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Presentación

Universidad de Andorra (UdA)
• 30 años de experiencia en educación 

superior. Desde 1988:
• 16.500 matrículas

• Campus urbano situado en Sant Julià
de Lòria, inaugurado en 2004

• 1.857 estudiantes el año 2018-2019, 
sumando estudios reglados y 
formación continuada



Una universidad única

• Máximo de 35 estudiantes por aula
• Oferta docente innovadora
• Formación teórica y aplicada
• Profesorado del mundo académico y del profesional
• Experiencia docente en formación presencial y virtual
• Altos niveles de empleabilidad (93-96%)



Mobilidad internacional

Origen de los estudiantes:
• 70% de Andorra
• 30% del extranjero



Modelo educativo UdA



• Implementar un verdadero 
modelo educativo propio de la 
UdA basado en el trabajo y la 
evaluación de las competencias 
específicas de cada plan de 
estudios y de la universidad 
(transversales).

EEES
MATES
Decreto de titulación

• Crear un producto diferente que 
nos haga atractivos respecto a las 
universidaes del entorno.

• Incorporar elementos distintivos 
de cada titulación.

UdA



Redefine 
competences

Starting 
point

Modules 
with 

challenges 

2016/2017

October 2017 December 2017 Desembre 2019

1st academic year: 
Module 1

Define Learning 
outcomes

Inspiration and 
counselling from Inspiration and 

counselling from

UdA’s
Educational 

Model

+

New methodology
Competency-based

+

Rethink 
current study 
programmes 
inspired by: 

Phase 1: Rethinking Phase 2: Design Phase 3: Implementation

September 2018

Design process









Módulo 1 del Bàtxelor en Ciències de l’educació

Reto

“¿Pueden los 
robots  

substituir a 
los 

humanos?”

M1 
Ser maestro

• Seminarios
• Trabajo guiado
• Trabajo personal

Integrar, crear y transferir  conocimientos

Resultados de aprendizaje  --------- Guía & feedback -------- Defensa del reto

Avaluación:
Formativa 

&
transparente

Cualificación: Módulo

Nivel de competencias 
(incluido en el suplemento) 

8 semanas intensas
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Evaluación formativa
 No relaciona 

cap dinàmica, ni 

referència cap 

autor/teoria 

pertinent

 Explicíta alguna 

dinàmica però 

no la relaciona 

amb els perfils 

docents

 Relaciona i 

argumenta 

superficialment 

aquestes 

dinàmiques amb 

els perfils 

docents  

 Descriu algunes 

dinàmiques de 

forma 

entenedora i la 

referència però 

de forma 

incorrecta

 Descriu, 

relaciona i 

argumenta les 

dinàmiques amb 

els perfils 

docents i les 

referència amb 

autors/teories 

 No relaciona 

cap dinàmica, ni 

referència cap 

autor/teoria 

pertinent

 Explicíta alguna 

dinàmica però 

no la relaciona 

amb els perfils 

docents

 Relaciona i 

argumenta 

superficialment 

aquestes 

dinàmiques amb 

els perfils 

docents  

 Descriu algunes 

dinàmiques de 

forma 

entenedora i la 

referència però 

de forma 

incorrecta

 Descriu, 

relaciona i 

argumenta les 

dinàmiques amb 

els perfils 

docents i les 

referència amb 

autors/teories 

 No relaciona 

cap dinàmica, ni 

referència cap 

autor/teoria 

pertinent

 Explicíta alguna 

dinàmica però 

no la relaciona 

amb els perfils 

docents

 Relaciona i 

argumenta 

superficialment 

aquestes 

dinàmiques amb 

els perfils 

docents  

 Descriu algunes 

dinàmiques de 

forma 

entenedora i la 

referència però 

de forma 

incorrecta

 Descriu, 

relaciona i 

argumenta les 

dinàmiques amb 

els perfils 

docents i les 

referència amb 

autors/teories 

 Resultat d'aprenentatge  Indicadors 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5

 Relaciona de forma explícita les dinàmiques 
amb els perfils docents

 Argumenta amb rigor aquesta relació 
mobilitzant teories, autors i experiències 
docents pertinents

