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Editorial
Darrerament la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha dedicat un número de la seva revista
interna mensual, que es distribueix a tota la comunitat universitària del Campus de Bellaterra, a
la “mort de les Humanitats” i a reflexionar sobre el canvi de paradigma que s’està produint i del
qual som actors i espectadors alhora.
Efectivament estem presenciant com el protagonisme de l’economia i la força implacable de la
tecnologia estan amenaçant de mort l’ensenyament de les humanitats en la societat
contemporània. Sembla, més que mai, que la cultura i l’economia no van de bracet.
Estem de fet creant una societat on sembla que només té importància tot allò que dóna un
rendiment econòmic, i que es té un menysteniment de tot allò que no tingui una finalitat
eminentment pràctica o que no sigui quantificable en termes econòmics. Aquest pragmatisme
s’imposa ara en tots els camps, o sigui que tot el que no tingui alguna utilitat concreta és oblidat
en favor de la productivitat.
Aquest fet és preocupant, i aquesta possible mort ens allunyaria no ja d’una oportunitat en el món
professional sinó la de conèixer com som i com són els qui ens envolten.
En realitat ara més que mai, en un món on sembla ser que s’ha perdut el senderi, el coneixement
humanístic és necessari. Ara més que mai ens cal conèixer les tècniques de filosofar i aprendre
dels clàssics. Ens cal desenvolupar l’anhel de saber, per poder raonar i dialogar amb claredat i
rigor, per tenir una actitud crítica i per qüestionar-ho tot. I les Humanitats ens donen aquestes
eines per poder veure les coses i entendre la vida d'una manera diferent. Segurament que entre
tots podríem construir un món més just i solidari. Va ser el frankfurtià Adorno, qui va dir que
només una actitud crítica pot salvar la humanitat de noves barbàries.
Un estudiant d’Humanitats deia que donar l’esquena a les Humanitats és com cremar de nou la
biblioteca d’Alexandria i renunciar a milers d’anys de coneixement.
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XXVI Jornades Catalanes d’Estudiants d’Infermeria
Els passats dies 22 i 23 de març es van celebrar a Pineda de Mar la vint-i-sisena edició de les
Jornades Catalanes d’Estudiants d’Infermeria. Aquestes jornades han estat declarades d’Interès
Sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) i
estan acreditades per la Universitat de Barcelona amb 1 crèdit de lliure elecció en assistència i
1,5 crèdits en aprofitament.
L’acte, presidit per Joaquima Ribot Puig, presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria, va estar
organitzat i moderat per estudiants d’infermeria de diferents universitats d’arreu Catalunya, amb
la col·laboració de la Universitat de Barcelona.
(Continua)
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Què fem?
XXVI Jornades Catalanes d’Estudiants d’Infermeria (continua)
Com en edicions passades, la d’enguany també va comptar amb una destacada representació de
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat d’Andorra. Inés Vilà Panés, professora
col·laboradora, va formar part de la taula rodona, On som emprenedores? amb una exposició de la
seva brillant trajectòria en recerca contínua de l’excel·lència professional. El col·lectiu d’estudiants
d’infermeria va estar representat per Carme Riera Font i Antonio Enríquez Cantero, alumnes de 3r
curs, que van presentar un pòster científic de sensibilització sobre les malalties de salut mental. Per
ells, ha estat una experiència inoblidable en la qual hem pogut reflexionar sobre una nova visió del
nostre futur professional i personal, compartint amb altres estudiants vivències, sentiments i
projectes que mantenen viva la flama del lot que simbolitza la nostra professió. Encoratgem a les
promocions vinents a participar-hi i no deixar escapar aquesta magnifica oportunitat. El treball
presentat va ser una de les activitats avaluatives desenvolupades durant el curs lectiu per l’equip de
treball format per Aitana Fonseca, Sofia Cousillas, Laura Vasco i els ja mencionats, Carme i Antonio.

Les jornades, que es van batejar sota l’eslògan Infermeres emprenedores, innovacions en salut,
nous horitzons professionals, van tenir una gran participació d’estudiants, professors i professionals
de l’àmbit infermer. Durant els dos dies, els assistents van poder gaudir de diverses conferències on
es va impulsar el potencial professional dins del rol autònom infermer, compartint idees i projectes
per avançar en la nostra professió infermera.
Les jornades també van donar l’oportunitat a diversos grups d’estudiants per presentar els seus
treballs en format de comunicacions i pòsters. La presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria,
Joaquima Ribot, va remarcar el gran nivell dels treballs presentats.

