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L’any 2020 va marcar un punt d’inflexió en els siste-
mes educatius de tot el món.

L’educació presencial tradicional va haver 
d’adaptar-se a la  nova realitat del distanciament 

social. Aquest canvi de paradigma va obligar 
a incorporar de manera permanent la tec-

nologia en el dia a dia acadèmic i va ac-

celerar la incorporació de noves pràctiques que han 
arribat per quedar-se, concretament la digitalització 
dels continguts educatius i les videoconferències.

Així i tot, les universitats no renuncien a la pre-
sencialitat de currículums i màsters, i proposen 
espais segurs que permetin la socialització d’estudi-
ants i professors.

Des del BonDia volem oferir als nostres lectors un 
ventall d’opcions de formació superior dins i fora 
d’Andorra, sense oblidar un aspecte fonamental de 
l’aventura universitària com és el fi nançament dels 
estudis superiors.
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Amb motiu del període de preinscripcions per al 
pròxim curs acadèmic 2021-2022, la Universitat 
d’Andorra (UdA) ha programat diverses sessions 
informatives adreçades a futurs/es estudiants i les 
seves famílies per presentar-los el funcionament 
i les característiques de la seva oferta d’estudis 
universitaris. Es tracta de sessions temàtiques 
dedicades respectivament als quatre àmbits d’es-
tudis en què l’UdA ofereix formacions reglades 
presencials. Les coordinadores d’aquests àmbits hi 
presentaran amb detall els plans d’estudi, les sorti-
des professionals i acadèmiques de cada una de les 
carreres, i resoldran els dubtes que puguin sorgir.

Enguany s’han organitzat dues sèries de sessi-
ons informatives. La primera va dur-se a terme 
durant la setmana del 22 de març, amb un notable 
èxit d’assistència, i el format es repetirà durant la 
setmana del 17 de maig.

A causa de les mesures de distanciament social 

establertes per la Covid-19, les sessions es faran vir-
tualment, en aquest cas a través de la plataforma 
Zoom. Per a qualsevol dubte o problema a l’hora de 
connectar-s’hi, contacteu amb: suport@uda.ad

La Universitat d’Andorra ofereix formacions de 
primer cicle universitari de tres anys de durada, 
com també dobles titulacions, totes elles adap-
tades a les directrius de l’Espai Europeu d’Ense-
nyament Superior (EEES). L’UdA destaca pel seu 
multilingüisme, amb una part de la docència en 
anglès, i per tenir un model educatiu innovador. 
Les carreres inclouen pràctiques i estades a l’exte-
rior, i es poden combinar diverses modalitats d’es-
tudi (presencial, virtual, semipresencial).

El període de preinscripcions per al pròxim curs, 
un tràmit que es formalitza des d’aquest mateix 
web, va quedar obert el 8 de març. L’UdA informa 
puntualment de qualsevol novetat en l’oferta de 
formacions.

UDA

Sessions informatives en línia 
sobre el nou curs 2021-2022

Distribució sessions informatives:

Àrea d’infermeria
Dilluns 17 de maig, a les 19.00 h

Àrea d’empresa
Dimarts 18 de maig, a les 19.00 h

Àrea d’educació
Dimecres 19 de maig, a les 19.00 h

Àrea d’informàtica
Dijous 20 de maig, a les 19.00 h

Més informació a: 
www.uda.ad/sessionsinformatives
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Estàs a punt d’acabar els teus estudis de batxillerat 
o de cicle formatiu de grau superior? Apassiona’t 
pel teu futur i vine a conèixer els nostres estudis en 
Direcció Hotelera i Turística Internacional, a l’Ho-
tel & Tourism Business School VATEL Andorra. En 
tan sols tres cursos (180 crèdits), aconseguiràs una 
titulació homologada per l’Estat francès i recone-
guda a nivell mundial.

