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MARC PER A L’AVALUACIÓ DE 

L’ENSENYAMENT SUPERIOR 

· Abril 20211 ·   

1. PRESENTACIÓ 

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) té com a objectius avaluar, acreditar 

i certificar la qualitat de l’ensenyament superior a Andorra d’acord amb els principis i els 

estàndards de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i en coordinació amb les institucions 

d’ensenyament superior. 

Els Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació 

Superior (ESG) ofereixen orientació per assegurar la qualitat interna i externa, i es basen en 

els quatre principis següents: 

• Les institucions d’educació superior (IES) són les responsables principals de la qualitat 

de la seva oferta i de garantir aquesta qualitat. 

• L’assegurament de la qualitat respon a la diversitat de sistemes, institucions, 

programes i estudiants d’educació superior. 

• L’assegurament de la qualitat promou el desenvolupament d’una cultura de la qualitat. 

• L’assegurament de la qualitat té en compte les necessitats i les expectatives dels 

estudiants, la resta de parts interessades i la societat. 

El Marc per a l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament superior estatal d’Andorra estableix 

les bases per desenvolupar l’assegurament extern de la qualitat sota el paraigua dels ESG i 

de la normativa andorrana. Els objectius d’aquest Marc són: 

• Garantir l’acreditació i la millora contínua dels ensenyaments superiors estatals. 

• Definir les dimensions de qualitat, així com els elements clau que defineixen els 

processos d’avaluació. 

• Promoure la cultura de la qualitat en l’àmbit de l’ensenyament superior. 

• Avançar cap a un sistema d’assegurament de la qualitat àgil, modern, eficient i 

sostenible. 

 

1 Contingut validat al Grup de Treball sobre Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i aprovat pel Comitè Director de 
l’AQUA el 16 d’abril del 2021. 

https://enqa.eu/index.php/home/esg/
https://enqa.eu/index.php/home/esg/
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El contingut d’aquest Marc d’avaluació és fruit de les discussions portades a terme en el si del 

Grup de Treball sobre Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, format per representants 

de les institucions d’ensenyament superior, del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i 

de l’AQUA. 

A continuació, es descriu l’abast de cadascun dels programes d’avaluació, el moment, els 

elements en què es basa el seu desenvolupament i les dimensions d’avaluació. Aquests 

aspectes responen a les preguntes: quan i per què s’avalua?, què s’avalua?, qui i com ho 

avalua? També s’hi inclou una metaavaluació del marc en general i de cadascun dels processos 

en concret. 

2. ELS PROCESSOS D’AVALUACIÓ 

L’abast dels processos d’avaluació presentats en aquest Marc, o l’objecte d’avaluació, preveu 

el nivell de la titulació: posa el focus en aspectes propis dels plans d’estudis estatals de DPA, 

bàtxelor, bàtxelor d’especialització, màster i doctorat, com són la coherència entre les 

competències, els continguts i les activitats formatives, la planificació de crèdits al llarg dels 

cursos, etc. Per altra banda, l’AQUA podria desenvolupar avaluacions en l’àmbit institucional 

que posessin el focus en aspectes estratègics i globals de les institucions d’ensenyament 

superior que imparteixen titulacions estatals.  

Pel que fa al moment, l’avaluació dels plans d’estudis es dona al llarg del cicle de vida dels 

ensenyaments estatals en tres moments: en l’aprovació (avaluació ex ante), la modificació i 

la renovació al cap de deu anys (avaluació ex post). A més d’aquests processos, les IES i 

l’AQUA poden acordar dur a terme un seguiment extern d’un pla d’estudis o d’un aspecte 

concret, amb la finalitat d’orientar la solució de debilitats observades en avaluacions anteriors 

o en la mateixa aplicació del pla d’estudis. 

Pel que fa al procediment, les avaluacions es duen a terme considerant els elements 

següents: 

• En coordinació amb la gestió interna de la qualitat (segons l’ESG 2.1). Les 

avaluacions parteixen de l’autoreflexió de les mateixes institucions d’ensenyament 

superior sobre la qualitat dels seus ensenyaments i institucions, que es vehicula, 

entre altres mecanismes, a través d’un autoinforme o document similar, amb 

evidències. 