 Total/10 -                     Total/10 -                     Total/10 -                    

 No relaciona els 

principis de la 

cultura 

democràtica ni 

argumenta una 

connexió amb 

els diferents 

perfils docents 

 Esmenta els 

principis de la 

cultura 

democràtica de 

manera 

incorrecta i no 

argumenta 

adequadament 

aquesta 

connexió amb 

 Relaciona de 

manera implícita 

els principis de 

la cultura 

democràtica 

argumentant 

superficialment 

aquesta 

connexió amb 

els perfils 

 Relaciona i 

argumenta 

superficialment 

els principis de 

la cultura 

democràtica i els 

relaciona amb 

els diferents 

perfils docents

 Relaciona i 

argumenta de 

manera explícita  

els principis de 

la cultura 

democràtica i els 

relaciona amb 

els diferents 

perfils docents

 No relaciona els 

principis de la 

cultura 

democràtica ni 

argumenta una 

connexió amb 

els diferents 

perfils docents 

 Esmenta els 

principis de la 

cultura 

democràtica de 

manera 

incorrecta i no 

argumenta 

adequadament 

aquesta 

connexió amb 

 Relaciona de 

manera implícita 

els principis de 

la cultura 

democràtica 

argumentant 

superficialment 

aquesta 

connexió amb 

els perfils 

 Relaciona i 

argumenta 

superficialment 

els principis de 

la cultura 

democràtica i els 

relaciona amb 

els diferents 

perfils docents

 Relaciona i 

argumenta de 

manera explícita  

els principis de 

la cultura 

democràtica i els 

relaciona amb 

els diferents 

perfils docents

 No relaciona els 

principis de la 

cultura 

democràtica ni 

argumenta una 

connexió amb 

els diferents 

perfils docents 

 Esmenta els 

principis de la 

cultura 

democràtica de 

manera 

incorrecta i no 

argumenta 

adequadament 

aquesta 

connexió amb 

 Relaciona de 

manera implícita 

els principis de 

la cultura 

democràtica 

argumentant 

superficialment 

aquesta 

connexió amb 

els perfils 

 Relaciona i 

argumenta 

superficialment 

els principis de 

la cultura 

democràtica i els 

relaciona amb 

els diferents 

perfils docents

 Relaciona i 

argumenta de 

manera explícita  

els principis de 

la cultura 

democràtica i els 

relaciona amb 

els diferents 

perfils docents

 Resultat d'aprenentatge  Indicadors 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5

 BCE061  Associa la cultura 

democràtica amb diferents perfils 

docents 

 Relaciona de forma explícita diferents perfils 
docents amb els principis de la cultura 
democràtica

 Total/10 -                     Total/10 -                     Total/10 -                    

 No identifica les 

funcions dels 

tutors, ni els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'alumnat

 Identifica de 

forma 

incorrecta les 

funcions dels 

tutors i els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'alumnat 

 Identifica de 

manera 

superficial les 

funcions dels 

tutors i els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'infant

 Identifica les 

funcions dels 

tutors i els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'infant tot i 

establin 

superficialment 

aquestes 

connexions 

 Identifica les 

funcions dels 

tutors i els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'infant tot i 

establin 

connexions 

clares

 No identifica les 

funcions dels 

tutors, ni els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'alumnat

 Identifica de 

forma 

incorrecta les 

funcions dels 

tutors i els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'alumnat 

 Identifica de 

manera 

superficial les 

funcions dels 

tutors i els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'infant

 Identifica les 

funcions dels 

tutors i els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'infant tot i 

establin 

superficialment 

aquestes 

connexions 

 Identifica les 

funcions dels 

tutors i els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'infant tot i 

establin 

connexions 

clares

 No identifica les 

funcions dels 

tutors, ni els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'alumnat

 Identifica de 

forma 

incorrecta les 

funcions dels 

tutors i els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'alumnat 

 Identifica de 

manera 

superficial les 

funcions dels 

tutors i els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'infant

 Identifica les 

funcions dels 

tutors i els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'infant tot i 

establin 

superficialment 

aquestes 

connexions 

 Identifica les 

funcions dels 

tutors i els 

fonaments del 

desenvolupame

nt integral de 

l'infant tot i 

establin 

connexions 

clares

 Resultat d'aprenentatge  Indicadors 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5

 Identifica les funcions dels tutors (TG)

Identifica els fonaments del 
desenvolupament integral de l'alumnat
 Estableix connexions clares entre aquestes 
funcions i el desenvolupament integral de 
l'infant