Durant les jornades de portes obertes presenci-
als de VATEL Andorra podràs descobrir les nostres 
modernes instal·lacions al bell mig de la parròquia 
d’Encamp, a l’edifici Cubik, en un entorn incom-
parable envoltat de natura. Veuràs que la nostra 
és una escola familiar i que aquí podràs trobar un 
tracte molt personalitzat.

Coneix el nostre pla d’estudis, amb una edu-
cació acadèmica adaptada a les demandes i exi-
gències actuals del sector, que compta amb as-
signatures de l’àmbit de la gestió de l’empresa, 
els recursos humans, l’economia, etc. Així com 
matèries de l’entorn professional, com cultura 
gastronòmica, imatge professional, comercia-
lització i community management o alimenta-
ció i nutrició. I per descomptat, el coneixement 
òptim dels idiomes castellà, anglès, alemany o 
francès. 

El primer curs, estudiaràs durant quatre me-

sos a Andorra amb alumnes de tot arreu, però el 
segon curs, gràcies al nostre programa interna-
cional d’intercanvi Marco Polo, podràs estudiar 
durant quatre mesos a l’estranger, a qualsevol 
de les cinquanta-cinc escoles que VATEL té arreu 
del món, a ciutats com Los Angeles, Singapur, 
Moscou... Així, amb la teva estada a l’estranger, 
estudiaràs en un context cultural diferent més 
enriquidor, descobriràs un nou país i milloraràs 
el teu coneixement d’una llengua estrangera.

Amb un perfil del professorat que està en actiu i 
altament qualificat, podràs veure exemples reals 
d’empreses turístiques. Durant els teus estudis, 
a més, participaràs en diferents esdeveniments 
que tinguin lloc al Principat d’Andorra on també 
podràs realitzar les teves pràctiques formatives, 
gràcies als acords que tenim amb les millors ca-
denes i establiments hotelers del món, perquè pu-
guis adquirir experiència professional prèvia en 
hotels, restaurants, estacions d’esquí, indústria 
del luxe... Pràctiques que, si vols, també podràs 
realitzar fora del Principat d’Andorra. 

D’aquesta manera, quan finalitzis els teus estu-
dis a VATEL Andorra, tindràs una gran varietat 
de sortides professionals per escollir, com a reve-
nue manager, gerent d’esdeveniments i restaurants, 
director de màrqueting, etc.  

UN GRUP DE PRESTIGI INTERNACIONAL 
Amb els Premis a la millor escola en formació en 
direcció hotelera (2016) i a la millor innovació 
pedagògica (2018), l’Hotel & Tourism Business 
School VATEL Andorra forma part del primer 
grup mundial de formació en direcció hotelera 
i turística. VATEL compta amb més de quaran-
ta anys d’experiència, cinquanta-cinc centres en 
trenta-tres països, nou mil estudiants, trenta-
cinc mil diplomats i cinc-cents vint professors, 
així com una important xarxa de col·laboradors 
i antics alumnes.

VATEL

‘Apassiona’t pel teu futur’

PER DEMANAR CITA PRÈVIA
‘Apassiona’t pel teu futur’ i demana 

cita prèvia i individualitzada per 
conèixer la nostra oferta formativa 

en direcció hotelera i turística 
internacional, el pròxim curs  

2021-2022, posant-te en contacte 
amb el centre a través de:

Correu electrònic: info@vatel.ad 
Telèfon: (+376) 822 400 

WhatsApp: (+376) 383 866 
www.vatel.ad
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MORABANc

Per fer un país nou, per consolidar avui l’Andorra 
que volem per al futur, calen persones que proposin 
projectes, iniciatives, empreses, activitats i esdeveni-
ments que facin avançar la societat. I en un moment 
on, més que mai, són moltes les veus que reclamen 
una diversificació dels sectors professionals i eco-
nòmics, calen perfils emprenedors en molts àmbits 
diferents. Els camps que tiren del carro del progrés 
global actualment requereixen coneixements cada 
cop més específics i especialitzats, amb una for-
mació continuada permanent. Amb totes aques-
tes premisses podem afirmar de manera clara que 
l’educació i la formació és una part vital en el desen-
volupament de qualsevol país.