• Integrant la participació dels agents d’interès, com són els estudiants, els titulats, el 

personal acadèmic, els coordinadors o responsables, el personal administratiu i tècnic 

i els ocupadors (ESG 2.3). 

• Basant-se en la valoració d’experts externs (ESG 2.4). 
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• En el cas de la renovació de plans d’estudi, fent una visita a les instal·lacions de la 

institució d’ensenyament superior i entrevistant els agents d’interès (ESG 2.3). 

• Redactant informes d’avaluació (ESG 2.6). 

El propòsit dels processos d’avaluació externa desenvolupats en aquest Marc és doble: 

• La millora contínua,  

• La rendició de comptes en l’avaluació de plans d’estudi.  

Taula 1: Resum dels processos d’avaluació 

 
APROVACIÓ DE 

PLANS D’ESTUDI 

MODIFICACIÓ 

SUBSTANCIAL DE 

PLANS D’ESTUDI 

RENOVACIÓ DE 

PLANS D’ESTUDI 

Abast Nivell de titulació Nivell de titulació Nivell de titulació 

Moment 
Ex ante (nous 

ensenyaments) 

Ex post  

(segons convingui) 

Ex post  

(cada deu anys) 

Autoinforme 

elaborat per les 

IES 

Sí Sí Sí 

Participació dels 

agents d’interès 
Sí Sí Sí 

Participació d’un 

panel d’experts 

extern 

Sí Sí Sí 

Visita i 

entrevistes 
No No Sí 

Informe 

d’avaluació 
Sí Sí Sí 

Obligatorietat Sí Sí  Sí 

Propòsit 
Acreditació i 

millora contínua 

Acreditació i millora 

contínua 

Acreditació i millora 

contínua 

2.1. Aprovació de plans d’estudi 

El Govern d’Andorra aprova els plans d’estudi de les titulacions estatals, amb l’acreditació 

prèvia de l’AQUA, i es publiquen al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). 

L’avaluació de plans d’estudis perquè siguin aprovats consisteix en una avaluació ex ante de 

nous ensenyaments. El seu objectiu és garantir que la previsió teòrica dels plans d’estudis 



   

doc_1-19-082 

 

Pàgina 4 de 11 

sigui sòlida i coherent, i que segueix els requeriments de l’Espai Europeu d’Ensenyament 

Superior, el Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior (MATES) i la normativa 

andorrana en matèria d’ensenyament superior. El procés d’avaluació extern se sintetitza en 

un informe argumentat vinculant amb un resultat favorable o desfavorable que es publica en 

els casos favorables, de manera que sigui accessible a la comunitat acadèmica, als 

col·laboradors externs i a altres persones interessades. 

L’aprovació de plans d’estudi consisteix en un compromís sobre el què, el com, el quan i el 

qui del desenvolupament dels ensenyaments estatals. 

2.2. Modificació substancial de plans d’estudi 

Les modificacions de plans d’estudis tenen l’objectiu de mantenir actualitzats els plans 

d’estudis aprovats i poden venir motivades per un procés d’avaluació, per un canvi en les 

metodologies docents o el model educatiu i per una actualització del contingut, entre altres 

aspectes. Les modificacions de plans d’estudi es poden classificar en: modificacions no 

substancials o modificacions substancials. 

Les modificacions no substancials són les que milloren la titulació sense comportar alteracions 

en la naturalesa, els objectius o l’estructura del pla d’estudis aprovat pel Govern.  

Les modificacions substancials són les que comporten alternacions en la naturalesa, els 

objectius o l’estructura del pla d’estudis, o que afecten qualsevol aspecte regulat en el decret 

de pla d’estudis aprovat pel Govern. Aquestes modificacions requereixen una avaluació i 

acreditació prèvies de l’AQUA, que se sintetitzen en un informe argumentat amb un resultat 

favorable o desfavorable. 

