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L’UdA estreny nous lligams de cooperació amb les
universitats cubanes

El rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau, ha signat aquest mes de
febrer dos nous convenis de mobilitat internacional amb dues universitats de Cuba que

amplien el nombre de centres de l’arxipèlag caribeny amb els quals l’UdA pot dur a terme
intercanvis acadèmics. Els dos nous acords, l’un amb la Universitat de Las Tunas i l’altre

amb la Universitat de Granma, s’afegeixen així als ja existents amb la Universitat
d’Artemisa i la Universitat de les Ciències Informàtiques (UCI) de l’Havana. A més, s’ha

pogut signar un conveni marc amb la Universitat d’Oriente que permet iniciar-hi la
col·laboració. Els avenços s’han produït en el marc del XIII Congrés Internacional

d’Ensenyament Superior “Universidad 2022”, auspiciat pel President de Cuba, Miguel
Díaz-Canel.
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Què fem?

El 79% de membres dels grups de
recerca de l’UdA són dones

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones i
les Nenes en la Ciència (11 de febrer), la

Universitat d'Andorra (UdA) ha fet públic el seu
Pla d’igualtat de gènere, que fa un diagnòstic

sobre la matèria i marca un total de 32 accions
a implementar entre els anys 2022 i 2025. Té

com a principals objectius fomentar una cultura
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en

el si de la institució, reduir la segregació
horitzontal (estudis i llocs de treball més

feminitzats i més masculinitzats), prevenir
qualsevol conducta discriminatòria per raó de
sexe i promoure la docència i la recerca amb

perspectiva de gènere.
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Balanç positiu del projecte
transfronterer LLL-Transversalis

La Universitat d’Andorra (UdA) fa un balanç
molt positiu de la seva participació al projecte
europeu de cooperació transfronterera LLL-
Transversalis, que va finalitzar el passat mes

d’octubre. El projecte, emmarcat en el
Programa Interreg V-A Espanya-França-

Andorra (POCTEFA 2014-2020), s’ha centrat
principalment en la formació dual que combina
de manera integrada les classes lectives a la

universitat i l’aprenentatge a l’empresa. També
ha abordat l’harmonització de les competències

en l’espai fronterer i la possibilitat de fer un
marc conjunt de validació dels aprenentatges

basats en l’experiència (VAE).
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Notícies a uda.ad

Inscripcions obertes al nou curs de
gestió d’ONG i altres entitats

Fins al 25 de febrer de 2022 està obert a la
Universitat d’Andorra (UdA) el període de

preinscripció a la seva nova formació per a
professionals i voluntaris del tercer sector: el

curs d’actualització en Gestió d’ONG i d’altres
entitats sense ànim de lucre. El tràmit es
formalitza fàcilment a través del formulari

de preinscripció en línia.
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L’UdA reprèn el Cicle de
Perfeccionament Professional amb deu

noves propostes
La Universitat d’Andorra (UdA), amb la

col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà,
reprèn des del mes de gener el Cicle de
Perfeccionament Professional (CPP), un

programa de formacions presencials de curta
durada adreçat als estudiants universitaris i

obert als professionals del país.
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Tesi sobre la implementació del model
competencial en la formació de

mestres
L'UdA va acollir el 17 de desembre la lectura de

la tesi doctoral titulada “La formació inicial de
mestres des d’un enfocament competencial i

plurilingüe: estudi de cas del bàtxelor en
Ciències de l’educació de la Universitat

d’Andorra”, defensada per Blanca Carrera
González.

Llegir-ne més

Tesi sobre els efectes de la
‘gamificació’ en l’aprenentatge de

segones llengües
La Universitat d’Andorra (UdA) va acollir el 13

de desembre la lectura de la tesi doctoral
titulada “Gamification in learning English as a

second language: A methodological framework
to improve psychobehavioural factors and

speaking fluency”, defensada per Nadia Azzouz
Boudadi.
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Contribució del mes 

L’UdA com a eina per al desenvolupament econòmic i social
d’Andorra

Montserrat Casalprim, Josep M. Duart i Betlem Sabrià
 
"En el marc del projecte d’entorn i contribució de l’UdA del Grup de Recerca Interdisciplinari en
Educació de la Universitat d’Andorra, s’ha realitzat un treball titulat La contribució de la
Universitat d’Andorra a la societat andorrana. L’UdA com a eina per al desenvolupament
econòmic i social d’Andorra, amb l’objectiu d’analitzar, utilitzant les dades del 2019, l’impacte de
l’UdA en la societat i economia andorranes. Sota aquesta premissa es porten a terme diversos
estudis i treballs d’investigació que cerquen fins a quin punt l’UdA contribueix al creixement
econòmic i el benestar social de la població andorrana."
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Vídeo destacat
L'UdA ha estat present durant unes setmanes al pavelló d'Andorra a l'Expo de Dubai amb la

projecció en continu d'aquest vídeo de presentació destinat a estudiants internacionals.

 

Extensió universitària

Novetats
de formació continuada
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Biblioteca

Noves adquisicions 
a la BCU
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Dia a dia

Altres informacions
de la Universitat
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