A Andorra, l’educació ha experimentat avenços 

destacats els darrers anys. A nivell escolar fa temps 
que disposem de tres sistemes gratuïts que aporten 
llibertat d’elecció entre opcions d’alta qualitat. El 
pas de gegant, però, el trobem en un esglaó superior, 
a la Universitat d’Andorra, que a poc a poc, però sen-
se aturar-se, ofereix cada cop més opcions als joves 
que volen cursar estudis superiors sense marxar del 
país.

Des de la seva fundació, l’any 1988, la Universitat 
d’Andorra aporta valors interessants al país, i a me-
sura que la seva oferta creix, aquests valors s’incre-
menten. Disposar d’una oferta universitària pròpia 
promou que els joves es quedin al país en major grau 
un cop finalitzen els seus estudis i potencia el man-
teniment del talent local al país. La creació del cam-
pus de Sant Julià que va centralitzar totes les forma-
cions va ser un pas endavant. Fins al 2020 l’UdA ha 
formalitzat 18.538 matrícules i actualment ofereix 
14 formacions reglades en diferents matèries. A més 
de retenir talent, també n’atreu. El curs 19/20, un 
38% dels estudiants eren de fora d’Andorra. 

Finançament amb el crèdit MoraBanc 
Estudis Universitaris
MoraBanc és el banc de les persones que fan un país 
nou, i si la formació i l’educació són importants per 
avançar, cal implicar-se amb les entitats que ens aju-

den a crear professionals. Amb aquesta intenció el 
banc va crear un crèdit preferent per a les persones 
que volen estudiar a la Universitat d’Andorra i ne-
cessiten un suport econòmic en forma de finança-
ment.

El Crèdit MoraBanc Estudis Universitaris inclou 
una oferta especialment destinada als alumnes 
de l’UdA que poden sol·licitar un import de fins a 
10.000 € per cada curs universitari que inclou la 
matrícula, el material, equip informàtic el primer 
any i l’assegurança de vida associada.

Què fa preferent aquest crèdit? 
Les condicions especials afecten el tipus d’interès i 
els terminis de retorn. El tipus d’interès és l’euríbor 
+2%, més baix que els crèdits consum habituals. Pel 
que fa al pagament, mentre es cursen els estudis no-
més es paguen interessos, i no és fins que es finalit-
za la formació que comença un calendari de quotes 
mensuals durant un màxim de 4 anys, amb la pos-
sibilitat de tenir un any de carència just al sortir de 
la Universitat. 

Fem una simulació bàsica amb un exemple. Un 
estudiant demana 4.000 euros el primer any i 2.000 
el segon, el tercer i el quart, per sumar un total de 
10.000 euros. Durant els anys de carrera pagarà 
només els interessos, 80 € al mes el primer any, su-
mant 20 € més cada curs. Quan finalitzés els estudis 
retornaria la totalitat del crèdit pendent amb una 
quota de 216 € al mes durant 4 anys. Aquest exem-
ple és una aproximació a un cas tipus, però podeu 
informar-vos de les condicions del Crèdit MoraBanc 
Estudis Universitaris i fer qualsevol consulta o si-
mulació pròpia a l’oficina MoraBanc de Sant Julià 
de Lòria o trucant al 884 835.

MoraBanc fomenta la 
formació universitària 
al país amb un 
finançament preferent 
per estudiar qualsevol 
titulació a la Universitat 
d’Andorra

Formar professionals, 
clau per fer un país nou
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Si busques un lloc on estudiar fora d’Andorra, 
has de saber que més enllà de les grans ciutats es-
panyoles i franceses, hi ha altres opcions a tenir 
en compte. Tarragona et permet estudiar en una 
universitat pública de qualitat reconeguda inter-
nacionalment, la Universitat Rovira i Virgili (URV), 
al mateix temps que gaudeixes dels avantatges de 
viure en una ciutat de mida mitjana, més acollido-
ra i econòmica.