2.3. Renovació de plans d’estudi 

L’avaluació de plans d’estudi perquè siguin renovats consisteix en una avaluació ex post deu 

anys després de l’aprovació o d’una modificació substancial més gran. Aquesta avaluació es 

focalitza en l’aplicació del pla d’estudis, prenent com a referència els compromisos de 

l’aprovació i, si escau, les modificacions dutes a terme fins a aquesta data. 

El procés d’avaluació extern se sintetitza en un informe argumentat vinculant amb un resultat 

favorable o desfavorable, que estableix punts forts, accions de millora vinculants i propostes 

de millora per avançar cap a l’excel·lència. 
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3. LES DIMENSIONS DE QUALITAT 

Les dimensions de qualitat parteixen dels Estàndards i directrius per a l’assegurament de la 

qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG) (ESG). Aquests estàndards representen 

un marc comú i ofereixen unes directrius bàsiques i de partida per facilitar la garantia i la 

millora de la qualitat de l’educació superior a tot l’EEES. 

Les cinc dimensions de qualitat engloben diferents aspectes clau que, al seu torn, es concreten 

en criteris d’avaluació (vegeu la Taula 2). Aquesta concreció pren com a referència les 

polítiques i la normativa andorrana en matèria d’ensenyament superior. 

Taula 2. Relació de les dimensions de qualitat amb els ESG i els aspectes clau 

Dimensions de 

qualitat 
ESG Aspectes clau 

 

I. Qualitat i millora 

contínua 

ESG 1.1. Política 

d’assegurament de la 

qualitat 

ESG 1.7. Gestió de la 

informació 

ESG 1.9. Seguiment 

permanent i revisió 

periòdica dels programes 

 

Seguiment periòdic i millora contínua 

II. Activitats i plans 

d’estudis 

ESG 1.2. Disseny i 

aprovació dels programes 

ESG 1.3. Aprenentatge, 

ensenyament i avaluació 

centrats en l’alumnat 

Descripció i definició de la titulació 

Rellevància i interès de la titulació 

Perfil de competències de la titulació 

Sortides i efectes professionals de la titulació 

Disseny, planificació i organització de la titulació 

III. Personal acadèmic ESG 1.5. Professorat 

Formació i experiència professional i investigadora 

del professorat 

Suficiència del professorat 

 

https://enqa.eu/index.php/home/esg/
https://enqa.eu/index.php/home/esg/
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IV. Recursos i processos 

de suport 

 

ESG 1.4. Admissió 

progressió, 

reconeixement i 

certificació de l’alumnat 

ESG 1.6. Recursos 

d’aprenentatge i de 

suport a l’alumnat 

Accés i admissió dels estudiants 

Recursos de suport per a l’aprenentatge 

V. Informació pública 
ESG 1.8. Informació 

pública 
Mitjans i contingut 

 

3.1. Dimensió I. Qualitat i millora contínua 

Aquesta dimensió fa referència a la capacitat de la institució d’ensenyament superior (IES) 

per gestionar la seva qualitat de forma estratègica i coordinada, mitjançant la gestió de la 

informació, el seguiment i la presa de decisions, amb la finalitat de garantir la millora contínua 

de l’execució de les seves funcions. 

Es vincula amb els ESG següents: 

D
im

e
n
s
ió

 I
. 

Q
u
a
li
ta

t 
in

te
rn

a
 i
 m

il
lo

ra
 c

o
n
tí
n
u
a
 

ESG Descripció de l’estàndard 

ESG 1.1. Política 

d’assegurament 

de la qualitat 

“Les institucions han de tenir una política d’assegurament de la qualitat que sigui 

pública i que formi part de la seva gestió estratègica. Les parts interessades 

internes han de desenvolupar i aplicar aquesta política a través d’estructures i 

processos adequats i, alhora, implicar-hi les parts interessades externes.” 

 

ESG 1.7. Gestió 

de la informació 

“Les institucions han de garantir que recopilen, analitzen i utilitzen la informació 

rellevant per a la gestió eficaç dels seus programes i altres activitats.” 

 

ESG 1.9. 

