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El Periòdic d’Andorra. 
ESCALDES-ENGORDANY

F 
ormar-se és  sense 
cap mena de dubte 
la més bona opció 
per posar les bases 
per un futur més ple 

d’oportunitats. Els estudis són 
garantia de l’èxit professional, i 
no cal que siguin grans màsters o 
postgraus, sinó qualsevol millora 
personal, que pot ajudar a obrir 
noves perspectives per l’esdevenir 
laboral.

Andorra té un model educatiu 
particular, la presència d’escoles 
congregacionals, estudis espan-
yols i estudis francesos, a més del 
propi sistema educatiu andorrà 
ha donat als seus ciutadans mol-

tes opcions de tria, i per tant di-
verses sortides cap a l’estranger o 
al mateix país, i el que representa 
això pel futur professional dels 
estudiants.

El futur és incert, i moltes de 
les feines que avui són usuals 
pot ser que no existeixin d’aquí 
a vint anys. Per tant, els alum-
nes que poden començar els seus 
estudis primaris, provablement 
acabaran fent una feina que avui 
dia ni ens imaginem que puguin 
existir, i és que el món educatiu 
s’ha d’adaptar constantment als 
nous temps. L’ensenyament an-
dorrà sembla que té múscul per 
anar-ho fent i l’escola andorra-
na ha demostrat que directius i 
professors són capaços de variar 
la seva feina en funció de les ne-

cessitats educatives dels alumnes. 
El proper curs el Permsea ja serà 
major d’edat, els que van iniciar 
els estudis amb el nou sistema 
arribaran a segon de batxille-
rat i per tant es consolida. Una 
consolidació que va de la mà del 
reconeixement de fora, com a un 
model educatiu sòlid i de futur.

El nou model 
educatiu andorrà 
ha aconseguit ser 
valorat pels països 
de l’entorn
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ESTUDIS UNIVERSITARIS / Més enllà 
dels estudis bàsics, anys enrere 
formarse a Andorra era força 
complicat. L’oferta d’uns quants 
valents que s’atrevien a impartir 
estudis era la que es podien per-
metre les petites empreses que el 
país podia tenir, i fins l’arribada 
d’internet i els estudis en línia 
no s’ha generalitzat la formació, 
i qui volia adquirir més coneixe-
ments se n’havia d’anar del país. 
L’aparició de l’UdA va ser l’inici 
del gir que han patit els estudis 
al país els darrers anys, i mal-
grat que la majoria dels joves 
que volen continuar els estudis 
mirin cap a Catalunya, cada cop 
n’hi ha més que es queden aquí 
perquè l’oferta és àmplia, i alguns 
opten per altres destinacions més 

econòmiques.
I és que el preu dels estudis 

determina sovint el l loc que 
s’escollirà per fer-los, estudiar 
a Catalunya és car, malgrat té 
l’aventatge de ser aprop d’aquí i 
sense cap mena de xoc cultural 
ni lingüístic, però és fins i tot el 
territori de l’estat espanyol on és 
més car d’estudiar. 

Si es fes un rànquing de preus, 
els països on estudiar una carre-
ra és molt barat o pràcticament 
gratuït són Alemanya, Austria, 
Xipre, Dinamarca, Escocia, Es-
lovàquia, Eslovènia, Estonia, 
Finlàndia, Grecia, Malta, No-
ruega, Polonia, República Txeca, 
Suecia i Turquía. Bosnia, França, 