Per últim, el Sr. Baldi Figueroa Alcañiz, formador en desenvolupament personal, organitzacional i
coatching, va oferir una conferència amb el títol La crisi: oportunitat de canvi i creixement on va
promulgar la importància de l’esperit emprenedor en la professió infermera com un dels pilars
bàsics per l’assistència holística de la persona, i va concloure amb la següent cita de Baldi Figueroa
(la noia de les botes) amb la qual d’alguna forma es resumeix l’actitud que ha de tenir una ment
brillant i emprenedora: Has de començar a caminar cap al que desitges avui mateix, no tens res a
perdre, si no un somni a aconseguir.
Carme Riera Font i Antonio Enríquez Cantero
Alumnes de 3r curs de l’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra
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Xerrada sobre nutrició a l’Escola Andorrana de maternal i primera
ensenyança d’Encamp
El passat dimecres 18 d’abril, Fiama Lagadouro, alumne de tercer curs de la Diplomatura en
Infermeria i Sara Esqué, professora de l’Escola d’Infermeria, van apropar-se a l’Escola Andorrana
maternal i primera ensenyança d’Encamp per realitzar un taller sobre l’alimentació, emmarcat en
l’assignatura de Ciències, unitat didàctica menja bé.
En aquesta xerrada-taller van assistir-hi aproximadament cent vint nens de l’escola, entre vuit i deu
anys, així com les respectives professores d’aquests nens. En el transcurs de la xerrada,
aproximadament d’una hora, es va explicar, als més petits, conceptes bàsics sobre l’alimentació
com ara: la definició d’un aliment i les diferents famílies que existeixen, els diferents nutrients que
necessita l’organisme humà i les seves funcions i, per últim, es va donar a conèixer la piràmide
alimentària i els hàbits saludables que s’haurien d’adquirir i dur a terme des de ben petits respecte
de l’alimentació. Així mateix, la xerrada va estar acompanyada de dos activitats que van realitzar els
participants. La primera consistia en què cada grup de nens i nenes, en total eren cinc grups, havia
d’elaborar un dels cinc àpats del dia, amb unes fitxes d’aliments. La segona activitat tenia com a
objectiu construir una piràmide alimentària amb les fitxes de l’activitat anterior. En tot moment, els
nens i nenes van ser un públic molt atent i col·laborador.

Com a estudiant, ha estat la primera vegada que he realitzat un taller educatiu d’aquest tipus i
davant d’un públic tant nombrós. L’experiència ha estat molt agradable i satisfactòria encara que
abans de començar a fer el taller estava molt nerviosa perquè no sabia com sortiria i si ho faria bé.
Però, un cop començat el taller, a poc a poc els nervis van anar desapareixent i he tingut la
sensació i percepció que va anar bastant bé. Espero tenir l’oportunitat de poder realitzar un taller
com aquest en un futur, ja que crec que fer educació per a la salut és una part molt important del
rol propi que ha de realitzar la infermera i que considero que no es realitza tant com m’agradaria.
Fiama Lagadouro
Estudiant de 3r curs de la Diplomatura en Infermeria
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Lliçons recreatives
Nombres singulars
En el món dels números, en trobem que tenen unes determinades propietats que els fan especials
fins al punt que reben un nom que els identifica: els nombres parells i senars, el primers, els
imaginaris, els perfectes, els amics, etc.
En aquest article en tractarem algun d’ells.
Nombres parells i senars
Direm que un número és parell quan és múltiple de 2. És caracteritzen per:

•

Es poden escriure de la forma 2k (essent k un enter)

•

Si multipliquem qualsevol enter per un nombre parell obtenim un altre nombre parell

•

Un nombre parell està envoltat de nombres senars

•

La suma i la resta de dos nombres parells és parell (parell ± parell = parell)

El 0 és un nombre parell ja que 0 és divisible per 2 (2 * 0 = 0) i està envoltat de dos senars (-1 i 1),
ho exigeix la propietat parell – parell = parell
Habitualment la paritat del zero és font de confusió. S’ha experimentat que la majoria de persones
triguen més en classificar el zero com a parell que els números 2, 4, 6, ...etc.
Els següents números són parells: 2, 4, 6, ... i també -2, -4, -6, etc.
Els nombres senars són el que no són parells i per tant no són múltiples de 2. Tots els nombres
senars són de la forma
Nombres primers
Un nombre primer és un nombre natural més gran que la unitat (la unitat per conveni no és primer)
que té únicament dos divisors: ell mateix i la unitat.
Es contraposen així als nombres compostos que són aquells que tenen algun altre divisor a part
d’ell mateix i la unitat.
Els números primers més petits que 100 són: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47,
53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 i 97.
El nombres primers es caracteritzen per ser tots senars excepte el 2. Els únics dos números primers
consecutius són el 2 i el 3 (distància 1).
Nombre imaginari

Un nombre imaginari és un nombre el quadrat del qual és -1 (
l’any 1777 quan Euler va batejar

−1

− 1·

− 1 = −1

). Va ser

com nombre imaginari (per donar a entendre que no té

existència real) i el va representar per la lletra i.
El número imaginari i és molt utilitzat en el camp de l’enginyeria elèctrica i en aquest camp
s’acostuma a representar amb la lletra j. Podríem dir que és un número que canvia de nom quan
passa del món de les matemàtiques (i) al món de la física (j)

(Continua)

Número 78 / Abril 2012

Pàgina 5

Lliçons recreatives
Nombres singulars (continua)
Nombres perfectes
Direm que un nombre és perfecte quan és igual a la suma dels seus divisors propis excepte ell mateix
Així, el 6 és el primer número perfecte, ja que els seus divisors propis són: 1, 2, 3 i 6. Si d’aquests
descartem el divisor 6 tindrem que 1+2+3=6. Els següents números perfectes són: 28, 496, 8128,
etc.
El matemàtic Euclides va descobrir que els quatre primers números perfectes es poden obtenir
mitjançant la fórmula

2 n − 1 ·( 2 n − 1 )

:

n=2: 21 x (22-1)=6
n=3: 22 x (23-1)=28
n=5: 24 x (25-1)=496
n=7: 26 x (27-1)=8.128
Qui ho diu que la perfecció no existeix?
Nombres triangulars
Un nombre triangular és aquell que el nombre d’elements que expressa es pot representar en forma de triangle rectangle. Per convenció el primer número triangular és l’1. Tots són de la forma:

Tn =

n(n + 1 )
2

En la mateixa línia trobem els nombres hexagonals que són els que es poden representar en forma
d’hexàgon .

