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La Universitat d’Andorra (UdA) ha presentat a l’AQUA un complement d’informació responent 

a les resolucions 008-14 del 18/07/2014 i 007-14 del 30/06/2014 de l’AQUA a la proposta de 

modificació del pla d’estudis del Bàtxelor en Ciències de l’Educació aprovat el 6 de maig del 

2009. Basant-se en la documentació facilitada per la Universitat l’AQUA estableix: 

- La proposta de modificació del pla d’estudis implica un salt qualitatiu que hauria de 

permetre assolir amb escreix les competències mínimes establertes en el decret de 

creació del títol de Bàtxelor en Ciències de l’Educació aprovat el 11 de febrer del 2009. 

Per aquests motius l’AQUA acredita positivament la present modificació del pla 

d’estudis del Bàtxelor en Ciències de l’Educació de la Universitat d’Andorra. Tot i això 

s’efectuen les consideracions següents: 

o L’AQUA recomana al Govern d’Andorra l’acceptació de la present modificació i 

la seva corresponent publicació al BOPA. Caldrà que el Ministeri competent, 

en acord amb la Universitat d’Andorra decideixin el procés de convivència i 

extinció del Pla d’estudis aprovat el 6 de maig del 2009 i el relatiu a la present 

modificació. L’AQUA, entenent que la present modificació implica una millora 

substancial de l’antic pla d’estudis, recomana la completa extinció del pla 

d’estudis inicial en la mesura i terminis que la salvaguarda dels drets dels 

actuals estudiants matriculats al pla antic ho faci possible.   

o La Universitat d’Andorra haurà de presentar al Ministeri competent, per 

aprovació de la modificació del present pla d’estudis, un text refós del mateix 

incloent la totalitat de la informació relativa al pla d’estudis i on s’hi aportin les 

modificacions oportunes. Aquesta modificació ha d’incloure les diferents 

informacions facilitades com a complement d’informació a l’AQUA. 
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o En la documentació acompanyant la proposta de modificació del pla d’estudis 

s’haurà d’incloure la motivació del increment en crèdits de l’assignatura de 

Ciència i Tecnologia i si escau una modificació de la descripció i objectius de 

l’assignatura. 

o En la documentació facilitada per la Universitat s’identifica el nou pla d’estudis 

com essent d’un bàtxelor en modalitat dual. L’AQUA entén que aquesta 

denominació pot induir a errors ja que aquesta denominació fa normalment 

referència a la modalitat d’ensenyament combinant la 

presencialitat/virtualitat. En la mesura del possible caldria modificar aquesta 

terminologia. 

o La majoria de beneficis associats amb la implementació de la present 

modificació venen associats amb la integració més completa de les estades 

formatives amb els ensenyaments teòrics. La qualitat del procés es veurà 

significativament vinculada al grau d’implicació dels tutors de les escoles. Per 

aquest motiu, es recomana al Ministeri competent de ser especialment 

amatents a les temàtiques relacionades amb la selecció, formació, vinculació, 

seguiment i reconeixement dels professionals implicats en el procés de 

tutorització.  

   

 

 Dr. Èric Jover Comas 

Director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra  

Sant Julià de Lòria, 8 de gener del 2015 