La formació, la base d’un 
futur ple d’oportunitats

Passa a la pàgina següent
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Luxemburg, Macedonia o Mon-
tenegro serien al segon lloc del 
rànquing, on podem trobar es-
tudis universitaris entre els 100 
i els 500 euros anuals. Bélgica, 
Bulgaria, Croacia, Hungria, Is-
làndia, Portugal, Rumania i Ser-
bia s’acostarien ja als mil euros 
per any i Espanya, Holanda, 
Italia, Liechtenstein i Suissa do-
blarien aquesta xifra. A dalt de 
tot del rànquing hi trobariem Ir-
landa, Letonia, Lituania, Gales, 
Anglaterra i Irlanda del Nord, 
on són més cars dels 2.000 euros 
per any de mitjana. Evidentment 
són preus d’Universitats Públi-
ques i entre elles i depenent de 
les carreres hi ha molta diferència 
de preu. Molts dels països, a més, 
tenen ajudes i subvencions, com 
el cas d’Anglaterra on gairebé la 
meitat dels estudiants de les Uni-
versitats Públiques reben ajudes 
d’algun tipus de l’estat o de les 
administracions locals. 
Una altra cosa són els estudis 
de després de la carrera. El ràn-
quing és similar però el nostre 
veí del sub puja posicions fins 
a col·locar-se entre els més cars 
d’europa per matricular-se a 
màsters i postgraus.

CATALUNYA, DESTINACIÓ LÍDER/ En 
tot cas, la major part dels es-
tudiants andorrans quan volen 
anar a la universitat trien Cata-
lunya. I és que moltes de les seves 
universitats són a la llista de les 
millors d’Europa i del món, són 
referents en els seus estudis i a 
més, és a prop de casa. L’oferta 
és inacavable, i aquest curs s’han 
estrenat 54 nous graus universi-
taris, adaptant-se a les noves ne-
cessitats del mercat laboral i de la 
demanda dels alumnes.
Però com ja hem dit és la zona 
més cara de l’estat per estudiar-

hi. El preu mitjà del grau supera 
per poc els 2.000 euros anuals, 
400 euros més que a Madrid, 
1000 més que a Euskadi 
o 1.300 més que a Ga-
licia o Andalusia, que 
són les comunitats on 
estudiar és menys 
car. Pel que fa als 
màsters  passa  e l 
mateix, Catalunya 
l idera els  preus 
cars ja que cur-
sar-ne un té un 
cost de més de 
4.000 euros de 
mitjana, 3.500 
a Madrid que 
é s  e l  s e g o n 
lloc més car i 
1.500 euros 
de diferèn-
cia amb Ga-
l i c i a ,  que 
també és el 
lloc menys 
car en els 
e s t u d i s 
p o s t -
universi-
taris. H

Ve de la pàgina anterior

Catalunya és 
el destí escollit 
per la majoria 
d’Andorrans, però 
és la zona més cara 
de l’estat
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Joventut i Esports, Olga Gelabert. 
L’edició d’enguany es va celebrar a 
la sala Prat del Roure d’Escaldes-
Engordany, ja que segons Ge-
labert, el Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella havia quedat 
petit. Per aquest motiu, va senya-
lar la ministra que provablement 
es tornarà a repetir l ’ubicació 
d’enguany.

Aquest fòrum suposa pels joves 
una gran oportunitat per debatre 
entre buscar una feina convencio-
nal o apostar per les noves ten-
dències laborals, com youtubers 
presents a la cita, que aporten 

El Periòdic d’Andorra. 
ESCALDES-ENGORDANY

L
es empreses privades 
i les diferents entitats 
públiques del país 
van donar a conèixer 
al Fòrum Estudiants-

Empresa les seves ofertes de feina 
als joves que en un futur proper 
s’incorporaran al mercat labo-
ral. Quasi 400 alumnes de dife-
rents escoles i una cinquantena 
d’expositors es van trobar a la 
vuitena edició del fòrum, tal i com 
va explicar la ministra de Cultura, 

fama i diner fàcil sense practica-
ment sortir de casa.  «El nostre tu-
tor va considerar que era una bona 
idea venir aquí perquè estem una 
mica perduts i no sabem en què 
ens volem encaminar», va explicar 
Teresa Alberca de 4t d’ESO. «A mi 
m’agradraia ser  youtuber, però sé 
que és molt complicat i vull saber 
quines altres opcions tinc», va re-
conèixer un dels joves. Marta Be-
solí, de 16 anys, per la seva banda, 
buscava una feina temporal i anar 
al Fòrum li va permetre conèixer 
diverses possibiltats. «Hem rebut 
molta informació sobre com fer un 

Èxit del Fòrum 
Estudiants-Empresa 

currículum i espero que m’ajudi 
per trobar una feina aquest estiu», 
va explicar.

