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LLOC

Les classes es fan a la Universitat d’Andorra, 
a excepció de dos programes que tenen lloc 
al Museu Carmen Thyssen Andorra i a 
Naturland (parcialment). 

GRUPS REDUÏTS

El nombre màxim d’estudiants per grup 
és de 25 per tal de garantir una atenció 
personalitzada. En cas que hi hagi més 
preinscripcions, el procés de selecció es 
farà per ordre de preinscripció.

ACREDITACIÓ

Es lliurarà un certificat d’assistència per 
a cada curs a les persones que assisteixin 
al 80% de les sessions. L’assistència està 
acreditada per la Universitat d’Andorra 
amb crèdits europeus de lliure elecció, 
en proporció a la durada del curs.

OBJECTIUS

Un dels trets característics de la Universitat d’Andorra, com a universitat 
pública del país, és la seva obertura a la societat. En aquest sentit, el programa 
Aula d’Estiu s’obre als professionals d’aquí i d’arreu que estiguin interessats 
en els cursos que s’hi ofereixen. D’altra banda, l’oferta de formació de l’Aula 
d’Estiu persegueix l’objectiu de promoure el desenvolupament de l’actiu 
principal de la Universitat d’Andorra: el seu equip humà. És per aquest motiu 
que les formacions ofertes dins d’aquest programa també estan orientades al 
personal docent i al personal administratiu i tècnic de l’àmbit universitari. 

A QUI VA DIRIGIDA

L’oferta de formacions de curta durada de l’Aula d’Estiu 
està dirigida als professionals de l’ensenyament, als 
estudiants universitaris i al públic en general. 



PROGRAMA I CALENDARI

10 de juny del 2022

LLENGUA I CULTURA INDONÈSIES

Per commemorar el 25è aniversari de 
les relacions bilaterals entre Indonèsia 
i Andorra, s'organitza aquest curs per 
descobrir Indonèsia a través de la seva 
llengua i la seva cultura. Es tracta d’un 
país arxipèlag, amb més de 17.000 illes, 
una població de més de 270 milions 
d’habitants, més de 700 llengües 
regionals, més de 1.300 ètnies i una 
llengua nacional unificadora anomenada 
bahasa Indonesia.
La llengua vehicular del programa és el 
francès.

Ponent: 
Warsito Warsito, doctor per la Universitat 
de Caen (França). Professor a la Universitat 
de Lampung (Indonèsia) i agregat 
d’Educació i Cultura a l’Ambaixada 
d’Indonèsia.

Durada: 2 hores (de les 10 h a les 12 h).

Preu: 8 €

Més informació

Formulari de preinscripció

13 i 14 de juny del 2022

EINES PRÀCTIQUES PER A LA GESTIÓ 
EMOCIONAL DELS ADOLESCENTS AMB 
ACTIVITATS A LA NATURA

Curs pràctic per entendre l’enorme 
influència de les emocions en el 
comportament de les persones, i en 
especial, en l’actitud dels adolescents. 
La meitat del curs serà a la natura, amb 
activitats lúdiques i un cavall de doma 
natural, que facilitaran la interiorització 
dels aprenentatges.

Ponent: 
Cristina Gutiérrez Lestón, educadora 
emocional, escriptora i investigadora 
en el camp de les competències 
emocionals aplicades. Creadora del 
mètode La Granja i directora del 
projecte “La Granja Ability Training 
Center” de Barcelona i Madrid.

Durada: 8 hores (13 de juny, de les 16 h 
a les 20 h a l’UdA; 14 de juny, de les 10 h 
a les 14 h a Naturland).

Preu: 32 €

Més informació

Formulari de preinscripció

https://www.uda.ad/llengua-i-cultura-indonesies/
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=CRRH82X1NUSZ0KIP44HO7K798XM25NDK
https://www.uda.ad/eines-practiques-per-a-la-gestio-emocional-dels-adolescents-amb-activitats-a-la-natura/
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=GUN2HIL7GT7RYQFBE1PBG5EA1Z8M29K0


PROGRAMA I CALENDARI

15 de juny del 2022

DIFICULTATS D’APRENENTATGE: COM 
PODEM INTERVENIR COM A DOCENTS 
A L’AULA?

Formació que aporta coneixements 
pràctics i teòrics als professionals de 
l’educació sobre les dificultats de l’aprenen-
tatge més comunes (dislèxia, TDA/H i TEA 
en grau lleu), per tal de poder donar 
resposta a la gran diversitat d’alumnat 
present a les aules. Cal detectar i conside-
rar la pluralitat de les necessitats educati-
ves dins de l’àmbit universitari per fer el 
seguiment adequat d’aquests estudiants.

Ponent: 
Mercè Casals Solé, sociòloga per la 
UAB i psicòloga per la UNED. Màster en 
Dificultats de l’aprenentatge per la UVic. 
Des de l’any 2013 és professora 
col·laboradora al bàtxelor en Ciències 
de l’educació de l’UdA. Experta en 
sociologia de l’educació, atenció a la 
diversitat, dificultats de l’aprenentatge 
en l’àmbit escolar, pensament crític i 
problemes socials.