La URV compta amb 12 cen-
tres situats en diverses localitats 
del Camp de Tarragona (Tarra-
gona, Reus, el Vendrell i Torto-
sa) que ofereixen un entorn on 
estudiar i viure és agradable i 
fàcil. I és que en una ciutat de 
mida mitjana el cost de vida és 
més assequible, ja que permet 
estalviar en despeses d’allotja-
ment i transport. A més, ofereix 
més qualitat de vida, ja que la 
majoria de desplaçaments són curts i es poden fer 
a peu o amb bicicleta.

Un altre aspecte a valorar a l’hora de triar on es-
tudiar és que ofereixi propostes interessants per 
al temps lliure. En aquest sentit, Tarragona té una 
variada oferta cultural i d’oci juvenil. És un terri-

tori amb un bon clima tot l’any que permet gaudir 
d’activitats a l’aire lliure i descobrir un entorn na-
tural amb quilòmetres de platges. A més, té un ric 
patrimoni històric i cultural.

Formació de qualitat
Més enllà de l’entorn, un dels punts forts de Tar-
ragona com a opció per estudiar un grau és el 

prestigi de la seva universitat. 
La Rovira i Virgili és una uni-
versitat pública que, tot i la seva 
mida discreta, s’ha posicionat 
els darrers anys com una les 
millors universitats del món en 
els rànquings nacionals i inter-
nacionals. 

L’experiència URV es caracte-
ritza per una docència propera i 
pràctica. D’una banda, els grups 
reduïts i el tracte del professo-
rat afavoreixen un ambient aco-

llidor en què l’estudiant se sent acompanyat en tot 
el procés d’aprenentatge. De l’altra, s’utilitzen me-
todologies innovadores i pràctiques que permeten 
als estudiants aplicar els coneixements adquirits 
en simulacions de situacions reals que hauran 
d’afrontar en el món laboral.

Més oportunitats professionals
Trobar la primera feina després d’acabar el grau és 
segurament una de les preocupacions estrella entre 
els futurs estudiants universitaris. En aquest sen-
tit, els plans d’estudi de la URV estan dissenyats a 
fi que els estudiants es graduïn amb un perfil pro-
fessional competitiu. De fet, d’acord amb les da-
des de l’Agència per a la Qualitat Universitària de 
Catalunya (AQU), el 70% dels estudiants de la URV 
troben feina en un període de tres mesos després 
d’haver-s’hi graduat.

Per tal de facilitar la transició al món laboral, la 
URV ofereix als estudiants la possibilitat de fer pràc-
tiques externes a empreses i institucions relaciona-
des amb els seus estudis. A més, posa a disposició 
dels alumnes els serveis de borsa de treball i d’orien-
tació laboral. D’aquesta manera, els estudiants po-
den consultar ofertes de feina especialitzades, reben 
assessorament personalitzat per planificar el futur 
professional i poden participar en seminaris espe-
cífics sobre com millorar el currículum o preparar 
una entrevista de feina, entre d’altres.  

Graus singulars
La URV ofereix estudis de grau, màster i doctorat 
que abracen totes les àrees de coneixement. Pel que 
fa als graus, la universitat ofereix 55 graus  i 11 do-
bles graus, entre els quals n’hi ha alguns que desta-
quen pel seu caràcter únic i singular. 

Així, el pròxim curs s’implantarà el nou grau en 
Enginyeria Matemàtica i Física, que ofereix una 
formació interdisciplinària i pràctica orientada a 
aplicar les matemàtiques i la física a la resolució de 
problemes reals en el camp de l’enginyeria. A més, 
també destaquen per la seva singularitat el grau 
d’Enologia, únic a Catalunya, el doble grau en Ad-
ministració i Direcció d’Empreses i Tècniques de 
Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils, i el 
doble grau en Enginyeria Química i Tècniques de 
Bioprocessos Alimentaris.

UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI

A fi de facilitar la 
transició al món 
professional, els 

estudiants poden 
fer pràctiques a 

empreses i fer ús 
dels serveis de 

borsa de treball i 
d’orientació laboral

Tarragona: 
un entorn idoni per 
estudiar i viure-hi

La URV ofereix una formació de grau propera i de qualitat
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Inscriu-t’hi!
urv.cat/portesobertes

PORTES OBERTES
VIRTUALS

el futur es teu a la

GRAUS I MÀSTERSVINE A CONÈIXER
LA TEVA

UNIVERSITAT
08
MAIG
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Universitat Carlemany: ADN sostenible
La Universitat Carlemany és una universitat on-
line, internacional, amb seu a Andorra. Assumeix 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions 
Unides incorporant-los en el seu ADN. El com-
promís de la Universitat Carlemany amb els ODS 
abasta tant l’àmbit de la gestió com el de la recerca 
i la docència.

La principal missió de la institució és formar 
persones que liderin projectes de transformació 
i generin canvis que contribueixin a millorar el 
món. Per això, la formació acadèmica de la univer-
sitat se centra a afavorir l’ocupabilitat de l’alum-
nat, sense perdre de vista la qualitat de cadascun 
dels seus programes.

Preparació per al món professional
L’equip docent multidisciplinari de la institució, 
els projectes col·laboratius amb aplicació pràcti-
ca i els debats entre l’alumnat són només alguns 
dels mecanismes amb els quals compten els seus 
programes formatius per a aconseguir una prepa-
ració enfocada a exercir una feina professional en 
el món real.

Per a aconseguir l’aproximació interdisciplinà-
ria que reclamen els ODS, que permeti a professio-
nals de tots els àmbits considerar les implicacions 
socials, econòmiques i ambientals de les accions 
que es duen a terme, l’aprenentatge en la Univer-
sitat Carlemany està enfocat entorn a projectes en 

lloc d’àrees de disciplina aïllades.
Totes les titulacions estan adaptades a l’Espai 

Europeu d’Educació Superior (EEES), també cone-
gut com a Pla de Bolonya, per la qual cosa gaudei-
xen de validesa i reconeixement en tots els estats 
que hi formen part.

Planeta Formación y Universidades
La Universitat Carlemany forma part de Planeta 
Formación y Universidades, la divisió de formació 
de Grupo Planeta. Una xarxa internacional d’edu-
cació superior que compta amb vint-i-cinc insti-
tucions educatives a Espanya, Andorra, França, 
Itàlia, Nord d’Àfrica, els EUA i Colòmbia. Cada any 
més de 100.000 estudiants procedents de 114 naci-
onalitats diferents es formen a través de les seves 
escoles de negocis, universitats, escoles superiors 
especialitzades i centres de formació professional 
i contínua.

Metodologia basada en 
l’acompanyament
La metodologia de la Universitat Carlemany té en 
compte que la majoria de l’alumnat combina la 
formació amb responsabilitats laborals, personals 
i familiars. A més, en ser online, els estudiants po-
den trobar-se en qualsevol part del món cursant 
una mateixa assignatura amb diferents fusos ho-
raris.

Els programes, impartits completament en línia, 
ofereixen flexibilitat per als seus estudiants. El seu 

model de formació se centra en l’aprenentatge gui-
at pels docents que acompanyen l’alumnat durant 
tot el seu procés formatiu, realitzant un seguiment 
permanent des de l’inici del curs fins a la defensa 
del seu treball final.

Àrees de disciplina basades en els ODS
Els programes de la Universitat Carlemany s’agru-
pen en tres grans àrees que s’articulen a través 
dels ODS. 

UNIvERSITAT CARlEMANY

Formació europea per a reptes reals

Aquestes tres àrees són les 
següents:

MÓN 5.0: Tecnologia i innovació. 
Engloba programes enfocats a 

adaptar les activitats tecnològiques 
i industrials als compromisos 
sostenibles de l’Agenda 2030.

VIDA 5.0: Salut i benestar. Engloba 
formacions dirigides a garantir una 
vida sana i a promoure el benestar 
de les persones a totes les edats.