Tots els nombres hexagonals compleixen la fórmula:

T

n

= 2n

2

− n

. Els números hexago-

nals més petits que 1000 són: 1, 6, 15, 28, 45, 66, 91, 120, 153, 190, 231, 276, 325, 378, 435,
496, 561, 630, 703, 780, 861, 946.
Una particularitat dels nombreas hexagonals és que tots ells són també triangulars. En canvi només
uns quants triangulars són hexagonals.
Nombres amics
Dos números (A i B) enters direm que són amics quan la suma dels divisors propis de B (excepte B)
coincideix amb A i la suma del divisors propis d'A (excepte A) coincideix amb B.
Un exemple de parella de números amics són el 220 i el 284, ja que:

•

Els divisors propis de 220 (excepte el 220) són: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 i 110,
que sumen 284.

•

Els divisors propis de 284 (excepte el 284) són: 1, 2, 4, 71 i 142, que sumen 220

Si un número és amic d’ell mateix direm que és perfecte.
Florenci Pla
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Biblioteca Comunal Universitària
Noves adquisicions de la BCU. Abril del 2012
Manual de redacció administrativa
Núria Altés
Ed. Eumo

Veus d’Andorra 1
Marta Mas
Ed. Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Teodor Llorente, el darrer patriarca
Rafael Roca Ricart
Ed. Bromera

Contabilidad de Sociedades
María Avelina Besteiro Varela
Ed. Piramide

El llenguatge de la ràdio i de la TV
Joan Julià-Muné
Ed. Bromera

Cuentas anuales consolidadas
Sixto Álvarez
Ed. Piramide

Una aproximació a l’Espill de Jaume Roig
Anna Isabel Peirats
Ed. Bromera

Manual de llenguatge judicial
Anna Estopà i Casals
Ed. Generalitat de Catalunya. Departament de
Justícia i Interior

Llengua i dialecte
Manel Sifre
Ed. Bromera
La Metodologia didàctica
universitari
Virgínia Ferrer
Ed. Universitat de Barcelona

Turismo sostenible y bienestar social
Matías González Fernández
Ed. Erasmus Ediciones
a

l’ensenyament
Viatge de ploma i paper: il·lustracions gràfiques
d’Andorra del segle XIX
Ed. Ministeri d’Afers Socials i Cultura d’Andorra

UdA.Sostenible
La desglobalització
Molts cops des d’aquest apartat de sostenibilitat hem comentat com el sistema de globalització
liberal imposat pels mercats i per les multinacionals ha contribuït de forma decisiva a l’actual crisi i
als problemes que se’n deriven.
També hem comentat com la globalització i la crisi va fomentar ara fa un any el sorgiment del
moviment dels indignats en contra de la globalització i de les polítiques d’austeritat econòmica que
promouen els governs liberals.
De la mateixa manera que el moviment dels indignats, des d’aquestes pàgines, i des de diferents
punts de vista, hem comentat molts cops, com la globalització ha mostrat al món les desigualtats
entre els països rics i els països pobres i com el teixit industrial ha migrat cap als països pobres que
no juguen amb les mateixes regles de joc, socials, laborals i ambientals que els països del primer
món.
I també s’ha denunciat des d’aquestes pàgines com són d’insostenibles les polítiques liberals dels
països desenvolupats que en comptes de fomentar l’equiparació social, laboral i ambiental dels
països subdesenvolupats amb els països desenvolupats, pretenen just tot el contrari, que la nostra
societat desenvolupada s’equipari a les societats subdesenvolupades: acomiadaments lliures,
eliminació de prestacions socials, salaris més baixos, penalització laboral per qualsevol causa,
jornades laborals més llargues, retard en l’edat de jubilació, etc.
Arnaud Montebourg, cap d’una de les fraccions dels socialisme francès, ha sortit aquests dies a
primera plana com a mà dreta de François Hollande, per tal de sumar els vots dels socialistes
francesos més d’esquerres i ajudar així a guanyar les eleccions presidencials a Hollande i ocupar
l’Élysée els propers 5 anys.
(continua)
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UdA.Sostenible
La desglobalització (continua)
Aquest indignat, Arnaud Montebourg, en la mateixa línia que Stephane Hessel, la tardor passada va
publicar un llibre anomenat La desglobalització, un llibre que a més d’enfocar temes verds i de
responsabilitat corporativa, subratlla que el liberalisme s’està equivocant i que no som els
treballadors que hem de perdre els nostres drets per poder competir en condicions d’igualtat amb
els països pobres, tot al contrari, s’ha de fomentar que les condicions laborals d’aquests països
s’equiparin a les nostres.
En aquest sentit, molts pensem que les polítiques de retallades que es porten a terme no són cap
solució i que la solució passa en primer lloc per la igualtat social entre els països, i en segon per
l’ensenyament, fomentant la cultura emprenedora des de l’educació bàsica, per tal que des de les
universitats es finalitzi el procés de formar professionals emprenedors i no a directius com el que
succeeix actualment, perquè de directius en sobren i d’emprenedors en falten.
Penso que avui, tots els europeus que esperen que algú pari els peus al liberalisme salvatge que
impera a Europa, dipositem les mirades en François Hollande i en Arnaud Montebourg. Confiem que
aquestes properes eleccions presidencials, a Andorra, ens portin més que un nou copríncep, un
reequilibri de forces, tant per al país, com per a Europa i per al món
Vicens Blasco Ferrón