 Total/10 -                     Total/10 -                     Total/10 -                    

 Mostra un 

perfil digital que 

no respecta per 

res l'ètica i el 

civisme digital

 Mostra un 

perfil digital 

sense afegir 

contingut 

 Mostra un 

perfil digital 

neutre

 Mostra un 

perfil digital que 

compleix de 

manera normal 

l'ètica i el 

civisme digital

 Mostra un 

perfil digital que 

compleix l'ètica i 

el civisme digital 

en tots els seus 

sentits

 Mostra un 

perfil digital que 

no respecta per 

res l'ètica i el 

civisme digital

 Mostra un 

perfil digital 

sense afegir 

contingut 

 Mostra un 

perfil digital 

neutre

 Mostra un 

perfil digital que 

compleix de 

manera normal 

l'ètica i el 

civisme digital

 Mostra un 

perfil digital que 

compleix l'ètica i 

el civisme digital 

en tots els seus 

sentits

 Mostra un 

perfil digital que 

no respecta per 

res l'ètica i el 

civisme digital

 Mostra un 

perfil digital 

sense afegir 

contingut 

 Mostra un 

perfil digital 

neutre

 Mostra un 

perfil digital que 

compleix de 

manera normal 

l'ètica i el 

civisme digital

 Mostra un 

perfil digital que 

compleix l'ètica i 

el civisme digital 

en tots els seus 

sentits

 Resultat d'aprenentatge  Indicadors 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5

 BCE091 Reconeix l’ètica i el 

civisme digital

 Mostra un perfil digital (Portfolio) que 
compleix l'ètica i el civisme digital 

 Total/10 -                     Total/10 -                     Total/10 -                    

 No esmenta cap 

autor clàssic ni 

contemporani 

en l'àmbit de la 

pedagogia 

 Esmenta 

únicament 

autors que no 

són de l'àmbit 

pedagògic

 Cita 

superficialment 

alguns autors 

clàssics / 

contemporanis 

de l'àmbit de la 

pedagogia

 Cita autors 

clàssics i 

contemporanis 

de l'àmbit de la 

pedagogia però 

no expliciten 

prou l'impacte 

d'aquests en 

l'educació

 Cita autors 

clàssics i 

contemporanis 

de l'àmbit de la 

pedagogia i 

explicita 

l'impacte 

d'aquests en 

l'educació

 No esmenta cap 

autor clàssic ni 

contemporani 

en l'àmbit de la 

pedagogia 

 Esmenta 

únicament 

autors que no 

són de l'àmbit 

pedagògic

 Cita 

superficialment 

alguns autors 

clàssics / 

contemporanis 

de l'àmbit de la 

pedagogia

 Cita autors 

clàssics i 

contemporanis 

de l'àmbit de la 

pedagogia però 

no expliciten 

prou l'impacte 

d'aquests en 

l'educació

 Cita autors 

clàssics i 

contemporanis 

de l'àmbit de la 

pedagogia i 

explicita 

l'impacte 

d'aquests en 

l'educació

 No esmenta cap 

autor clàssic ni 

contemporani 

en l'àmbit de la 

pedagogia 

 Esmenta 

únicament 

autors que no 

són de l'àmbit 

pedagògic

 Cita 

superficialment 

alguns autors 

clàssics / 

contemporanis 

de l'àmbit de la 

pedagogia

 Cita autors 

clàssics i 

contemporanis 

de l'àmbit de la 

pedagogia però 

no expliciten 

prou l'impacte 

d'aquests en 

l'educació

 Cita autors 

clàssics i 

contemporanis 

de l'àmbit de la 

pedagogia i 

explicita 

l'impacte 

d'aquests en 

l'educació

 Resultat d'aprenentatge  Indicadors 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5

 BCE111 Identifica i valora obres i 

autors clàssics i contemporanis de 

l’àmbit de la pedagogia i el seu 

impacte en l’educació

 Identifica l'impacte de diferents autors 
clàssics i contemporanis en l'àmbit de 
l'educació 