Pel  què fa als  expositors , 
també es mostren satisfets amb 
l’experiència. Concretament, des 
de Ski Andorra, estand que recull 
totes les estacions d’esquí del país, 
Aina Pérez va explicar que aquest 
fòrum és una bona oportunitat 
per donar a conèixer el què és fa a 
les estacions i que el jovent cone-
gui els diferents oficis que hi ha a 
l’estació, més enllà dels monitors. 
«Nosaltres donem l’oportunitat 
a la gent d’Andorra de treballar 

amb nosaltres» i va assegurar que 
«algun dels joves que treballen o 
són voluntaris a l’empresa els han 
conegut a través del Fòrum». 

En aquest sentit, Gelabert 
va reconèixer la importància de 
donar suport a la relació entre 
els estudiants i les empreses i va 
destacar la descoberta dels joves 
respecte a les tasques en les esta-
cions d’esquí. «Com Ski Andorra, 
totes les empreses del sector pri-
vat ens donen suport» i mostren 
als estudiants ofertes sovint més 
oblidades, «com els electricistes, 
mecànics o personal de restaura-
ció», va dir. 

La cap d’àrea de Selecció i Ava-
luació de Funció Pública, Vicky 
Romero, va explicar que cada ve-
gada hi ha més interès en la funció 
pública i les pràctiques formatives 
«sobretot en els cossos especials 
de Bombers i Policia» i que als 
joves els preocupa no complir el 
perfil.

MANCA D’OFERTES / Si bé els estu-
diants es van donar per satisfets 
amb les diverses opcions laborals, 
molts d’ells van mostrar la ten-
dència de voler marxar del país 
per estudiar. Barcelona, Madrid o 
Saragossa son algunes de les des-
tinacions que consideren els joves 
andorrans.«Aquest Fòrum és molt 
interessant, però tinc clar que vull 
marxar fora», va explicar Marta 
Besolí. I va afegir: «Encara no sé 
què vull fer, però no m’atrauen les 
opcions d’aquí». La seva compan-
ya, Cristina Marín, va explicar que 
voldria trobar una feina temporal 
que guardés relació amb els estudis 
que vol cursar a la Universitat de 
Saragossa. «He vingut a recopilar 
informació per la carrera i també 
per adquirir experiència professio-
nal durant el mes d’agost». Tot i 
així, la majoria va assegurar que, 
després de formar-se, els hi agra-
daria tornar al Principat. H

Molts joves van 
descobrir algunes 
ofertes laborals que 
no coneixien fins el 
moment.
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general de la Francofonia va po-
sar en relleu que Andorra podria 
ser «un laboratori» en educació, 
i sembla ser que aquestes expe-
riències són la base d’aquestes M

ichaëlle Jean 
s e c r e t à r i a 
g e n e r a l  d e 
l’Organització 
Internacional 

de la Francofonia (OIF), va ser 
a finals de febrer al Principat, i 
entre les moltes visites que va 
fer  durant la seva visita la va 
sorprendre la feta a l’escola de 
primera ensenyança de Sant 
Julià de Lòria i a la Universitat 
d’Andorra. Allà va conèixer les lí-
nies principals de l’ensenyament 
a Andorra, en les que destaquen 
el plurilingüisme i el treball sobre 
competències per a una ciutada-
nia democràtica, sobre les que va 
mostrar interès. 

Jean va voler obrir «vies de 
col·laboració molt importants» en 
paraules del ministre d’Educació 
i Ensenyament Superior, Eric Jo-
ver, per poder exportar aquestes 
experiències. De fet, la secretària 

Exportar el model 
educatiu als països 
de la Francofonia

Durant la seva visita 
va coincidir amb 
alumnes de 6 i 7 
anys que treballaven 
sobre la resolució de 
conflictes

trobar «formidable» el fet que 
els alumnes aprenguin diferents 
llengües i que passin de l’una a 
l’altra «sense cap problema». En 
aquest sentit,  va manifestar que 
és «una sort» que els estudiants 
puguin tenir dos professors per 
classe que els ensenyin en català 
i en francès les diferents assig-
natures. A més, va remarcar que 
s’ha desenvolupat un mètode 
pedagògic «molt modern» en el 

qual es convida els estudiants 
a treballar en equip i a re-
flexionar. 