La història continua...
La veritat és que aquestes preguntes en plena presentació, acaben de ficar-te del tot nerviosa... no
ho estaves abans? Doncs encara més!!!
I després resulta que quan sortim de classe es dirigeix cap a mi i em diu:
Ho sento tia! Poder no t’hauria d’haver fet la pregunta davant de tota la classe, no?
Aleshores, és en aquell precís instant, quan te n’adones que tens una companya a classe amb la
que no t’avindràs molt bé… Els dies passen... i el diari segueix en blanc! El dia hauria de tenir més
hores perquè pogués fer tot el que em proposo fer les 24 hores que té.
La presentació... podem dir que em va anar bé, traient la pregunta tant intel·ligent que em va fer la
companya de classe… Avui és un altre dia...
Maria Tersa

Sembla mentida. Que ràpid passa el temps! Ja em trobo al començament del meu segon semestre
com universitària. Qui ho diria fa un temps? Jo que he repetit -ja diré el perquè- un munt de cops!
A veure, a veure... mmm... Recapitulem: en aquest semestre m’he lligat a quatre tios, he fet sis
exposicions orals (que bo va ser quan la profe feia ganyotes!), he aprovat tots els exàmens (m’autofelicito!) i, he après a utilitzar l’endiabladament difícil campus universitari (miracle!)
Amb el nou semestre coneixeré a nous professors. Tanmateix, no tot és tan bo com sembla. Em
diuen els companys i companyes de segon curs, que la professora amb cara de gos fa honor al seu
nom, i no només pel físic.
Vols continuar la història?
Envia el teu escrit a:
butlleti@uda.ad

Estic una mica acollonida. Just ara entra la professora a l’aula...
Josep Lluís Pérez Muñoz
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Postres de músic
Mandonguilles amb sípia
Ingredients:
• 600 grams de sípia
• 20 mandonguilles (les podeu comprar fetes o preparar-les vosaltres. Si les feu a casa, podeu afegir-hi una mica de sípia picada amb el robot de cuina)

•
•
•
•
•
•
•

100 grams de pèsols en conserva
1 ceba gran
2 tomàquets
100 ml. de vi blanc
1 litre de brou de peix
Oli d’oliva
Sal i pebre

Preparació:
Netegem i tallem la sípia a daus petits. Piquem la ceba i els tomàquets.
Fregim una mica les mandonguilles en una paella amb oli, només una mica. Les posem en un plat
amb paper absorbent.
En el mateix oli hi posem a coure la sípia uns 5 minuts i ho salem. Retirem i reservem tant la sípia
com el suc que ha deixat anar.
En la mateixa olla hi sofregim la ceba i, quan estigui rossa, hi afegim el vi blanc. Ho deixem reduir a
foc viu perquè evapori l’alcohol. Hi afegim el tomàquet i ho deixem coure 10 minuts fins que es
desfaci. Ara afegim la sípia i el suc que havíem reservat, les mandonguilles i el brou de peix. Corregim de sal i de pebre.
Tapem la olla i ho deixem coure a foc lent uns 30 minuts. Hi afegim els pèsols escorreguts i ho deixem coure 15 minuts més. Bon profit.
Nina Carbonell

Concurs UdArt de fotografia

El reflex - Eva Catarina Fernandes Barbosa
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La Universitat d’Andorra obre les preinscripcions per al proper curs 2012-13
La Universitat d’Andorra ha obert el període de preinscripció per al proper curs 2012-2013, un tràmit que es formalitza fàcilment a través del formulari de preinscripció al web www.uda.ad.
Pel que fa a les formacions universitàries presencials de primer cicle (bàtxelor europeu, en 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 estudis virtuals en Dret, Humanitats, Comunicació i
Llengua catalana. Aquestes dues últimes carreres han rebut recentment l’aprovació oficial del pla
d’estudis.
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.
Pel que fa al reconeixement i a l’homologació de títols, fins avui al 100% dels titulats de la Universitat d’Andorra que han fet els tràmits administratius a l’estranger se’ls han homologat o reconegut
els seus estudis.
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 andorrà, i això fa
que, en finalitzar els estudis, els alumnes s’integrin amb facilitat al mercat laboral.
Completen l’oferta de la Universitat d’Andorra el programa de doctorat, els postgraus en Dret andorrà i en Assessorament tècnic comercial, el curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i
alguns cursos d’actualització virtuals. Aquest proper setembre començaran, per exemple, quatre
cursos d'actualització amb continguts específics d'Andorra, en l’àmbit del dret i en el de l’economia.
Per eixamplar el ventall d’oportunitats dels estudiants, l’obertura al món és una prioritat de la Universitat d’Andorra. Destaquen la col·laboració amb universitats i institucions d’altres països, els
estudis 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.

