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Els reptes de futur centraran la lliçó inaugural del proper
curs acadèmic 2022-23

El politòleg Guy Haug, expert internacional en avaluació i desenvolupament d’universitats,
participarà a l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2022-2023 a Andorra, que tindrà lloc
a l’auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, a Sant Julià de Lòria, el

dijous 29 de setembre de 2022 a les 11.00 h. Convidat per la Universitat d’Andorra (UdA),
Haug hi pronunciarà la lliçó inaugural, titulada «Grands défis des universités au 21e

siècle», en què parlarà dels reptes de futur que han d’afrontar les universitats en aquesta
primera meitat de segle. L’acte estarà obert al públic, amb entrada lliure.
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Què fem?

Travessa de muntanya amb estudiants
del College of the Rockies

Un estudiant del bàtxelor en Infermeria va tenir
l’oportunitat de fer una travessa de muntanya

tot acompanyant un grup d’estudiants i
professors del College of the Rockies

(Canadà), i fins i tot els va fer de guia durant
una jornada a Barcelona. Els estudiants
canadencs van tenir la sort de descobrir

Andorra de la mà d’una persona que coneix el
territori, i el Sergi va poder millorar el seu perfil
internacional tot descobrint una cultura diferent,

fent contactes internacionals i fent una
immersió en l’anglès durant una setmana. Ell

mateix ens explica la seva experiència.
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Estada postdoctoral per conèixer com
els mestres en formació conceben

l’educació patrimonial
La doctora Anna Solé-Llussà, de la Universitat

de Lleida (UdL), està fent una estada
postdoctoral al Grup de Recerca

Interdisciplinari en Educació (GRIE) de la
Universitat d’Andorra (UdA) per dur a terme el

seu projecte de recerca titulat “L’educació
patrimonial en la formació inicial de mestres”. El

projecte gaudeix d’un contracte postdoctoral
Margarita Salas (Ministeri d’Universitats,
Govern d’Espanya i finançat per la Unió

Europea- NexGenerationEU), gràcies al qual
Solé-Llussà podrà fer una recerca d’un any a

l’UdA i un segon any de recerca a la seva
universitat d’origen.
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Notícies a uda.ad

S’amplien els cursos preparatoris per
millorar la incorporació dels nous

estudiants
Amb la voluntat de donar una millor acollida als

estudiants de nou ingrés que s’incorporin el
curs 2022-2023, la Universitat d’Andorra ofereix

per tercer any consecutiu diversos cursos
preparatoris de caràcter optatiu destinats a

aquelles persones que provenen de branques
poc vinculades a la carrera que volen cursar i

que els manca un reforç extra en algunes
matèries o en llengua anglesa o francesa.

Llegir-ne més

L’UdA presidirà un any més la xarxa
d’universitats de petits països i territoris

La Universitat d’Andorra (UdA) va participar,
dimarts 3 de maig, a la quarta reunió anual de
rectors de la Network of Universities of Small
Countries and Territories (NUSCT), en la qual

es va decidir que el rector de l’UdA, M. Nicolau,
presideixi un any més l’entitat. Serà a la

propera trobada, que tindrà lloc a Gibraltar el
2023, quan es designi la nova presidència de

la xarxa d’universitats de petits països i
territoris.
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L’UdA premia els projectes ‘Stop
plàstics’ i ‘Pla d’ajUdA al clima’

La Universitat d’Andorra (UdA) ha lliurat aquest
dimecres els premis del primer concurs ‘Què
podem fer a l’UdA pel clima?’. En la categoria
d’estudiants, el projecte guanyador ha estat

l’anomenat ‘Stop plàstics’, que proposa
disminuir l’ús d’ampolles de plàstic entre la
comunitat universitària distribuint ampolles

d’alumini, bosses de tela i un tríptic informatiu.
En la categoria oberta al personal i als

col·lectius UdA Alumni i UdA Activa, el projecte
guanyador ha estat el ‘Pla d’ajUdA al clima’,

que preveu cursos de formació per sensibilitzar
la comunitat universitària sobre les

conseqüències del canvi climàtic, accions per
estalviar recursos, i l’enjardinament de les

instal·lacions de l’UdA.
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Continuen obertes les preinscripcions
per al proper curs

La Universitat d’Andorra (UdA) manté 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.

Llevat de casos excepcionals, com el bàtxelor
en Infermeria o el Programa de doctorat, el

període de preinscripcions als estudis reglats
es mantindrà obert fins al primer de juliol.

Posteriorment, s’obrirà un segon període de
preinscripcions, fins al 29 d’agost, només per a
les carreres en què quedin places disponibles.
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Anàlisi d’activitats de ciències en edats primerenques des d’una
mirada inclusiva de gènere

Natàlia Malheiro
 
"Alguns estudis en demostren que les nenes en edats primerenques ja creuen que la ciència és
més aviat una disciplina masculina i que en aquesta disciplina els nens juguen amb avantatge,
ja que elles els consideren més intel·ligents i amb més capacitats. No puc oblidar que, durant la
meva infància, a la gran majoria dels dibuixos animats que veia a la televisió i als contes que
llegia, els personatges dels científics eren homes."
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Vídeo destacat
El màster en Educació de la Universitat d'Andorra és una titulació de segon cicle de 120 crèdits
europeus que permet als titulats en un primer cicle d'educació especialitzar-se en atenció a la

diversitat, i als titulats de primer cicle de qualsevol altra disciplina esdevenir docents de segona
ensenyança, batxillerat, formació professional o formació d'adults.
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