GESTIÓ 5.0: Empresa i educació. 
Té dues grans branques de 

coneixement: la gestió i competitivitat 
empresarial, i l’educació en línia.
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www.universitatcarlemany.com

Universitat online 
Amb seu a Andorra
Titulació Oficial Europea
Orientada al desenvolupament sostenible

Descobreix aquí 
la nostra oferta 
formativa

Formem persones que lideren 
projectes de transformació.
Transforma el món.
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El dissabte 15 de maig la UVic tornarà a obrir les 
portes per mostrar als futurs estudiants i les seves 
famílies l’oferta formativa de la universitat i les se-
ves instal·lacions. Ho farà en un format més reduït 
que en edicions passades per tal de poder complir 
amb les normes higièniques i de salut que marca 
el Procicat.

Una jornada per conèixer de prop la UVic
En el transcurs de la jornada, estudiants, professo-
rat i personal d’administració i serveis mostraran 
als visitants les instal·lacions dels diferents edificis 
que la UVic té a la ciutat: Els edificis de Miramar-
ges, seu de les Facultats de Ciències de la Salut i el 
Benestar, d’Empresa i Comunicació i d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes, a més dels serveis 
centrals; l’edifici Torre dels Frares, que acull la Fa-
cultat de Ciències i Tecnologia; Can Baumann, seu 
de la Facultat de Medicina; La Farinera, on hi ha el 
Campus Professional i l’edifici de la zona esportiva 
per als estudis de CAFE i CAFE/MEP.

Les visites es faran en petit format i durant tot el 
dia s’aniran fent xerrades sobre el funcionament 
general de la Universitat i atencions personalitza-
des sobre els diferents graus, les beques, l’accés, la 
preinscripció, preus i matrícula, allotjament, es-
ports, transport, idiomes i campus virtual. Durant 
les visites es podran fer diversos tallers i activitats 
pràctiques. També s’ha previst un taller d’Orien-
tació Universitària per als estudiants que encara 
estan indecisos. 

Oferta formativa per al curs vinent
La UVic arrencarà el curs 2021-2022 impartint 23 
graus al campus de Vic. Paral·lelament a aquesta 
oferta, consolidarà l’aposta per les metodologies 
actives com a base de l’acció formativa desenvo-
lupada els últims anys. L’aprenentatge basat en 
problemes, el treball per projectes, la pràctica re-
flexiva, els tallers, la simulació o l’aprenentatge i 
servei són algunes de les opcions metodològiques 
que vertebren els graus i màsters de la Universitat.

El model de docència híbrida que la UVic-UCC ja 
estava explorant abans de la pandèmia es va im-
plantar amb més intensitat arran del confinament 
del març de l’any passat. “La nostra és una univer-
sitat presencial, i ho continuarà sent. El darrer any 
hem constatat el valor de la interacció social física 
en l’aprenentatge, però també hem comprovat que 
les fórmules digitals són recursos que, ben em-
prats, enriqueixen la docència”, explica el rector 
de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños. 

UVic

Jornada de portes obertes de la UVic

La jornada obrirà les portes de 
9 a 14 h i de 15 a 19 hores  

Cal inscriure’s prèviament a  
https://www.uvic.cat/jpopresencial
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La concessió d’un préstec està subjecta als criteris de risc del banc.

Crèdit Estudis
Et permet finançar el cost de l’educació de llarga durada i les despeses que se’n 
puguin derivar. 

I un cop finalitzats els estudis, tens fins a 4 anys per retornar els diners de què hagis 
disposat al llarg de tot el període mitjançant un préstec amb un tipus d'interès preferencial.

Informa-te’n adreçant-te a qualsevol de les nostres oficines 
o a creditandorra.ad. 

Crèdit de fins a 10.000 €
per any i curs acadèmic 

Tipus d'interès 
avantatjós

Renovació anual
durant un període màxim 

de 4 anys

Flexibilitat a l'hora de 
negociar els imports i els 

terminis del crèdit