La Universitat d’Andorra dedica un seminari a la imposició sobre la renda a
Andorra
La Universitat d'Andorra, dins del marc del Cicle de Perfeccionament Professional 2012 (CPP 2012),
oferirà un seminari titulat La imposició sobre la renda al Principat. Aquest seminari s’adreça a estudiants de la diplomatura d’administració d’empreses i a professionals amb coneixements sòlids de
comptabilitat i nocions de dret mercantil i fiscal. S’impartirà a la mateixa Universitat els propers dies
22 i 24 de maig. La preinscripció està oberta fins al 18 de maig. El preu és de 80 euros.
L’objectiu del seminari és fer conèixer el nou marc fiscal andorrà i apropar els mecanismes i les
tècniques per al càlcul de la quota tributària. S’hi abordarà el marc impositiu andorrà i la seva evolució normativa, i després d’un repàs dels conceptes bàsics, s’aprofundirà en els nous impostos
directes (impostos sobre societats i sobre la renda d’activitats econòmiques, i impost sobre la renda
dels no residents). També hi haurà una sessió pràctica, durant la qual es tractaran situacions d’operacions habituals en el teixit empresarial andorrà.
Mitjançant el Cicle de Perfeccionament Professional (CPP) es vol 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.
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Segona edició del postgrau en assessorament tècnic comercial
Fins al 28 de setembre de 2012 està obert el període d’inscripció i matrícula per a la segona edició
del programa de postgrau en assessorament tècnic comercial, organitzat per la Universitat d'Andorra, el Consorci de Cambres de Catalunya i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, amb
el patrocini del Govern d’Andorra. L’objectiu principal és formar professionals capaços d’assistir
tècnicament els diversos operadors del sector del comerç i la distribució, i també formar empresaris
i directius dels negocis de la distribució en àmbits com la gestió de l’empresa, l’animació i la promoció, la gestió de l’espai, o la formació i el perfeccionament. Està adreçat a tots aquells empresaris,
propietaris i professionals amb responsabilitat en empreses del sector del comerç i de la distribució
que desitgin adquirir coneixements actualitzats i innovadors de la gestió i la direcció del negoci.
El programa té una càrrega de set crèdits europeus, corresponents a 210 hores de dedicació que
es repartiran del mes d’octubre del 2012 al juny del 2013. Les sessions lectives es faran a la Universitat d'Andorra. El contingut s'estructura en sis mòduls, els quals s'inicien amb una contextualització de l'empresa comercial a nivell històric i legislatiu d'acord amb l'entorn andorrà, s'aprofundeix
i es fa especial èmfasi en les diferents estratègies empresarials de l'empresa comercial i es donen
eines pràctiques per a la gestió empresarial d'aquest sector. El programa finalitza amb un projecte
tutoritzat que pugui ser aplicat a l'entorn professional dels participants. Hi ha tres possibles línies
d'enfocament d'aquest projecte:

•

Anàlisi i diagnosi d'un establiment comercial

•

Projecte de dinamització comercial vinculat a una àrea concreta

•

Estudi o anàlisi del sector

El professorat combina experts acadèmics i professionals. En percentatges, hi ha aproximadament
el 40% de professors d'Andorra i el 60% de fora. La coordinació acadèmica és assumida de manera
compartida per la Universitat i la Cambra.

Signat el conveni de col·laboració per a la formació en matèria de comerç
El Govern, la Universitat d’Andorra i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra van signar el
19 d’abril el Conveni de col·laboració per la formació en el Comerç. El conveni dóna un marc i defineix les línies de la col·laboració entre aquestes institucions per tirar endavant conjuntament la
segona edició del postgrau en assessorament tècnic comercial. A l’acte van participar el ministre
d’Economia i Territori, Jordi Alcobé; el rector de la Universitat d’A, Daniel Bastida, i el president de la
Cambra de Comerç, Marc Pantebre.
El treball conjunt entre les institucions ha permès adaptar a la realitat andorrana una iniciativa de
formació ja consolidada al llarg dels anys a Catalunya a través del Consorci General de Cambres de
Catalunya. D’aquesta manera, es dóna resposta a una necessitat formativa feta palesa pel Govern
d’Andorra en el marc de la seva política de reactivació i dinamització del comerç. En aquest sentit,
es podran formar professionals capaços d’instrumentar i de promoure millores en l’oferta comercial, així com de dissenyar estratègies de dinamització.
Els primers estudiants que el curs anterior van superar el procés d’avaluació d’aquest programa
van desenvolupar projectes que, en la major part dels casos, han permès una millora en l’estratègia
comercial de les empreses del país. Tots ells, a més, van valorar positivament l’experiència. Van
avaluar el curs, mitjançant una enquesta anònima, amb una qualificació mitjana de notable (3,6/5),
i al professorat li van posar una qualificació mitjana també de notable (3,9/5).

Col·laboració amb la Prova Oficial de Batxillerat
La Universitat d’Andorra col·labora amb la Prova Oficial de Batxillerat (POB) del sistema educatiu
andorrà en la modalitat del batxillerat artístic i de la comunicació. Per tercer any consecutiu el responsable de comunicació de la Universitat d’Andorra serà l’avaluador especialista de l’assignatura
de Comunicació i realització audiovisual. Els exàmens es faran el 22 de maig. La junta d’avaluació
es reunirà el 30 de maig.
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La Universitat d’Andorra ofereix un seminari sobre tècniques per fer
presentacions efectives
La Universitat d'Andorra, dins del marc del Cicle de Perfeccionament Professional 2012 (CPP 2012),
oferirà un seminari sobre Tècniques per fer presentacions efectives. Aquest seminari, que compta
amb la col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà, s’adreça a totes aquelles persones que desitgin
millorar les habilitats comunicatives a l’hora de fer una presentació en públic. S’impartirà a la
mateixa Universitat els propers dies 14 i 16 de maig. La preinscripció està oberta fins al 10 de
maig. El preu és de 60 euros.
Les habilitats tenen una gran importància en el desenvolupament professional de les persones. Les
condicions naturals i l’experiència tenen un paper clau a l’hora d’aconseguir un bon nivell
d’expressió oral, però existeixen tècniques i mètodes que contribueixen a potenciar-la. Els objectius
del seminari són:

•

Conèixer les tècniques adients per fer que les presentacions aconsegueixin un doble efecte:
el motivador (captar i mantenir l’interès dels oients) i el didàctic (retenir al màxim d’idees
importants amb el mínim d’esforç de comprensió).