Durada: 2 hores (de les 15 h a les 17 h).

Preu: 8 €

Més informació

Formulari de preinscripció

17 de juny del 2022

DESCOBRIM LA CULTURA XINESA

En col·laboració amb la Fundació Institut 
Confuci de Barcelona (FICB), l’Aula Confuci 
d’Andorra ofereix amb aquest curs una 
passejada pels principals aspectes de la 
Xina, així com l’experiència de la cultura 
xinesa i la seva llengua, per entendre, 
sentir i experimentar aquest país remot, 
antic i alhora modern.
La llengua vehicular del programa és 
l’espanyol.

Ponents: 
Peihua Li, director xinès de la Fundació 
Institut Confuci de Barcelona (FICB). 
Economista.
Minkang Zhou, director local de la FICB 
i professor d’Estudis d’Àsia oriental de 
la UAB.
Marta Andia Maldonado, professora a 
la FICB. Graduada en Estudis d'Àsia 
oriental (UAB) i màster en Ensenyament 
de xinès per a estrangers (Universitat 
de Xiamen).
Situ Dongqi, professora a la FICB. 
Màster en Didàctica de xinès per a 
hispanoparlants (UAB).

Durada: 4 hores (de les 10 h a les 14 h).

Preu: 16 €

Més informació

Formulari de preinscripció

https://www.uda.ad/dificultats-daprenentatge-com-podem-intervenir-com-a-docents-a-laula/
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=K2MFJG55JQ8K24WX3ZARQB0LZ1GW257I
https://www.uda.ad/descobrim-la-cultura-xinesa/
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=7GJ7C2FB47A1L838DHWYI4EW4NBJNXWL


PROGRAMA I CALENDARI

22 de juny del 2022

L’ACCESSIBILITAT DE L’ART AL MUSEU 
CARMEN THYSSEN ANDORRA

El curs consisteix en una visita guiada a 
la sala d’exposicions del Museu Carmen 
Thyssen Andorra per conèixer la mostra 
actual Made in Paris, alhora que es descobri-
ran les eines interpretatives que s’utilitzen 
per apropar l’art al visitant. A continuació, 
es duran a terme un total de vuit exercicis 
pràctics en els que es plantejarà als 
participants diverses dinàmiques, 
situacions i jocs que hauran de resoldre.

Ponent:
Txell Díaz Sànchez, graduada en 
Humanitats i especialitzada en Art a la 
UPF, postgraduada d’Arts escèniques i 
acció social a l’Institut del Teatre i màster 
d’Estudis teatrals per la UAB, la UPF i l’IT. 
Ha treballat com a professora de teatre 
i com a guia de museus. Forma part de 
l’equip de producció del Museu Carmen 
Thyssen Andorra i és coordinadora 
d’arts escèniques del festival La cultura 
no s’atura.

Durada: 4 hores (de les 10 h a les 14 h 
al Museu Carmen Thyssen Andorra)

Preu: 16 €

Més informació

Formulari de preinscripció

4 i 5 DE JULIOL DEL 2022

METAVERS: RESPOSTES AL NOU 
PARADIGMA SOCIAL, ECONÒMIC, 
LABORAL I EDUCATIU

El metavers transformarà la forma en què 
les persones compren, accedeixen als 
mitjans, juguen, s’emocionen i interactuen. 
La formació vol aprofundir sobre què 
suposa aquesta nova indústria tecnològi-
ca i oferir els coneixements necessaris per 
poder tenir una visió global d'aquesta nova 
realitat i com fer front a les adaptacions 
que aquest canvi de paradigma exigeix.

Ponents: 
Xavier Delgado López, diplomat en 
Magisteri (UIC) i llicenciat en Humanitats 
(UPF). Fundador i CEO de Köhler 
Servicios Educativos SL., professor 
d’educació secundària i impulsor del 
metavers a nivell educatiu.
Hèctor Labarta Brustenga, llicenciat en 
RP i publicitat (UVic) i en Sociologia (UAB). 
Màster en Direcció en RH (OBS Business 
School). Programa de Creativitat i social 
media (IEBS Digital School). Manager a 
Kaizen Talent. Headhunter.

Durada: 8 hores  (de les 9 h a les 13 h). 

Preu: 32 €

Més informació

Formulari de preinscripció

https://www.uda.ad/laccessibilitat-de-lart-al-museu-carmen-thyssen-dandorra/
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=IC9O4AD7HDCPL36XOJDJ4XHOTS8GJTIB
https://www.uda.ad/metavers-respostes-al-nou-paradigma-social-economic-laboral-i-educatiu/
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=8BXQQ8BBBM1VQ1RBV9VANXTZDHZ6QR8R
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