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Presentació

L‘AQUA és una institució de dret públic que té com a finalitat garantir la

qualitat de l'educació superior (Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de
l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) i Llei

14/2020, del 12 de novembre, de modificació de la Llei 9/2016, del 28 de

juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior

d’Andorra (AQUA).)

MISSIÓ
• Promoure la qualitat de l'educació superior a Andorra amb l'exigència

permanent de la qualitat i el rigor derivada de les demandes socials i

laborals.

VISIÓ
• L'AQUA pretén ser una agència àgil, propera i creativa, que actuï com

a plataforma de transformació en coordinació amb les principals

institucions vinculades a l'ensenyament superior d'Andorra.

VALORS
• Independència, transparència, professionalitat i responsabilitat.

• Col·laboració, participació i treball i en equip.

• Innovació i adaptació al canvi.

• Responsabilitat social i ambiental.

https://www.bopa.ad/bopa/028042/Documents/CGL20160714_11_37_50.pdf
https://www.bopa.ad/bopa/032141/Pagines/CGL20201125_13_08_16.aspx
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1. Avaluació, certificació i acreditació 
de la qualitat

1. 1. Ensenyaments

• Avaluació i acreditació per a l’aprovació de plans

d’estudis

• Avaluació i acreditació per a la modificació substancial

de plans d’estudis

• Avaluació i acreditació per a la renovació de plans

d’estudis



Nom de la titulació Universitat sol·licitant
Resolució de 

l’avaluació

Data d’emissió de 

l’informe d’avaluació

Màster en educació Universitat d’Andorra Favorable Febrer del 2020

Programa de doctorat Universitas Europeae Favorable Abril del 2020

Bàtxelor en 

administració i direcció 

d’empreses (BAE)

Universitas Europeae Favorable Maig del 2020

Bàtxelor en dret Universitas Europeae Favorable Maig del 2020

Bàtxelor en humanitats Universitas Europeae Favorable Maig del 2020

Bàtxelor en informàtica Universitas Europeae Favorable Maig del 2020

• Avaluació i acreditació per a l’aprovació de plans

d’estudis



Màster en llengua i 

literatura catalanes
Universitas Europeae Pendent Previst per al 2021

Màster en enginyeria 

informàtica
Universitas Europeae Pendent Previst per al 2021

Bàtxelor en disseny Universitat Carlemany Pendent Previst per al 2021

Bàtxelor en enginyeria 

d’organització industrial
Universitat Carlemany Pendent Previst per al 2021

Bàtxelor

d’especialització en 

energies renovables per 

al desenvolupament 

sostenible

Universitat Carlemany Pendent Previst per al 2021

Bàtxelor

d’especialització en 

planificació i gestió de 

les ciutats intel·ligents

Universitat Carlemany Pendent Previst per al 2021

Bàtxelor en llengua 

catalana

Universitas Europeae
Favorable Maig del 2020

Màster en dret Universitas Europeae Pendent Previst per al 2021

Nom de la titulació Universitat sol·licitant
Resolució de 

l’avaluació

Data d’emissió de 

l’informe d’avaluació



Bàtxelor en informàtica Universitat Carlemany Pendent Previst per al 2021

Bàtxelor en ciència de 

dades (Data Science)
Universitat Carlemany Pendent Previst per al 2021

Bàtxelor en nutrició 

humana i dietètica
Universitat Carlemany Pendent Previst per al 2021

DPA en comptabilitat i 

administració
Universitat d’Andorra Pendent Previst per al 2021

Bàtxelor en psicologia Universitat Carlemany Pendent Previst per al 2021

Bàtxelor en ciències 

ambientals
Universitat Carlemany Pendent Previst per al 2021

Nom de la titulació Universitat sol·licitant
Resolució de 

l’avaluació

Data d’emissió de 

l’informe d’avaluació



Nom de la titulació Universitat sol·licitant
Resolució de 

l’avaluació

Data d’emissió de 

l’informe d’avaluació

Programa de doctorat
Universitat Oberta La Salle

(UOLS)
Desfavorable Febrer del 2020

Màster en dret Universitat d’Andorra (UdA) Favorable Abril del 2020

Bàtxelor en 

comunicació
Universitat d’Andorra (UdA) Favorable Maig del 2020

• Avaluació i acreditació per a la modificació substancial

de plans d’estudis



Nom de la titulació Universitat sol·licitant
Resolució de 

l’avaluació

Data d’emissió de 

l’informe d’avaluació

Bàtxelor en informàtica
Universitat Oberta La Salle 

(UOLS)
Anul·lat -

Màster en direcció 

d’empreses

Universitat Oberta La Salle

(UOLS)
Favorable Setembre del 2020

• Avaluació i acreditació per a la renovació de plans

d’estudis



Nom de la titulació Universitat sol·licitant
Resolució de 

l’avaluació

Data d’emissió de 

l’informe d’avaluació

Bàtxelor en ciències de 

l’educació (BCE)
Universitat d’Andorra (UdA) Millora contínua Agost del 2020

• Seguiment de plans d’estudis



1. Avaluació, certificació i acreditació 
de la qualitat

1. 2. Personal docent

1 acreditació de personal docent de l’UdA → FAVORABLE

1 acreditació de personal docent de l’UOLS  → FAVORABLE



1. Avaluació, certificació i acreditació 
de la qualitat

1. 3. Recerca

Nom de la convocatòria Organisme atorgant 
Resolució de 

l’acreditació

Data de 

l’acreditació

Beca Pere Canturri de recerca 

històrica i  beca Manuel Mas 

d’estudis polítics

Centre de Recerca 

Històrica i Política (CEHiP) 

de l’Institut d’Estudis 

Andorrans (IEA)