•

Augmentar la seguretat personal en les presentacions mitjançant la utilització de patrons de
comunicació més eficaços.

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.

Com podem avaluar per competències?
Un nou seminari, titulat Com podem avaluar per competències?, s'oferirà als estudiants del bàtxelor
en ciències de l’educació i als professionals amb coneixements en programació didàctica.
S’impartirà a la Universitat d’Andorra els propers dies 4 i 5 de maig.
L’objectiu del seminari és dissenyar tasques amb competències bàsiques i crear rúbriques per
avaluar per competències. Entre d’altres, s’hi abordaran els conceptes, les tasques competencials,
els indicadors i els criteris d’avaluació, amb exemples concrets de proves d’avaluació diagnòstica
de competències bàsiques. Compta amb la col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà en el marc
del Cicle de Perfeccionament Professional 2012 (CPP 2012).

Èxit del 7è Congrés Mundial de Turisme de Neu
Tretze estudiants de la Universitat d’Andorra, acompanyats per dos professors, van poder assistir
gratuïtament a les sessions lectives del 7è Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya, que
va tenir lloc a Andorra la Vella els dies 11 i 12 d’abril de 2012. Es tractava d’unes condicions
preferencials exclusives, en el marc del conveni de col·laboració de la Universitat amb la setena
edició d’aquest esdeveniment, que enguany portava el títol Turisme de Muntanya 2.0: noves
estratègies d'èxit. Les conclusions del congrés van posar de manifest la necessitat d'utilitzar les
eines 2.0, no només com a diferenciació competencial sinó per evitar estar fora del mercat. S’hi va
destacar la multiplicitat de funcions que permet el web 2.0 i el gran avenç que suposen les
aplicacions per als telèfons intel·ligents.
D'altra banda, el congrés va aconseguir per primer cop superar els 400 inscrits, un fet que
demostra la seva consolidació i internacionalització. Una de les accions per potenciar la difusió de
l'esdeveniment van ser els convenis que es van signar amb diverses entitats del país, com ara la
Universitat d'Andorra. L’esdeveniment estava organitzat per la Massana, en nom dels set comuns,
conjuntament amb el Govern d’Andorra i l'Organització Mundial del Turisme. Les sessions van tenir
lloc al Centre de Congressos d'Andorra la Vella.
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XXVI Jornades catalanes d’estudiants d’infermeria
Cinc estudiants d’Infermeria de la Universitat d’Andorra van participar a les XXVI Jornades catalanes
d’estudiants d’infermeria, que van tenir lloc a Pineda de Mar els dies 22 i 23 de març de 2012.
Carme Riera, Antonio Enríquez, Sofia Cousillas, Aitana Fonseca i Laura Vasco hi van presentar el
pòster Sensibilitzem a la població de la Seu d’Urgell sobre la malaltia de l’esquizofrènia. La professora col·laboradora Inés Vilà, de la seva banda, va participar a la taula rodona titulada On som emprenedores?.

Diada universitària 2012
La VIII Diada Universitària està prevista per al dia 10 de maig de 2012, de les 13.00 a les 16.00
hores, amb la participació dels alumnes de 1r de batxillerat o equivalent dels tres sistemes educatius presents a Andorra.
La Diada universitària, que compta amb col·laboració del Comú de Sant Julià de Lòria, té com a
objectiu fer conèixer als alumnes preuniversitaris la Universitat d’Andorra l’oferta formativa i les
instal·lacions, 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 activitats programats des de la Universitat.
Tractant-se d’una jornada de portes obertes, també es podran visitar les instal·lacions de la Universitat.

Sessió informativa per als pares
Per primera vegada, enguany la Diada Universitària es complementarà, una setmana després, amb
una sessió informativa adreçada als pares i alumnes de batxillerat en motiu del període de preinscripcions per al proper curs 2012-2013. L’acte, d’accés lliure, tindrà lloc el 17 de maig, a les 20.00
hores, a la sala d’actes (6a planta) de la Universitat d’Andorra. L’objectiu d’aquesta sessió informativa és sobretot que els pares del alumnes coneguin les instal·lacions de la Universitat d’Andorra i la
seva oferta formativa, i que puguin aclarir tota mena de dubtes sobre les sortides professionals i
acadèmiques dels estudis que s’hi imparteixen. En resposta a una preocupació habitual a les famílies, la Universitat d’Andorra vol insistir en el reconeixement de les seves titulacions a tots els països
de l'Espai europeu d'ensenyament superior i en el fet que el 100% dels seus titulats universitaris
que ho han sol·licitat, han aconseguit l’homologació o el reconeixement dels estudis a l’estranger.

Avantatges carnet UdA
El carnet de la Universitat d’Andorra n’identifica els posseïdors com a membres de la comunitat
universitària, donant-los accés als serveis i recursos que la Universitat d’Andorra posa a la seva
disposició.
A més, poden gaudir d’avantatges i descomptes exclusius en un bon nombre d’entitats i
establiments col·laboradors. Aquest mes se n’ha actualitzat el llistat. Per exemple, s’hi han afegit les
noves ofertes següents:

•

Pizzeria Angelo (Sant Julià de Lòria): Menú universitari a 6,90 € (repartiment: 1,25 €)

•

Bar restaurant La Caulla (Sant Julià de Lòria): 10% de descompte sobre el preu marcat