Durant la seva visita va 
coincidir amb alumnes de 
sis i set anys treballant so-
bre la resolució de conflic-
tes, i va mostrar una gran 

sorpresa per aquest fet, ma-
nifestant que Andorra hauria 

d’exportar aquestes experièn-
cies de treball «dels valors 

essencials per al món» i 
que es duen a terme en 
el marc dels estudis re-
glats i des  que els nens 
són ben petits. Jean es 
va mostrar convençuda 
que el Principat hauria 
d’assumir «un rol de 

lideratge» en diferents 
qüestions com l’educació 

veient el seu projecte edu-
catiu, o fins i tot ser capaç 

d’abastir de mediadors la 
Francofonia. A mes. Jean 

va destacar el treball que 
està fent el Principat sobre 
la igualtat entre homes i 
dones. H

futures col·laboracions.
Durant la visita de la secretària 

de l’Organització Internacional 
de la Francofonia es va abordar la 
possibilitat que Andorra pogués 
«aportar la seva experiència» i 
que des de la Francofonia es 
pugui donar «un cop de mà» 
per «expandir el projecte». 
De fet, el treball que s’està 
duent a terme a la Uni-
versitat d’Andorra per 
ensenyar els profes-
sors competències 
per la ciutadania 
democràtica,  és 
un projecte en el 
qual ja està im-
plicat el Consell 
d ’Europa i  po-
dria esdevenir un 
programa que arribi 
als diferents països de la 
Francofonia

La secretària de l’OIF va 
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entre països amb una sola univer-
sitat i, en el marc de la tasca per 
internacionalitzar l’UdA, va sortir 
la idea de reprendre-les i concre-
tar-les amb la creació d’aquesta 
xarxa. A banda de citades ante-
riorment,  també han mostrat 
interès d’adherir-s’hi centres de 
Mònaco o Islàndia. Aquest pro-
jecte comú vol permetre, a més, 
crear una xarxa de mobilitat 
d’estudiants, de professors o fins 
i tot personal tècnic i administra-
tiu, o fins i tot la possibilitat de 
fer titulacions conjuntes o dobles 
i dur a terme projectes de recerca 
conjunts i també per tenir més 
possibilitats d’accedir a fons de 
recerca internacional.

El mes de març es van des-
plaçar al Principat membres de 
delegacions de les universitats 
vinculades al projecte per tal de 
seguir estrenyent llaços entre els 
diferents centres i posar les bases 
del projecte comú. 

Entre els assistents, el rector 
de la universitat de Malta, Alfred 
J. Vella, es va mostrar convençut 
que aquest projecte tirarà enda-

L
a U n i v e r s i t a t 
d ’Andorra  (UdA) 
e s t à  l i d e r a n t  u n 
projecte  per  t i rar 
endavant una xarxa 

d’universitats de petits estats 
i territoris com ara Gibraltar, 
Groenlàndia, Liechtenstein, Mal-
ta i San Marino. Es tracta, en pa-
raules del rector de l’UdA, Miquel 
Nicolau, «estar units per poder 
resoldre els problemes de millor 
manera, i col·laborar i tenir una 
veu més forta davant d’Europa i 
del món». 

I  é s  que  l es  univers i tat s 
d’aquests petits estats i territoris 
comparteixen moltes de les pro-
blemàtiques que tenen cadascún 
d’ells, com la complicació per ti-
rar endavant projectes pel fet de 
tenir reduïdes dimensions i pocs 
estudiants, les dificultats rela-
cionades amb el reconeixement 
de titulacions, o el tema lingüís-
tic, tenint en compte que molts 
d’aquests centres tenen com a 
llengua d’ensenyament una de 
minoritària. 