Seguiment 

permanent i 

revisió periòdica 

dels programes 

“Les institucions han de dur a terme un seguiment i una revisió periòdica dels 

programes que ofereixen per garantir que assoleixen els objectius previstos i que 

responen a les necessitats de l’alumnat i la societat. Aquestes revisions han de 

comportar una millora continuada dels programes. Qualsevol acció que es 

planifiqui o s’adopti com a resultat de la revisió s’ha de comunicar a totes les parts 

interessades.” 

 

Es vincula principalment amb el marc normatiu següent: 
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Llei 14/2018, del 21 de juny, 

de l’ensenyament superior 

Article 3. Finalitats 

Article 12. Competències d’inspecció i avaluació 

Article 21. Drets i deures dels estudiants 

Article 23. Drets i deures del personal docent i investigador 

Article 25. Drets del personal administratiu i tècnic 

 

Reglament d’ordenació de 

les titulacions 

d’ensenyament superior 

estatals 

Article 22. Qualitat i millora contínua 

3.2. Dimensió II. Activitats 

Aquesta dimensió fa referència a les activitats que les IES desenvolupen en el marc de les 

seves finalitats que són objecte d’avaluació externa. Principalment fa referència a l’activitat 

acadèmica (titulacions estatals), tot i que en un futur podria incloure també la recerca i la 

transferència. Inclou el disseny dels plans d’estudi, amb la promoció de l’ensenyament, 

l’aprenentatge i l’avaluació centrats en l’alumnat. 

Es vincula amb els ESG següents: 

D
im

e
n
s
ió

 I
I.

 A
c
ti
v
it
a
ts

 

ESG Descripció de l’estàndard 

ESG 1.2. Disseny i 

aprovació dels 

programes 

“Les institucions han de tenir processos per al disseny i l’aprovació dels seus 

programes. Cal dissenyar els programes per tal que satisfacin els objectius 

establerts, incloent-hi els resultats d’aprenentatge previstos. Cal especificar i 

comunicar clarament la titulació que s’obté en finalitzar un programa. A més, 

aquesta titulació ha de referir-se al nivell corresponent del marc nacional de 

titulacions de l’educació superior i, en conseqüència, al marc de titulacions de 

l’Espai Europeu d’Educació Superior.” 

ESG 1.3. Aprenentatge, 

ensenyament i avaluació 

centrats en l’alumnat 

“Les institucions han de garantir que els programes s’ofereixen d’una manera 

que anima l’alumnat a adoptar un paper actiu en la creació del procés 

d’aprenentatge, i que l’avaluació dels estudiants reflecteix aquest enfocament.” 

Es vincula principalment amb el marc normatiu següent: 

Llei 14/2018, del 21 

de juny, de 

l’ensenyament 

superior 

Article 6. Accés  

Article 8. Crèdit europeu (ECTS)  

Article 11. Llengües 

Article 21. Drets i deures dels estudiants 

 

https://www.bopa.ad/bopa/030044/Documents/CGL20180712_09_46_25.pdf
https://www.bopa.ad/bopa/030044/Documents/CGL20180712_09_46_25.pdf
https://www.bopa.ad/bopa/032091/Pagines/GR20200709_13_46_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/032091/Pagines/GR20200709_13_46_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/032091/Pagines/GR20200709_13_46_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/032091/Pagines/GR20200709_13_46_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/030044/Documents/CGL20180712_09_46_25.pdf
https://www.bopa.ad/bopa/030044/Documents/CGL20180712_09_46_25.pdf
https://www.bopa.ad/bopa/030044/Documents/CGL20180712_09_46_25.pdf
https://www.bopa.ad/bopa/030044/Documents/CGL20180712_09_46_25.pdf
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Reglament 

d’ordenació de les 

titulacions 

d’ensenyament 

superior estatals 

Article 3. Definicions 

Article 4. Els crèdits europeus 

Article 5. Qualificacions 

Article 6. Plans docents 

Article 13. Menció dels títols estatals 

Article 14. Títols dobles, múltiples i conjunts que s’expedeixen a Andorra 

Article 15. Cicle curt: títols de diploma professional avançat (DPA) 