Favorable
Gener del 

2020

Convocatòria complementària 

andorrana als ajuts europeus 

Poctefa de l’any 2019

Ministeri d’Educació i 

Ensenyament Superior 

d’Andorra

Favorable Abril del 2020

Convocatòria: ajuts de recerca o de 

transferència de temàtica 

andorrana, any 2020

Ministeri d’Educació i 

Ensenyament Superior 

d’Andorra

Favorable
Octubre del 

2020

Ajuts de tercer cicle, any 2020. 

Modalitat 2. Ajuts de renovació de 

tercer cicle

Ministeri d’Educació i 

Ensenyament Superior 

d’Andorra

Favorable
Octubre del 

2020



Nom de la convocatòria Organisme atorgant 
Resolució de 

l’acreditació
Data de l’acreditació

Ajuts de tercer cicle, 

any 2020. Modalitat 1. 

Ajuts de tercer cicle 

(nous)

Ministeri d’Educació i 

Ensenyament Superior 

d’Andorra

Favorable Novembre del 2020

Ajuts per al pagament 

de matrícules de tercer 

cicle de l’any 2020

Ministeri d’Educació i 

Ensenyament Superior 

d’Andorra

Favorable Novembre del 2020

Ajuts per a la mobilitat 

dels investigadors, any 

2020

Ministeri d’Educació i 

Ensenyament Superior 

d’Andorra

Favorable Novembre del 2020



2. Directrius, criteris i indicadors

Grup de treball sobre Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra

• Actualitzar les guies d’avaluació i adaptar-se als canvis

d’estructura i funcionalment de l’AQUA. En concret:

o Marc per a l’avaluació de l’ensenyament superior de l’AQUA.

o Guia d’avaluació per aprovar plans d’estudis.

o Guia d’avaluació per modificar plans d’estudi

• Compartir les implicacions que la situació causada per la COVID-

19 estava tenint sobre l’ensenyament superior i les adaptacions

que estava portant a terme cada institució (Declaració conjunta

sobre les adaptacions de l’ensenyament superior a la situació

causada per la COVID-19).

• Discutir la definició de competències a l’ensenyament superior

d’Andorra (Directrius per a la definició de competències a

l’ensenyament superior d’Andorra).

https://www.aqua.ad/noticia/declaraci%C3%B3-conjunta-sobre-les-adaptacions-de-l%E2%80%99ensenyament-superior-la-situaci%C3%B3-causada-la
https://www.aqua.ad/noticia/directrius-la-definici%C3%B3-de-compet%C3%A8ncies-l%E2%80%99ensenyament-superior-d%E2%80%99andorra


3. Estudis per a la millora i la innovació

3. 1. Estudis sobre sostenibilitat i qualitat

3. 2. Estudis d’inserció laboral

3. 3. Estudis sobre la perspectiva dels estudiants



3. Estudis per a la millora i la innovació

3. 1. Estudis sobre sostenibilitat i qualitat

Aquest workshop dona continuïtat al
projecte internacional Making connections
(2018-2019).

Workshop Quality & Sustainability in
Education: from purpose to practice

https://www.aqua.ad/contingut/making-connections-between-institutional-evaluation-and-sustainable-development-goals
https://www.aqua.ad/noticia/workshop-sobre-qualitat-i-sostenibilitat-en-l%E2%80%99educaci%C3%B3-superior


3. Estudis per a la millora i la innovació

3. 2. Estudis d’inserció laboral

• Inserció laboral el 2020 de les persones
titulades a Andorra. Titulats
d’ensenyament superior el 2016 i el
2019.

• Inserció laboral el 2020 de les persones
titulades a Andorra. Titulats de formació
professional el 2016 i el 2019.



3. Estudis per a la millora i la innovació

3. 3. Estudis sobre la perspectiva dels estudiants

Via Universitària: Accés, condicions
d’aprenentatge, expectatives i retorns
dels estudis universitaris (2020-2022)

https://www.vives.org/programes/estudiants/viauniversitaria-2/


4. Assessoraments

• Consultes sobre aspectes relacionats amb els plans d’estudis.

• Processos de selecció dels ajuts de recerca i de les beques.

• Millora dels decrets d’establiment de títol estatals

• Redacció de les competències transversals dels decrets

d’establiment de títol.

• Comitè de Seguiment de la prova d’accés als estudis

d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys.

