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Referent a la sol·licitud d’acreditació del Pla d’estudis del bàtxelor en comunicació 

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 comunicació, del 12 de maig del 2010.  

Aquest Pla d’estudis s’ha avaluat d’acord amb la informació facilitada per la Universitat 

d’Andorra (document inicial més complement d’informació), les reunions mantingudes amb 

diversos responsables d’aquesta universitat i l’assessorament extern de l’Agència Nacional de 

la Qualitat i Acreditació (ANECA) espanyola, que és membre de l’Associació Europea per la 

Qualitat de l’Ensenyament Superior (ENQA). 

Cal destacar que una primera versió d’aquest pla d’estudis ja va ser presentat (31/03/2011) i 

avaluat (015-11). En la present sol·licitud la Universitat d’Andorra ha facilitat tant un pla 

d’estudis modificat com un document de resposta punt per punt a les preguntes de l’AQUA 

(015-11). 

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 comunicació. 

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

el bon desenvolupament d’aquest Pla d’estudis: 

- Hi ha una incoherència en la numeració del blocs temàtics del pla d’estudis. El bloc 

“Entorn d’Andorra” és el mòdul 8 segons la llista de la pàgina 12 però segons la pàgina 

13 és el mòdul 0. 
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- Pel que fa referència a les pràctiques (pàgina 56), caldria precisar que l’estudiant haurà 

de redactar una memòria de les mateixes amb una estructura similar a la del treball de 

final de bàtxelor. 

- S’ha d’homogeneïtzar el nom de l’assignatura guio (pàgina 9) o guio audiovisual 

(pàgina 33) 

- En la descripció de les assignatures s’observa dos tipologies (B) o (O) però de la taula 

pàgina 8 es desprèn que totes haurien de ser obligatòries. Aquesta informació s’hauria 

d’homogeneïtzar. 

- A la pàgina 55 redactar els requisits de la manera següent “Haver superat 120 crèdits 

d’aquesta titulació”. 

 

 

Dr. Èric Jover Comas 

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

Sant Julià de Lòria, 17 d’octubre del 2011 

 