Article 16. Primer cicle: títols de bàtxelor i bàtxelor d’especialització 

Article 17. Segon cicle: títols de màster 

Article 18. Tercer cicle: títols de doctor 

Article 24. Demanda d’aprovació de pla d’estudis al ministeri encarregat de 

l’ensenyament superior 

 

Decret del 27-1-

2010 mitjançant el 

qual s’estableix el 

Marc andorrà de 

titulacions 

d’ensenyament 

superior 

Tots els articles 

3.3. Dimensió III. Personal acadèmic 

Aquesta dimensió fa referència a l’assegurament de la competència, la suficiència i les 

oportunitats de formació del personal encarregat de desenvolupar els plans d’estudi i altres 

activitats relacionades amb les finalitats de les IES. 

Es vincula amb l’ESG següent: 

D
im

e
n
s
ió

 
II

I.
 

P
e
rs

o
n
a
l 

a
c
a
d
è
m

ic
 

ESG Descripció de l’estàndard 

ESG 1.5. 

Professorat 

“Les institucions han d’assegurar-se que el seu professorat és competent. Han 

d’aplicar processos justos i transparents per a la contractació i el 

desenvolupament del personal.” 

Es vincula amb el marc normatiu següent: 

Llei 14/2018, del 21 

de juny, de 

l’ensenyament 

superior 

Article 22. El personal docent i investigador 

Article 23. Drets i deures del personal docent i investigador 

https://www.bopa.ad/bopa/032091/Pagines/GR20200709_13_46_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/032091/Pagines/GR20200709_13_46_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/032091/Pagines/GR20200709_13_46_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/032091/Pagines/GR20200709_13_46_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/032091/Pagines/GR20200709_13_46_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/022006/Pagines/60F6E.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/022006/Pagines/60F6E.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/022006/Pagines/60F6E.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/022006/Pagines/60F6E.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/022006/Pagines/60F6E.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/022006/Pagines/60F6E.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/022006/Pagines/60F6E.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/030044/Documents/CGL20180712_09_46_25.pdf
https://www.bopa.ad/bopa/030044/Documents/CGL20180712_09_46_25.pdf
https://www.bopa.ad/bopa/030044/Documents/CGL20180712_09_46_25.pdf
https://www.bopa.ad/bopa/030044/Documents/CGL20180712_09_46_25.pdf
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3.4. Dimensió IV. Recursos i processos de suport 

Aquesta dimensió fa referència als recursos humans (com el personal administratiu i tècnic), 

materials i de serveis (com les biblioteques, les aules, els laboratoris, els serveis 

d’orientació...), tecnològics (com les plataformes virtuals...) necessaris per garantir l’activitat 

acadèmica de les IES, així com tots els processos i les decisions vinculats al cicle de vida de 

l’estudiant, com l’admissió, el progrés, el reconeixement i la certificació. 

Es vincula amb els ESG següents: 

D
im

e
n
s
ió

 I
V
. 

R
e
c
u
rs

o
s
 i
 p

ro
c
e
s
s
o
s
 

d
e
 s

u
p
o
rt

 

ESG Descripció de l’estàndard 

ESG 1.4. Admissió, 

progressió, 

reconeixement i 

certificació de 

l’alumnat 

“Les institucions han d’aplicar amb coherència normes preestablertes i publicades 

que abastin totes les fases del ‘cicle de vida’ de l’alumnat (per exemple, admissió, 

progressió, reconeixement i certificació).” 

ESG 1.6. Recursos 

d’aprenentatge i de 

suport a l’alumnat 

“Les institucions han de disposar d’un finançament apropiat per a les activitats 

d’aprenentatge i ensenyament i garantir recursos d’aprenentatge i de suport a 

l’alumnat que siguin adequats i de fàcil accés.” 