• Enquestes del Bologna Follow-up Group (BFUG)

• ...



5. Vincles internacionals

Xarxes de col·laboració

5. 1. Col·laboracions, convenis i afiliacions

Convenis de col·laboració 



5. Vincles internacionals

5. 2. Seminaris, jornades i congressos

Participació en esdeveniments 

• INQAAHE Forum 2020 - Regional Networks Meeting. 21 de setembre i 12
d’octubre en format virtual. Marta Fonolleda va participar en la taula
rodona “SDG 4 Quality Education: to ensure inclusive and equitable quality
education and promote lifelong learning opportunities for all”, en la qual
va presentar el projecteMaking connections (participació virtual).



5. Vincles internacionals

5. 2. Seminaris, jornades i congressos

Assistència en esdeveniments 

• Seminario sobre el uso de metologías innovadoras de enseñanza-aprendizaje y el aprendizaje centrado en las y
los estudiantes. Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco. 27 de gener (Bilbao, assistència presencial).

• I Reunió de ministres i altes autoritats d’educació superior. Innovació per al desenvolupament sostenible -
objectiu 2030. XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 10 i 11 de febrer (l’Havana,
Cuba, assistència presencial).

• The 15th Meeting of the Steering Committee (SC) on Education for Sustainable Development. United Nations
Economic Commission for Europe (UNECE). 7 i 8 de maig (assistència virtual).

• Claves para la evaluación online sencilla y efectiva. Universitat Oberta de Catalunya. 17 d’abril (assistència
virtual).

• ENQA webinar on trust-based e-assessment in higher education. ENQA. 11 de maig (assistència virtual).
• Virtual consultation Meeting. United Nations Economic Commission for Europe Steering Committee on

Education for Sustainable Development. 7 de maig (assistència virtual).
• ENQA Webinar for agency CEOs on their strategic response to COVID-19. ENQA. 20 de maig (assistència virtual).
• ENQA webinar on Online site visits and external quality assurance in times of COVID-19. ENQA. 16 de juny

(assistència virtual).
• Incorporar les competències transversals a la universitat: preparant les persones graduades per a l’ocupabilitat.

AQU Catalunya. 7, 8 i 9 d’octubre (assistència virtual).
• Quality Assurance in Higher Education: European challenges and perspectives. Agencia para la Calidad del

Sistema Universitario de Castilla y León. 20 d’octubre (assistència virtual).
• ENQA webinar on Update on the Bologna process. ENQA. 21 d’octubre (assistència virtual).



5. Vincles internacionals

5. 2. Seminaris, jornades i congressos

Assistència en esdeveniments 

• The 10th ENQAMember’s Forum 2020. 29 i 30 d’abril (assistència virtual).
• INQAAHE General Assembly Meeting. 12 d’octubre (assistència virtual).
• ENQA General Assembly. 22 d’octubre (assistència virtual).



6. Gestió interna

Comitè Director
• Sr. Ferran Costa, president de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca,

Cultura i Esports del Consell General.

• Sra. Sandra Codina, vicepresidenta de la Comissió Legislativa d’Educació,
Recerca, Cultura i Esports del Consell General.

• Sra. Ester Vilarrubla, ministra d’Educació i Ensenyament Superior.

• Sra. Maria Meritxell Gallo, directora del Departament d'Ensenyament
Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi del Ministeri d’Educació i Ensenyament

Superior (fins el juny de 2020) i Sr. Josep Areny, director del Departament
de Sistemes Escolars, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals del

Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ( a partir del juliol del 2020).

• Sr. Miquel Nicolau, rector de la Universitat d’Andorra.

• Sr. August Climent (fins al setembre del 2020), rector de la Universitat
Oberta La Salle.

• Sr. Joel Ortega (fins el març del 2020) i Sr. Arnau Solé (a partir de l’abril del
2020), estudiant de la Universitat d’Andorra.

• Sra. Pilar Escaler, directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis
d’Andorra.

• Sr. Martí Casadesús, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

• Sra. Marta Fonolleda, directora de l’AQUA.



6. Gestió interna

Comissió d’Avaluacions

• Dr. José Ángel Dominguez, professor titular del dep. de
matemàtiques de la Universidad de Salamanca.

• Dr. Josep Maria Rosanas, professor emèrit del dep. de
comptabilitat i control de l’IESE.

• Dra. Marta Fonolleda, directora de l’AQUA.

Comissió d’Apel·lacions

• L’alt càrrec del departament encarregat de l’ensenyament superior,

membre del Comitè Director.

• La persona experta internacional, membre del Comitè Director.

• La persona que representa els estudiants de la Universitat d’Andorra,

membre del Comitè Director.



6. Gestió interna

Recursos Humans

• Sra. Resma Punjabi, tècnica de qualitat, a jornada completa

• Dra. Marta Fonolleda, directora de l’AQUA, en dedicació 

parcial



6. Gestió interna

6. 3. Transparència i comunicació

www.aqua.ad

AQUA_AndorraAQUA_Andorra

QualitySDGAQUA_Andorra

http://www.aqua.ad/
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