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La Universitat d’Andorra rep el guardó Olympe de Gouges
pel seu compromís amb la igualtat de gènere

La Universitat d’Andorra (UdA) va rebre el 8 de març el guardó Olympe de Gouges,
atorgat pel Govern d’Andorra, que premia les empreses o institucions que promouen la
igualtat de gènere en l’àmbit laboral a través de l’aprovació de plans d’igualtat dins de la

seva organització. La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, va lliurar
el guardó al rector de l’UdA, Miquel Nicolau, i a una representació del grup de treball

encarregat de l’elaboració del Pla d’igualtat. L’UdA ha estat l’única organització que ha
rebut enguany el guardó, que reconeix el compromís de la Universitat amb la igualtat i la
tasca feta amb l’elaboració del Pla d’igualtat de gènere de la Universitat d’Andorra 2022-
2025, aprovat el passat mes de gener per pel personal fix i eventual i la Junta acadèmica

d’UdA.
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Què fem?

Tornen les sessions informatives
adreçades a pares i futurs estudiants
Amb motiu del període de preinscripcions per al
proper curs acadèmic 2022-2023, la Universitat

d’Andorra (UdA) ha programat diverses
sessions informatives adreçades als futurs

estudiants i a les seves famílies per presentar-
los el funcionament i les característiques de
l’oferta d’estudis universitaris. Es tracta de

sessions temàtiques dedicades respectivament
als quatre àmbits d’estudis en què l’UdA ofereix

formacions reglades presencials. Enguany
s’han organitzat quatre sèries de sessions

informatives, de dilluns a dijous a les 19.00 h,
alternant setmanes en modalitat presencial i

setmanes en modalitat virtual per donar
l’oportunitat a tothom de poder informar-se.
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Màster en Educació: primer itinerari de
Cultura democràtica completat amb èxit

En el marc del màster en Educació, s’ha
finalitzat la primera promoció de l’itinerari de

Cultura democràtica, de trenta crèdits europeus
ECTS i amb una durada d’un semestre. Durant

aquest semestre que ha durat l'itinerari, els
estudiants han pogut adquirir diversos
coneixements a partir dels tres mòduls

següents que s'han anat desenvolupant:
Fonaments de la cultura democràtica, Educació
per a la cultura democràtica i Mediació, cultura

del diàleg i mediació de conflictes. Cada un
dels mòduls incloïa seminaris específics amb la

finalitat que els estudiants adquirissin els
continguts, capacitats i actituds per poder

resoldre els reptes respectius a cada etapa.
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Notícies a uda.ad

Obertes les preinscripcions per al
proper curs 2022-2023

La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert el
període de preinscripcions per a les persones

que vulguin començar els estudis a la
universitat pública andorrana el proper curs

2022-2023, amb la vista posada al futur i a la
plena recuperació de la normalitat. El tràmit és

gratuït i es formalitza a través del formulari
de preinscripció en línia.
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Visita’ns al Saló de l’Ensenyament de
Barcelona!

Del 16 al 20 de març tindrà lloc una nova edició
del Saló de l’Ensenyament, amb un retorn
esperat a la presencialitat que reunirà tota

l’oferta universitària i d’ensenyament
professional. Amb el suport de l’agència de

desenvolupament econòmic Andorra Business,
l’oferta andorrana d’estudis superiors
presencials tornarà a estar-hi reunida.
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Presentació del llibre ’La contribució de
la Universitat d’Andorra a la societat

andorrana'
El dilluns 7 de març ha tingut lloc a la

Universitat d’Andorra (UdA) la presentació del
llibre La contribució de la Universitat d’Andorra
a la societat andorrana. L’UdA com a eina per

al desenvolupament econòmic i social
d’Andorra, obra de Montserrat Casalprim,

Josep M. Duart i Betlem Sabrià. La presentació
del llibre ha comptat amb la participació de Guy

Haug, considerat un dels pares de l’Espai
Europeu d’Ensenyament Superior.
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La comunitat universitària fa una
concentració a favor de la pau mundial

Arran de la invasió d’Ucraïna per part de
l’exèrcit rus, el divendres 25 de febrer de 2022

la Universitat d’Andorra (UdA) va aturar
momentàniament la seva activitat per dur a

terme una concentració d’un minut a la plaça
de la Germandat per la pau mundial. L'UdA

demana que s’aturin les hostilitats armades i
s’iniciïn converses per aturar el conflicte. Així

mateix, es demana que es treballi intensament
per a una pau permanent a tot el planeta.
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Contribució del mes 

Olympe de Gouges, una feminista en temps de Revolució Francesa

Miquel Payeras
 
"Olympe de Gouges, considerada la primera feminista, va ser condemnada a la guillotina durant
el període més radical de la Revolució Francesa. Fou executada a París el 1793, poques
setmanes després que la precedís en la visita al mortal cadafal la famosa reina consort
reial Maria Antonieta d’Àustria. L’esposa de Lluís XVI ha estat sempre recordada, s’han escrit
llibres i fet pel·lícules sobre la seva biografia i el dramàtic final a la guillotina. A Gouges, però, la
història la va oblidar durant prop de dos segles."
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Vídeo destacat
La Tània Prats és estudiant de tercer del bàtxelor en Informàtica de la Universitat d'Andorra. Ens

deixa clar que la informàtica no és pas només cosa d'homes.
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