 Total/10 -                     Total/10 -                     Total/10 -                    

 No mostra cap 

coneixement de 

les 

competències 

emocionals del 

mestre

 Explica les 

competències 

emocionals però 

no les relaciona 

com a capacitat 

necessària per a 

la formació 

integral de 

l'alumnat

 Descriu les 

competències 

emocionals del 

docent

 Defensa i 

mostra 

coneixement de 

les 

competències 

emocionals 

defensant 

superficialment 

la capacitat 

d'aquestes per a 

la formació 

integral de 

 Mostra un 

coneixement 

exhaustiu de les 

competències 

emocionals del 

docent i defensa 

aquestes com a 

capacitat 

necessària per a 

la formació 

integral de 

l'alumnat 

 No mostra cap 

coneixement de 

les 

competències 

emocionals del 

mestre

 Explica les 

competències 

emocionals però 

no les relaciona 

com a capacitat 

necessària per a 

la formació 

integral de 

l'alumnat

 Descriu les 

competències 

emocionals del 

docent

 Defensa i 

mostra 

coneixement de 

les 

competències 

emocionals 

defensant 

superficialment 

la capacitat 

d'aquestes per a 

la formació 

integral de 

 Mostra un 

coneixement 

exhaustiu de les 

competències 

emocionals del 

docent i defensa 

aquestes com a 

capacitat 

necessària per a 

la formació 

integral de 

l'alumnat 

 No mostra cap 

coneixement de 

les 

competències 

emocionals del 

mestre

 Explica les 

competències 

emocionals però 

no les relaciona 

com a capacitat 

necessària per a 

la formació 

integral de 

l'alumnat

 Descriu les 

competències 

emocionals del 

docent

 Defensa i 

mostra 

coneixement de 

les 

competències 

emocionals 

defensant 

superficialment 

la capacitat 

d'aquestes per a 

la formació 

integral de 

 Mostra un 

coneixement 

exhaustiu de les 

competències 

emocionals del 

docent i defensa 

aquestes com a 

capacitat 

necessària per a 

la formació 

integral de 

l'alumnat 
 Resultat d'aprenentatge  Indicadors 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5

 BCE121 Mostra un coneixement 

exhaustiu de les competències 

emocionals del mestre

 Defensa les competències emocionals del 
docent com a capacitats necessàries per a la 
formació integral del seu alumnat  

 Total/10 -                     Total/10 -                     Total/10 -                    

 No esmenta les 

actuacions 

ètiques de la 

professió

 Reconeix  

incorrectament  

les actuacions 

ètiques de la 

professió

 Reconeix i 

explica 

superficialment 

les actuacions 

ètiques de la 

professió

 Reconeix i 

explica les 

actuacions 

ètiques de la 

professió

 Reconeix i 

argumenta amb 

exemples 

precisos les 

diferents 

actuacions 

ètiques de la 

professió

 No esmenta les 

actuacions 

ètiques de la 

professió

 Reconeix  

incorrectament  

les actuacions 

ètiques de la 

professió

 Reconeix i 

explica 

superficialment 

les actuacions 

ètiques de la 

professió

 Reconeix i 

explica les 

actuacions 

ètiques de la 

professió

 Reconeix i 

argumenta amb 

exemples 

precisos les 

diferents 

actuacions 

ètiques de la 

professió

 No esmenta les 

actuacions 

ètiques de la 

professió

 Reconeix  

incorrectament  

les actuacions 

ètiques de la 

professió

 Reconeix i 

explica 

superficialment 

les actuacions 

ètiques de la 

professió

 Reconeix i 

explica les 

actuacions 

ètiques de la 

professió

 Reconeix i 

argumenta amb 

exemples 

precisos les 

diferents 

actuacions 

ètiques de la 

professió

 Resultat d'aprenentatge  Indicadors 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5

 T011: Reconeix les implicacions 

socials de l’activitat professional.

 Reconeix les actuacions ètiques de la 
professió

 Total/10 -                     Total/10 -                     Total/10 -                    

 No esmenta cap 

font 

d'informació del 

país

 No esmenta cap 

font 

d'informació 

d'educació del 

país

 Utilitza fonts 

d'informació del 

país però no 

extreu la 

informació 

adequada/no 

estan cotades 

correctament

 Utilitza i explica 

perquè ha 

utilitzat les 

diferents fonts 

d'informació del 

país

 Utilitza, explica 

i cita 

adequadament 

les diferents 

fonts 

d'informació del 

país

 No esmenta cap 

font 

d'informació del 

país

 No esmenta cap 

font 

d'informació 

d'educació del 

país

 Utilitza fonts 

d'informació del 

país però no 

extreu la 

informació 

adequada/no 

estan cotades 

correctament

 Utilitza i explica 

perquè ha 

utilitzat les 

diferents fonts 

d'informació del 

país

 Utilitza, explica 

i cita 

adequadament 

les diferents 

fonts 

d'informació del 

país

 No esmenta cap 

font 

d'informació del 

país

 No esmenta cap 

font 

d'informació 

d'educació del 

país

 Utilitza fonts 

d'informació del 

país però no 

extreu la 

informació 

adequada/no 

estan cotades 

correctament

 Utilitza i explica 

perquè ha 

utilitzat les 

diferents fonts 

d'informació del 

país

 Utilitza, explica 

i cita 

adequadament 

les diferents 

fonts 

d'informació del 

país

 Resultat d'aprenentatge  Indicadors 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5

 T031: Reconeix les implicacions 

socioeconòmiques, culturals i 

naturals en l’àmbit de la 

professió.

