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L’UdA, una universitat compromesa amb els ODS
Les universitats tenen un paper protagonista en la consecució del gran repte que suposa
l’assoliment de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, integrant la seva filosofia
en tots els seus àmbits d’actuació i posant els mitjans perquè els estudiants adquireixin
les competències i els coneixements necessaris per contribuir a un desenvolupament
més sostenible de la societat. Als inicis del 2018, la Universitat d’Andorra (UdA) es va
comprometre amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu de
contribuir al seu assoliment. Aquesta decisió anava en línia amb els valors que es

desprenen del seu model institucional, i partia del compromís amb la sostenibilitat, la
conservació del medi ambient i la defensa dels drets humans que l’UdA ha tingut des dels

seus orígens.
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Què fem?

 

Més sessions informatives sobre el nou
curs 2022-2023

Amb motiu del període de preinscripcions per al
proper curs acadèmic 2022-2023, l'UdA ha
programat diverses sessions informatives

adreçades als futurs estudiants i a les seves
famílies per presentar-los l’oferta d’estudis
universitaris. Després de la primeres dues
setmanes de sessions informatives, l’una

presencial i l’altra virtual, al març i a l’abril,
respectivament, les sessions en format

presencial es repetiran la setmana del 23 de
maig, i en modalitat virtual es tornaran a

celebrar la setmana del 30 de maig.
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Neix Compendium.cat, el portal del
llenguatge jurídic català

Ja ha entrat en funcionament el web
Compendium.cat, que unifica més de 700

recursos per fomentar l’ús del català en l’àmbit
del dret i que es posa a disposició de tots els

operadors jurídics, així com dels professionals
de la llengua i de la ciutadania en general, per

fomentar l’ús del català a la justícia i en els
diferents àmbits socials. El nou portal fomenta
l’ús i la qualitat del llenguatge jurídic català,

visibilitzant i rendibilitzant molts dels recursos
que fins ara es trobaven dispersos en diferents

webs institucionals.
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Notícies a uda.ad

 

Sis propostes al programa Aula d’Estiu
2022

El programa Aula d’Estiu, que tindrà lloc entre
el 10 de juny i el 5 de juliol, compta amb sis

formacions de curta durada sobre temàtiques
relacionades amb l’educació, la llengua, la
cultura i les noves tecnologies. La inscripció
està oberta a la comunitat universitària de

l'UdA, però també als professionals del país i al
públic en general.
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Tesi doctoral sobre l’ús de les tauletes
tàctils en l’aprenentatge de l’anglès

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest
divendres 8 d’abril la lectura de la tesi doctoral

titulada “Perceptions, practices, and attitudes on
the use of technology in the English as a

Foreign Language classroom: The iPad in the
Andorran school system”, defensada per Ferran

Costa i dirigida per Elisabet Arnó i Guzman
Mancho.
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UdA Solidària recapta prop de 1.200
euros per lluitar contra el càncer

La Universitat d’Andorra (UdA), a través de les
activitats organitzades en el marc del Dia UdA

Solidària, celebrat el passat 26 d’abril, va
recaptar un total de 1.163,50 euros per a
l’Associació Andorrana Contra el Càncer

(ASSANDCA). La jornada, creada per ajudar a
entitats del país, va tenir un vessant esportiu i

un de més lúdic.
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Exposició “La pedra seca a Andorra”
La Universitat d’Andorra (UdA) acull, fins al 31
de maig, l’exposició itinerant “La pedra seca a
Andorra”, una mostra que recorre els centres
educatius i amb què el ministeri de Cultura i

Esports, en cooperació amb el ministeri
d’Educació i Ensenyament Superior, vol fer

arribar als estudiants la importància del
patrimoni de la pedra seca al país.
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Contribució del mes 

Per què parlem de la disfàgia orofaríngia?

M. Avellanet, E. Gea, M. Ros
 
"La deshidratació i la desnutrició tanquen un cercle viciós, condicionant també la mateixa DOF.
La deshidratació augmenta el risc d’aspiració perquè la xerostomia disminueix l’aclariment i la
neteja oral, augmenta la colonització bacteriana i facilita les infeccions orofaríngies i bronquials.
A més a més, la deshidratació pot contribuir a episodis de confusió mental, vertigen, fatiga,
astènia i empitjorar una síndrome de fragilitat."

Llegir-ne més

Vídeo destacat
Sabeu qui és la Defensora dels Drets i dels Deures de l'UdA i quines funcions té aquesta figura?

S'explica en aquest vídeo. Actualment, el càrrec és ocupat per Rosa M. Mandicó, que va ser
nomenada el juny passat per a un mandat de quatre anys.

 

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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