Es pot consultar la llista completa d’ofertes a espais.uda.ad.
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Campanya per a les preinscripcions al curs 2012-13
Per tal de fer conèixer l’oferta formativa de la Universitat d’Andorra en l’actual període de
preinscripció per al curs 2012-2013, s’ha dissenyat una campanya publicitària que va començar el
16 d’abril als mitjans diaris de premsa, ràdio i televisió del país, als quals s’afegeix la presència a
les sales de cinema. Tot i que en menor mesura que els anys anteriors, continua la presència a
alguns setmanaris i mensuals de fora d’Andorra, a més de bàners a Internet. Com a novetat,
s’emetran espots publicitaris a Pirineus TV, un canal de televisió que, a banda d’Andorra, cobreix les
comarques de la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça.
La promoció es reforça amb entrevistes als mitjans, distribució de pòsters i fulletons, i diverses
tasques de difusió destinades a les empreses i als centres juvenils i educatius de la nostra àrea
geogràfica. També s’han contractat espais patrocinats de manera segmentada a les xarxes socials.
Amb tot, s’ha racionalitzat la despesa. La partida de publicitat d’aquest exercici pressupostari serà
un 27% inferior a la del 2011.

El programa Univers segueix l’activitat de la Universitat d’Andorra
La Universitat d’Andorra ha continuat col·laborant amb el programa de televisió Univers, una
coproducció de Lleida TV i XTVL que es pot veure a ATV i a 18 televisions locals catalanes. En les
últimes setmanes el programa ha inclòs nous reportatges sobre la vida universitària a la Universitat
d’Andorra. Destaquen el seguiment del Taller d’emprenedors, la presentació dels Estudis Virtuals o
un reportatge sobre l’estada formativa d’una estudiant d’infermeria.
Els objectius del programa Univers són, entre d’altres, fer conèixer l’activitat universitària al públic
en general, divulgar la seva tasca, donar veu als estudiants universitaris, i aclarir els dubtes al
voltant del món universitari.

Perpinyà acull la mostra UdArt Poesia
L’exposició UdArt Poesia, que fa un recorregut per l’obra dels poetes contemporanis d’Andorra, l’Alt
Urgell i la Cerdanya, es va inaugurar el passat 5 d’abril a les instal·lacions de la Casa dels Països
Catalans, un dels edificis de la Universitat de Perpinyà Via Domícia, i seu social, entre d’altres, de la
delegació territorial de l’Institut d’Estudis Catalans. L’acte inaugural, organitzat en el marc del cicle
de conferències Aspectes actuals d’Andorra, va comptat amb la participació del responsable de
comunicació de la Universitat d’Andorra i de la poeta Teresa Colom, que hi va presentar el seu últim
recull. Els assistents també van recordar la figura del poeta Jordi Pere Cerdà, un dels més destacats
participants de la mostra, que va morir a Perpinyà el passat mes de setembre. L’exposició romandrà
oberta fins al 25 de maig.
La mostra UdArt Poesia (2010-2011) va esdevenir itinerant un cop finalitzada la seva programació
a la Universitat d’Andorra i després d’haver estat exposada a la sala del Prat Gran d’EscaldesEngordany en el marc dels actes de la Capital de la Cultura Catalana 2011. Es va instal·lar l’agost
del 2011 a la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent, i posteriorment va ser acollida a
l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, a la Seu d’Urgell, fins al 29 de febrer de 2012, on va rebre visites
pedagògiques de tots els centres educatius de la comarca. Es preveu que el proper mes de juny
UdArt Poesia també es pugui visitar a Puigcerdà.

UdArt Foto continua a la Universitat d’Andorra
L’exposició UdArt Foto, la més recent del cicle UdArt, continuarà oberta al públic, a la Universitat
d’Andorra, fins al 21 de desembre de 2012. Després de les anteriors mostres UdArt, dedicades
respectivament a l’escultura i a la poesia, la Universitat d’Andorra presenta a UdArt Foto una
selecció de l’obra de cinquanta-quatre fotògrafs. Participen a l’exposició noms provinents tant
d’Andorra com de l’Alt Urgell i la Cerdanya.
La iniciativa compta amb la col·laboració d’Àgora Cultural i la Societat Andorrana de Ciències, que
van publicar bona part de les imatges a la revista Àgora. Al mateix temps, s’ha convocat un concurs
fotogràfic, obert a tothom, a través del butlletí de la Universitat d’Andorra.
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Fòrum Estudiants + Empresa
El passat 30 de març va tenir lloc el 2n Fòrum Estudiants + Empresa. organitzat pel Departament
de Joventut del Govern d'Andorra. L’estand de la Universitat d’Andorra va atendre durant tot el dia
les demandes d’informació dels futurs estudiants. La Universitat d’Andorra també va protagonitzar
diverses xerrades, especialment en l’àmbit dels estudis d’informàtica, totes elles amb una nombrosa afluència de públic.
Un cop finalitzada aquesta segona edició el departament ha manifestat la seva satisfacció per l’alta
participació del sector empresarial, amb un total de 36 empreses i institucions, i també amb la presència de més de 350 estudiants durant tota la jornada.

Formació per a joves del Rotary Club
El Rotary Club Andorra, juntament amb els clubs de Font-romeu/Cerdanya/Capcir i de Prada de
Conflent, va organitzar el 12 d’abril una sessió lectiva sobre Andorra i la Unió Europea en el marc
del programa internacional per a joves anomenat RYLA (Rotary Youth Leadership Award). Va tenir
lloc a la sala d’actes de la Universitat d’Andorra, en presència de Roger Surjus, governador del districte 1700 de Rotary International.