 Descriu els impactes de l'educació sobre la 
societat

 Total/10 -                     Total/10 -                     Total/10 -                    

 No ha fet el 

portfolio

 Ha fet el 

portfolio però 

no hi ha 

contingut

 Ha fet el 

portfolio 

introduint les 

informacions 

mínimes 

 Ha fet el 

portfolio afegint 

fotos i vídeos 

 Ha fet un 

portafolis 

dinàmic, 

utilitzant eines 

extres per 

 No ha fet el 

portfolio

 Ha fet el 

portfolio però 

no hi ha 

contingut

 Ha fet el 

portfolio 

introduint les 

informacions 

mínimes 

 Ha fet el 

portfolio afegint 

fotos i vídeos 

 Ha fet un 

portafolis 

dinàmic, 

utilitzant eines 

extres per 

 No ha fet el 

portfolio

 Ha fet el 

portfolio però 

no hi ha 

contingut

 Ha fet el 

portfolio 

introduint les 

informacions 

mínimes 

 Ha fet el 

portfolio afegint 

fotos i vídeos 

 Ha fet un 

portafolis 

dinàmic, 

utilitzant eines 

extres per 

 Resultat d'aprenentatge  Indicadors 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5

 T051:Utilitza el programari 

segons les indicacions donades.

 Domina les funcions bàsiques de la 
tecnologia digital a nivell usuari

 Total/10 -                     Total/10 -                     Total/10 -                    

 Resultat d'aprenentatge  Indicadors 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5

 T081: Identifica els objectius, 

planifica i desenvolupa les 

tasques associades al seu rol 

respectant les normes pròpies de 

l’equip en un mateix àmbit de 

formació.

 Indicadors de la Rúbrica del treball en equip

 Total/10 -                     Total/10 -                     Total/10 -                    

Resultats d'aprenentatge i indicadors M1

 BCE031 Associa dinàmiques 

d’aules amb diferents perfils 

docents

 BCE081 Relaciona la funció 

tutorial amb la formació integral 

de l’alumnat.

3

3

1 3

3

32

1

1 2

3

3

3

2

21

1 2

1

1

2

 Avaluació Avaluació Avaluació

2

2

3

321

21

1

3 momentos
de evaluación

formativa



Nuestra historia en la formación de maestros

Bàtxelor en 
ciències de 
l'educació

(2007)

Bàtxelor en 
ciències de 
l’educació

dual 
(2015)

Bàtxelor en 
ciències de 
l’educació

dual, 
multilingüe y 
competencial 

(2018)



Bàtxelor en ciències de l’educació dual, multilingüe y
competencial (2018)



Participación en la evaluación del tutor de la 
escuela

Escuela
Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3 Asignatura 4

Plan 2015

Las cualificaciones provenían de las asignaturas
El feedback del tutor no se incorporaba en ninguna cualificación

Cualificación Cualificación Cualificación Cualificación



Participación en la evaluación del tutor de la escuela
Modelo actual

Los tutores de la escuela cualifican resultados de aprendizaje concretos
Para superar el módulo es necesario que la cualificación de los resultados de aprendizaje asociados 
a las prácticas sea superior o igual a 5



escuela

Modelo actual

Diseño conjunto

Coevaluación 

Participación en la evaluación del tutor de la escuela

Plataforma de evaluación propia

Presencialidad

Flexibilidad



Presente y futuro en el acompañamiento

Cambios producidos Retos para el futuro

Rol tutor 
escuela

Mayor implicación en el seguimiento y 
en la evaluación 

Participación en la defensa de los retos

Participación en el diseño de los retos

Formación 

Identificación tutores referentes

Reconocimiento carrera profesional

Rol tutor 
universidad

Aumento del acompañamiento y 
mayor calidad en el feedback

Diseño de retos integrados en las 
necesidades de la escuela

Espacio de acompañamiento grupal y 
individual: Seminari d’Estada

Evaluación in situ

Incorporación de resolución de conflictos en 
el aula y habilidades socioemocionales



Investigación

Grup de Recerca 
Interdisciplinari

en Educació

Análisis del modelo educativo de la UdA y su 
implementación en el BCE dual i multilingüe 

(Blanca Carrera bcarrera@uda.ad)

Análisis de la competencia de Cultura 
democrática en la formación inicial de 

maestros (Sònia Gili sgili@uda.ad)

La formación dual como promotora de las 
competencias socioemocionales y las 

habilidades sociales en la formación de 
maestros (Carles Perea cperea@uda.ad)

mailto:cyanez@uda.ad
mailto:sgili@uda.ad


eskerrik asko!
¡Muchas gracias!
Moltes gràcies!