Ja el 2007 es van fer reunions 

Projecte universitari pels 
petits estats

vant defensant la importància 
que tenen els centres en aquests 
petits estats per al desenvolu-
pament del propi país. Tractar 
les problemàtiques de mane-

ra conjunta és beneficiós, així 
mateix, també va recordar que 
ser una universitat d’un territo-
ri petit també té punts a favor, 
ja que els rectors «interactuen 

freqüentment amb el ministeri 
d’Educació» i de manera directa, 
cosa que no passa amb grans uni-
versitats. Un fet que ajuda molt al 
progrés del centre universitari. H
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El Periòdic d’Andorra. 
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T 
ot està  en  marxa 
perquè l’any que ve 
es posi en marxa el 
Batxillerat Interna-
cional. Aquest arriba 

en el moment en què el Perm-
sea arriba a la seva esplendor, el 
moment en què els alumnes que 
ja van començar l’educació en 
el nou sistema arriben a l’últim 
curs. Paral·lelament a això, el 
Batxillerat Internacional pretén 
que els estudiants que l’escullin 
puguin entrar amb ell a qualse-
vol universitat del món. Aquest 
itinerari és reconegut per gaire-

És una titulació 
que complementa 
el model del 
Permsea, sobretot 
pels alumnes més 
brillants

Arrenca el 
Batxillerat 
Internacional 

bé 150 països  i més d’un milió 
d’universitaris hi han passat. En 
definitiva és un pas mas al model 
educatiu del sistema andorrà que 
avança cada any. 

Per tal  que sigui possible 
aquest nou Batxillerat, el Minis-
teri d’Educació està enllestint 
els canvis i adaptacions del ba-
txillerat general i del professio-
nal. Durant aquest curs s’ha estat 
estudiant quines assignatures cal 
adaptar perquè la homologació 
del títol sigui completa.

És una titulació pensada es-
pecialment pels estudiants més 
brillants, per a que aquests pu-
guin desenvolupar durant els úl-
tims cursos les seves capacitats i 

presentar-se a uns examens que 
seran els que els dónin la titula-
ció. Així doncs, no es faran grups 
segregats, sinó que tots els alum-
nes que vulguin cursar una assig-
natura adaptada ho faran seguint 
el mateix model, però l’exigència 
del programa no serà la mateixa 
que la dels exàmens per obtenir 
el diploma de Batxillerat Inter-
nacional. En el cas del batxillerat 
general, haurà de tenir un bloc 
comú obligatori amb tres eixos: 
teoria del coneixement, desen-
volupament d’un projecte de 
recerca, i desenvolupament d’un 
projecte d’actuació i servei.

Als centres que l’imparteixin, 
perquè tot estigui en ordre, 
cal complir diversos requisits 
d’excel·lència en infraestructu- 
res, condicions organitzatives i de 
formació per als docents i la resta 
de professionals. També s’estan 
seleccionant les assignatures que 
s’adaptaran al Batxillerat Interna-
cional, tenint en compte que n’hi 
haurà d’haver sis d’alineades amb 
els programes d’aquest model, i 
dues en el cas del batxillerat pro-
fessional. Per adaptar-les, caldrà 
revisar, no tant la metodologia, 
sinó l’orientació i l’exigència, ja 
que es tracta d’un model d’atenció 
a la diversitat a l’alça.

Aquesta titulació, que conviurà 
amb l’andorrana, els donarà més 

facilitats d’accés a universitats de 
països més llunyans, ja sigui com 
a prova d’accés o disposant d’una 
reserva de plaça, tenint en comp-
te que el Batxillerat Internacional 
està reconegut per més de 1.500 
universitats americanes, 150 del 
Regne Unit i 70 a Alemanya, en-
tre d’altres.

