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La Universitat d’Andorra (UdA) ha presentat a l’AQUA una 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 implica: 

o Un increment de les hores relacionades en estades formatives. 

o La integració més completa de les estades formatives amb els altres 

ensenyaments realitzats. 

o La reestructuració de les assignatures en els diferents semestres. 

o L’establiment d’un percentatge mínim de crèdits a assolir el primer any per a 

poder cursar el segon any. 

Es considera que l’esperit de la proposta de l’UdA, de modificació del pla d’estudis, aportarà 

una millora significativa a l’actual Bàtxelor. Gràcies a aquesta nova estructura s’hauria de 

poder garantir una millor adquisició de les competències relacionades amb la titulació gràcies 

a la millor distribució de la part teòrica i de la part pràctica desenvolupada en les estades 

formatives. L’increment de les estades formatives també ajudarà a incrementar el caràcter 

professionalitzant de la formació facilitant així la integració al mercat professional dels titulats. 

Finalment, es valora positivament l’establiment d’un mínim d’aprovació d’assignatures del 

primer any per poder realitzar un correcte aprofitament de les assignatures amb un contingut 

més pràctic del segon i tercer curs. La informació facilitada no entra en el detall de com es 

veuran modificades les assignatures a partir del segon any (per exemple quines tindran una 

part de formació que es desenvoluparà en estades). Així doncs, aquesta acreditació tan sols 

valora l’esperit de la reforma i les modificacions establertes pel primer any. Per aquest motiu, 

per desenvolupar plenament aquesta modificació del pla d’estudis caldrà que durant el curs 
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2014-2015 l’UdA presenti el detall de la modificació del pla d’estudis corresponent als segon i 

tercer any del Bàtxelor. 

Per aquests motius l’AQUA acredita positivament l’esperit de la present modificació així com 

el detall corresponent al primer any del pla d’estudis del Bàtxelor en Ciències de l’Educació 

de la Universitat d’Andorra.  

  

 

 Dr. Èric Jover Comas 

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

Sant Julià de Lòria, 18 de juliol del 2014 