Visita de la cònsol major d’Andorra la Vella
La cònsol major d’Andorra la Vella i consellera de Social, Rosa Ferrer, va visitar la Universitat d'Andorra el 19 d’abril coincidint amb una de les sessions del curs Aula Magna.
La visita va servir com a mostra d'agraïment del Comú a la Universitat d’Andorra per la col·laboració
establerta entre ambdues entitats.

Sortida a Sant Romà de les Bons
Els estudiants de segon del bàtxelor en Ciències de l’educació van visitar el 19 d’abril Sant Romà de
les Bons en el marc de l’assignatura de Didàctica de l’expressió artística. Van treballar aspectes
relacionats amb l'arquitectura del romànic, les pintures murals medievals i gòtiques, la simbologia i
iconografia de les imatges i la seva interpretació, el significat del retaule, i molts més aspectes relacionats amb aquesta etapa artística i històrica.

La Universitat d’Andorra ensenyarà a programar aplicacions per a mòbils
Android
El seminari titulat Introducció a la programació Android s’adreça a programadors de Java que
vulguin desenvolupar aplicacions per a telèfons intel·ligents Android. S’impartirà a la mateixa
Universitat els propers dies 24 i 31 de maig. La preinscripció està oberta fins al 18 de maig.
Els objectius de la formació són:

•

Aprendre el funcionament d'Eclipse com a IDE per desenvolupar aplicacions en Java
destinades a dispositius mòbils Android.

•

Utilitzar el complement per a les API de Google, que amplia l'SDK d'Android per proporcionar a
les aplicacions accés a les biblioteques de Google amb les quals es poden afegir de forma ràpida
funcions d'assignació potents a les aplicacions d'Android.

•

Comprendre el funcionament dels sensors del telèfon i la seva interacció amb les aplicacions i
els esdeveniments programables.
Aquest seminari compta amb la col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà en el marc del CPP
2012.
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Conferència ministerial de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior
El rector de la Universitat d’Andorra va formar part de la delegació andorrana, encapçalada per la
ministra d’Educació i Joventut, que va participar a la 8a Conferència ministerial de l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior i al 3r Fòrum sobre la Política de Bolonya. Aquestes trobades van tenir lloc
els dies 26 i 27 d’abril a Bucarest.

Conferència: La influència de les TIC als museus
El dia 18 de maig a les 19 hores tindrà lloc a la Farga Rossell, la conferència La influència de les
TIC als museus, a càrrec de Cristina Yáñez, professora de la Universitat d’Andorra. Aquest acte
s’emmarca en les activitats organitzades pel Consell Internacional dels Museus (ICOM-Andorra),
amb motiu del Dia internacional dels museus.

Xerrada a l’escola sobre nutrició
El passat dia 18 d'abril, l'alumna de 3r curs de diplomatura en infermeria Fiama Lagadouro i la
professora Sara Esqué van anar a l'escola andorrana de maternal i primera ensenyança d'Encamp
per fer una xerrada sobre nutrició emmarcada en l'assignatura Ciències, unitat didàctica menja bé.

Publicació d’un article a la revista Comunicación y pedagogía
El Grup de recerca interdisciplinari en educació (GRIE) ha publicat l’article: Estudio comparativo
sobre la incorporación de TIC en centros educativos de Andorra y España a la revista Comunicación
y pedagogía. Aquesta revista està indexada per l’IN-RECS (Índice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales).
L’article explica el projecte d’introducció d’ordinadors en una l’aula de l’Escola Andorrana de primera ensenyança d’Encamp i fa un estudi comparatiu amb una altra experiència similar a Catalunya.
L’estudi ha estat desenvolupat pel GRIE i ha comptat amb la col·laboració de la Dra. Maria Domingo
Coscollola, investigadora col·laboradora del grup de didàctica i multimèdia (DIM) de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Agenda.ad
Aquest mes d’abril el Govern conjuntament amb els comuns han posat en marxa la nova guia cultural d’Andorra Agenda.ad.
Agenda.ad recull, a més de totes les activitats culturals que es programen des dels comuns i des
del Govern, les que puguin programar les galeries d’art, les associacions culturals, els locals nocturns i les de totes les persones, entitats i empreses que n’organitzin, amb l’objectiu que serveixi de
canal de comunicació i de promoció del màxim d’activitats culturals que tinguin lloc al Principat. Per
aquest motiu, els actes públics de la Universitat d’Andorra hi estaran integrats d’ara endavant.
A més, es pretén que cada entitat que programi actes al llarg de l’any pugui visualitzar prèviament
si el dia en què voldria organitzar una activitat ja hi ha altres cites programades que puguin perjudicar-la en l’assistència o l’interès.

Publicacions
Estudio comparativo sobre la incorporación de TIC en centros educativos de Andorra y España.
María Domingo Coscollola, Betlem Sabrià Bernado y Cristina Yáñez Aldecoa.
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Conferència
La influència de les TIC als museus. Cristina Yáñez Aldecoa.

Agenda
10 de maig: Diada universitària
10 de maig: Aula Magna. Cloenda/conferència i premis
11 de maig: celebració del Dia internacional de la infermera (12 de maig)
17 de maig: sessió informativa per a pares i alumnes (preinscripcions 2012-13)
18 i 19 de maig: VII Congrés de la Societat Catalano Balear de Psicologia
23 de maig: Òpera oberta. Adriana Lecouvreur de F. Cilea al Gran Teatre del Liceu
23 de maig: conferencia ISACA
27 de juny: acte de fi de carrera d’infermeria

Us hi podeu subscriure enviant un missatge a l’adreça electrònica
butlleti@uda.ad.
No oblideu d’indicar la vostra adreça electrònica.