El Ministeri va decidir incor-
porar aquesta nova branca l’any 
passat, i el centre de la Margine-
da i el centre de Formació Pro-
fessional d’Aixovall han sol·licitat 
adherir-s’hi. Aquest procés té una 
durada d’uns dos anys que han de 
servir perquè la fundació suïssa 
que va crear el model pugui acre-
ditar que els dos centres disposen 
de tots els requeriments necessa-
ris. Això, calendari en mà vol dir 
que la previsió és, doncs, que el 
procés d’implantació d’aquest 
model estigui acabat a finals 
d’any, de manera que els alum-
nes que comencin el batxillerat 
professional el setembre seran 
els primers a optar als exàmens 
de Batxillerat Internacional, i en 
el cas del batxillerat general, es 
començarà el setembre del 2019. 
Així, la primera promoció de 
Batxillerat Internacional, tenint 
en compte que el professional 
s’allarga durant tres anys i el ge-
neral durant dos, serà al juny del 
2021. H
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de cara als propers anys: un màs-
ter en dret i un màster en ciències 
de l’educació.

Recentment s’ha fet una am-
pliació que a la sisena planta de 
l’edifici de la Universitat, a Sant 
Julià de Lòria i amb la que es van 
guanyar prop de 70 metres qua-
drats. Una reforma insuficient 
pel creixement que es preveu, i 
per aquest motiu el centre ja està 
mirant diversos locals adjacents a 
la Universitat per poder ampliar 
les seves instal·lacions i tenir ca-
pacitat per a 150 alumnes més, 
aproximadament, entre uns 60 
i 70 per cada nova titulació. La 
idea és fer diferents remodela-
cions a l’edifici que ocupa actual-
ment per poder tenir accés directe 

El Periòdic d’Andorra. 
ESCALDES-ENGORDANY

L’
UdA acull habi-
tualment  entre 
1 . 2 0 0  i  1 . 3 0 0 
estudiants cada 
any, arribant a un 

màxim històric de 1.500. Aques-
tes són segons el seu rector Mi-
quel Nicolau xifres són «positi-
ves» però força elevades per a la 
Universitat, que aquest curs es 
troba al «límit d’ocupació». Això 
no seria un problema si la Uni-
versitat no tingués intenció de 
crèixer i de seguir impartint els 
mateixos estudis, però aquest no 
és el cas ja que l’UdA té previst 
implantar dues noves formacions 

als locals que acabi adquirint i per 
ampliar una mica més alguns es-
pais sense necessitat de duplicar 
serveis administratius com seria 
necessari en el cas que les futures 
instal·lacions no fossin annexes.

PROBLEMES AMB LES RESIDÈNCIES/ 

Un altre dels problemes amb els 
que s’enfronten els universitaris 
que aterren al Principat (i no 
només els que van a l’UdA), és 
la manca de residències i espais 
on els alumnes de fora puguin re-
sidir, a més de l’encariment dels 
pisos de lloguer que darrerament 
està vivint el país. La Universitat 
d’Andorra, al ser la més gran n’és 
la més damnificada, i per això 
l’UdA s’ha estat reunint amb el 

Comú de Sant Julià i membres 
del Ministeri d’Educació per mi-
rar de trobar una sol·lució. Però, 
segons Miquel Nicolau, qui hau-
ria de posar fil a l’agulla en aquest 
tema és el Govern, i per ara, sem-
bla que no hi ha cap acord ni pro-
posta sobre la taula. 

Una de les  solucions que 
proposa Nicolau és aprofitar els 
«espais buits» que té la parròquia 
laurediana, «com ara alguns ho-
tels», per convertir-los en habi-
tatges per a joves o residències 
d’estudiants. Tot i això, «és evi-
dent que això ho han de valorar 
els professionals del sector, per-
què s’hauria d’estudiar el benefici 
que aquest canvi podria aportar». 

El rector especifica que la ma-

joria dels estudiants que vénen a 
fer una carrera al país «acaben 
trobant pis, però el problema el 
trobem més en la mobilitat se-
mestral, perquè una persona que 
ve tres anys a Andorra es busca 
la vida, però si has de venir no-
més per a sis mesos, la cosa es 
complica».

L’UdA té un cens de pisos 
intern per saber l’estat l’oferta 
de pisos buits i poder guiar una 
mica els seus estudiants forans. 
L’objectiu de la Universitat és 
el d’ajudar-los no tan sols amb 
l’habitatge, sinó també oferir-
los un paquet complet amb la 
residència, els estudis i fins i tot 
altres activitats.