Es vincula principalment amb el marc normatiu següent: 

Llei 14/2018, del 21 de juny, de 

l’ensenyament superior 

Article 6. Accés  

Article 10. Reconeixement oficial de títols i convalidació de 

períodes d’estudis  

Article 21. Drets i deures dels estudiants  

Article 25. Drets del personal administratiu i tècnic 

 

Reglament d’ordenació de les titulacions 

d’ensenyament superior estatals 

Article 3. Definicions 

Article 7. Convalidació de períodes d’estudi 

Article 8. Reconeixement de crèdits europeus (ECTS) 

Article 9. Cicle curt: diploma professional avançat (DPA) 

Article 10. Primer cicle: bàtxelor i bàtxelor d’especialització 

Article 11. Segon cicle: màster 

Article 12. Tercer cicle: doctorat 

 

Decret del 27-1-2010 mitjançant el qual 

s’estableix el Marc andorrà de 

titulacions d’ensenyament superior 

 

Annex  

Decret del 17-6-2020 pel qual s’aprova 

el Reglament de l’accés als nivells de 

l’ensenyament superior estatal 

 

 Tots els articles 

https://www.bopa.ad/bopa/030044/Documents/CGL20180712_09_46_25.pdf
https://www.bopa.ad/bopa/030044/Documents/CGL20180712_09_46_25.pdf
https://www.bopa.ad/bopa/032091/Pagines/GR20200709_13_46_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/032091/Pagines/GR20200709_13_46_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/022006/Pagines/60F6E.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/022006/Pagines/60F6E.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/022006/Pagines/60F6E.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/032084/Pagines/GR20200618_16_57_22.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/032084/Pagines/GR20200618_16_57_22.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/032084/Pagines/GR20200618_16_57_22.aspx
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3.5. Dimensió V. Informació pública 

Aquesta dimensió fa referència a la informació que les IES fan pública per prestar els seus 

serveis a la societat i per retre comptes de la seva qualitat, d’acord amb les seves finalitats. 

Aquesta informació inclou els aspectes considerats en la resta de dimensions. 

Es vincula amb l’ESG següent: 

D
im

e
n
s
ió

 V
. 

In
fo

rm
a
c
ió

 p
ú
b
li
c
a
 ESG Descripció de l’estàndard 

ESG 1.8. 

Informació pública 

“Les institucions han de publicar informació clara, rigorosa, objectiva, actualitzada 

i de fàcil accés sobre les seves activitats, incloent-hi els programes.” 

Es vincula principalment amb el marc normatiu següent: 

Llei 14/2018, del 21 de juny, de 

l’ensenyament superior 

Article 9. Plans d’estudis  

Article 14. Funcionament  

Article 21. Drets i deures dels estudiants  

Article 23. Drets i deures del personal docent i investigador 

 

Reglament d’ordenació de les titulacions 

d’ensenyament superior estatals 

Article 6. Plans docents 

Article 22. Qualitat i millora contínua 

 

4. METAAVALUACIÓ 

La metaavaluació constitueix una revisió periòdica i estratègica dels processos d’avaluació 

descrits anteriorment.  

La metaavaluació es configura com una reflexió conjunta entre les institucions d’ensenyament 

superior, el ministeri encarregat de l’ensenyament superior i l’AQUA, i es desenvolupa cada 

quatre anys, com a mínim. El seu abast són els processos d’avaluació externa i la millora 

contínua dels ensenyaments estatals. 

La metaavaluació es basa en l’anàlisi temàtica i en evidències de l’eficàcia i l’eficiència dels 

processos d’avaluació, aportades per l’AQUA. Segons convingui, pot considerar la participació 

d’experts externs. 

 

https://www.bopa.ad/bopa/030044/Documents/CGL20180712_09_46_25.pdf
https://www.bopa.ad/bopa/030044/Documents/CGL20180712_09_46_25.pdf
https://www.bopa.ad/bopa/032091/Pagines/GR20200709_13_46_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/032091/Pagines/GR20200709_13_46_08.aspx
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5. CONTACTE 

Qualsevol dubte, comentari o suggeriment en relació amb aquest procés es pot adreçar a: 

Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra 

Edifici del Consell General, plaça Lídia Armengol 

C. Dr. Vilanova, 15-17, planta -3 

AD500 Andorra la Vella 

Tel. 877 951 

A/e: info@aqua.ad 

mailto:info@aqua.ad

