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L’UdA, una universitat inclusiva
La Universitat d’Andorra (UdA) és una institució compromesa amb la garantia dels drets

de les persones amb discapacitat i amb necessitats especials. D’acord amb aquest
compromís, s’ha destinat una persona al capdavant i s’està treballant en l’elaboració

del Pla d’inclusió de la Universitat d’Andorra, que es preveu que estigui en marxa el curs
2022-2023. A banda d’obrar per l’eliminació de barreres arquitectòniques i sensorials, en

l’afany de garantir la igualtat d’oportunitats a tots els membres de la comunitat
universitària, l’UdA també treballa per fer inclusiva tota l’activitat docent. Això es tradueix,
no només en l’acció tutorial i en l’adopció d’una metodologia docent inclusiva, sinó també

en la possibilitat de realitzar adaptacions docents per a l’estudiantat amb discapacitat i
d’aplicar mesures inclusives per als estudiants amb necessitats educatives especials.
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Què fem?

 

El nou concurs 'Què podem fer a l’UdA
pel clima?' premiarà les millors idees

presentades
La Universitat d’Andorra (UdA) ha posat en

marxa un concurs intern per premiar les millors
accions aplicables a la institució que

contribueixin a la lluita contra el canvi climàtic i
que permetin adaptar-se als seus efectes. La

iniciativa vol contribuir a l’assoliment l’Objectiu
de Desenvolupament Sostenible 13, que se

centra a combatre amb urgència el canvi
climàtic i els seus efectes, i tenint en compte

que es tracta del repte ambiental més important
al qual ha de fer front la humanitat al segle XXI.
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L'UdA és l'opció preferida de la majoria
d'estudiants que decideixen inscriure-

s'hi
Per al 54,6% dels estudiants de la Universitat

d’Andorra (UdA), aquesta universitat ha estat la
primera opció, i els motius per escollir l'UdA
més destacats entre els estudiants de nou

accés han estat l’atenció personalitzada i el fet
d’estudiar a prop de casa. D’altra banda, els

principals motius d’elecció dels estudis que han
destacat els estudiants són les oportunitats de

trobar feina i la nota de tall. La principal via
d’accés a la Universitat són el batxillerat del

sistema educatiu andorrà i el batxillerat francès.
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Notícies a uda.ad

 

Renovada la Càtedra UNESCO de la
Universitat d’Andorra

L’Organització de les Nacions Unides per a
l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) ha

anunciat la renovació de la càtedra UNESCO
de la Universitat d’Andorra (UdA),

titulada “Tecnologies de la informació: Formació
i desenvolupament solidari. El cas dels petits

estats”.
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Neix el Dia UdA Solidària per recaptar
fons a favor d’ASSANDCA

La Universitat d’Andorra (UdA) celebrarà, el
proper 26 d’abril de 2022, la primera edició del
Dia UdA Solidària, una jornada pensada per
recaptar fons entre la comunitat universitària
per destinar-los a una entitat social del país.

Enguany la beneficiària serà ASSANDCA, que
lluita contra el càncer.
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El màster en Educació exposa els seus
projectes d’interculturalitat

El nou màster en Educació de la Universitat
d’Andorra (UdA) va culminar el seu primer

semestre, durant el qual es va impartir l’itinerari
sobre Cultura democràtica. Els resultats del

repte d’un dels mòduls de l’itinerari s’exposen
al vestíbul de la segona planta de l’edifici

principal de l’UdA.

Llegir-ne més

  

L’UdA torna a mostrar el seu rebuig
envers la guerra a Ucraïna

La Universitat d’Andorra (UdA) va tornar a
manifestar el seu rebuig envers la invasió russa
d’Ucraïna i a fer una crida per la pau mundial el
passat 25 de març. La concentració va comptar

amb representats de tota la comunitat
universitària, amb pancartes amb la paraula

“pau”.
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Contribució del mes 

La bretxa digital de gènere en la formació del professorat: el marc
TPACK per al segle XXI

Cristina Yáñez de Aldecoa
 
"Els resultats mostren que, pel que fa a la tasca docent, en comparació amb els homes, les
dones participants tenen una autopercepció molt pobra pel que fa a la seva Competència
Docent Digital, així com una menor predisposició cap a les tecnologies, cosa que no vol dir que
realment estiguin menys capacitades o formades. Però és cert que aquesta percepció les situa
en una posició de clar desavantatge."
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Vídeo destacat
La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert el període de preinscripcions per a les persones que

vulguin començar els estudis el proper curs 2022-2023. L'espot publicitari ja es pot veure en línia,
al cinema i a la televisió.

 

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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