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Acreditació del Pla d’estudis del bàtxelor en informàtica 

D’acord amb l’article 21 del Reglament d’ordenació de titulacions universitàries estatals, del 14 

d’abril del 2010: “La Universitat sol·licitarà a l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior 

d’Andorra l’acreditació dels plans d’estudis d’acord amb els procediments i els protocols 

d’actuació establerts per la mateixa Agència.”  

De manera general, aquest Pla d’estudis s’ha avaluat seguint la legislació i les regulacions 

andorranes i els principis del procés de Bolonya i de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. 

Més específicament, s’ha avaluat en funció del que estableix el Decret d’establiment del títol 

estatal de bàtxelor en informàtica, del 10 de febrer del 2010.  

Aquest Pla d’estudis s’ha avaluat seguint la informació facilitada per la Universitat d’Andorra 

(document inicial més dos complements d’informació), les reunions mantingudes amb diversos 

responsables d’aquesta universitat i l’assessorament extern de l’Agencia Nacional de la Calidad 

y Acreditación (ANECA) espanyola, que és membre de la European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA). 

Finalment, s’ha de destacar que la Universitat d’Andorra ja impartia actualment amb èxit la 

titulació corresponent seguint el pla d’estudis vell. En aquest sentit, aquest Pla d’estudis 

consisteix en una adaptació a la nova legislació.  

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra acredita que aquest Pla d’estudis 

de la Universitat d’Andorra hauria de permetre assolir correctament les competències 

específiques, transversals i professionals establertes al Decret d’establiment del títol de 

bàtxelor en informàtica. 

Malgrat això, es considera oportú fer les recomanacions següents amb l’objectiu de facilitar el 

bon desenvolupament d’aquest Pla d’estudis: 

- En la informació facilitada per la Universitat es troba a faltar informació més detallada 

referent a les proporcions dels sistemes d’aprenentatge establerts per les àrees de 

coneixement que conformen aquesta titulació. És molt important que el sistema de 
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qualitat intern de l’UdA verifiqui que les metodologies d’aprenentatge emprades 

permetin assolir els objectius i les competències corresponents de totes les 

assignatures. Caldrà precisar i verificar aquesta idoneïtat tant per la modalitat 

presencial com per la virtual.  

- En la informació facilitada per la Universitat es troba a faltar informació més detallada 

referent al pes específic de cada metodologia d’avaluació per les diverses àrees de 

coneixement que conformen aquesta titulació. És molt important que el sistema de 

qualitat intern de l’UdA verifiqui que les metodologies d’avaluació emprades permetin 

avaluar correctament el grau d’assoliment de les competències associades a cada 

assignatura. En cas que s’observin mancances s’hauran de proposar les mesures 

correctores escaients. Caldrà precisar i verificar aquesta idoneïtat tant per la modalitat 

presencial com per la virtual. 

- Aquest Pla d’estudis es pot desenvolupar seguint diversos graus de modalitat 

presencial i virtual. Encara que la plataforma d’ensenyament virtual desenvolupada 

per l’UdA ja ha mostrat que és útil, cal que el sistema de qualitat intern de la 

Universitat verifiqui i, si escau, proposi millores per adequar-lo correctament al pla 

d’estudis actual. 

- L’estada formativa es preveu en lliure elecció durant el sisè semestre. Caldria, amb 

l’objectiu de reforçar el caràcter professionalitzant del bàtxelor, recomanar 

insistentment als estudiants en dedicació plena de fer aquesta estada. 

  

 

Dr. Èric Jover Comas 

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

Sant Julià de Lòria, 30 de març del 2011 


