. 9è Congrés mundial de turisme de neu i muntanya
5 de març. Lliga de debat de batxillerat (fase local)
9-13 de març. Saló de l’Ensenyament (Barcelona)
15 de març. Consell Universitari
17 de març. La (primera) Festa de la Universitat
8 d’abril. Fòrum Estudiants + Empresa
14 d’abril. La Universitat dels infants
16 d’abril. Exposició de maquetes experimentals
25 d’abril. Cinema en V.O. Capitães de Abril (Maria de Medeiros, 2000)
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