PAPERASSA PER VENIR A ESTUDI-

AR/ Els tràmits d’immigració 
també són un punt clau per fer 
venir més estudiants forans al 
Principat. Molts dels que venen 
de fora d’Europa tenen clar que 
hauran de fer tràmits i papers 
d’immigració, però no és així amb 
els europeus que, coneixedors que 
no cal fer papers per anar a Es-
panya o França es sorprenen del 

fet que per estudiar a Andorra si 
que se n’hagin de fer malgrat que 
el país té força tractats signats 
amb Europa. En tot cas aquest 
és un problema relatiu però que 
a més possiblement quedarà re-
solt en el cas que Andorra acon-
segueixi l’acord d’associació amb 
la Unió Europea.

MÉS ESTUDIANTS ANDORRANS / 
L’augment d’alumnes que es 
matriculen a  la  Universitat 
d’Andorra també respon a un in-
crement dels estudiants del país 
que decideixen continuar els seus 
estudis al Principat. El preu de 
les carreres universitàries a l’estat 
espanyol ha augmentat molt en 
els darrers anys i molts dels joves 
que acaben el batxillerat plante-
gen quedar-se. Aquest curs dos 
terços dels estudiants de l’UdA 
són del país.

Per determinar si un alumne 
és estranger o no, el centre té en 
consideració el lloc on ha estudiat 
el batxillerat, al marge de la seva 
nacionalitat. Se segueix aquesta 
metodologia perquè és més fidel a 
la realitat, ja que si es valorès per 
la nacionalitat, joves que duen 10 
o 15 anys al país serien conside-
rats forans malgrat dur més de 
mitja vida al país. H

La Universitat 
d’Andorra  acull 
cada any entre 
1.200 i 1.300 
alumnes

Un dels principals 
problemes dels 
universitaris de fora, 
és trobar un lloc on 
residir a Andorra.

Un país amb molta 
vocació universitària

el Periòdic d’Andorra
DIMECRES, 25 D’ABRIL DEL 2018
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El Periòdic d’Andorra. 
ESCALDES-ENGORDANY

E 
l nivell d’escolaritat al 
Principat és del 100% 
dels infants i adoles-
cents de 4 a 16 anys i 
l’ensenyament és gra-

tuït fins al batxillerat. 

L
a població escolar a 
Andorra durant el 
curs 2015-16 va ser de 
11.013 alumnes segons 
l’informe del Departa-

ment d’Estadística presentat a mit-
jans del 2017.

A Andorra conviuen els tres 
sistemes educatius (fins al batxi-
llerat): l’ensenyament andorrà, 
que depèn totalment del Govern 
d’Andorra; l’ensenyament espan-
yol, laic i congregacional, depen-
dent de l’Administració espanyola; 
i l’ensenyament francès, que depèn 
directament de l’Estat francès i se-
gueix els programes d’ensenyament 
que dicta el Ministeri d’Educació na-
cional francès. 

Actualment la població escolar 
està molt repartida entre els tres 
sistemes educatius: el 33% dels es-
tudiants són al sistema educatiu 
francès, a l’espanyol hi ha al voltant 
dels 28% dels alumnes i el sistema 
educatiu andorrà és el que més estu-

diants congrega, al voltant d’un 39% 
segons les darreres dades del De-
partament d’Estadística. Pel que fa 
pels nivells, la majoria són a ensen-
yament primari, uns 4.250 alumnes, 

Educació gratuïta i de       qualitat per a tots

a maternal n’hi ha 2.300 i gairebé 
3.000 a segona ense-nyança. Poc 
més de 1.000 estudien batxillerat i 
uns 400 són a formació professional. 

QUÈ HA ESTUDIAT LA POBLACIÓ / Ac-
tualment a Andorra hi ha prop del 
2% dels ciutadans que no tenen cap 
tipus d’estudis, al voltant del 20% 
dels ciutadans té estudis primaris, i 

un 26% ha cursat els estudis secun-
daris. Poc menys del 9% ha cursat el 
primer cicle d’estudis terciaris, i del 
segon cicle, un 12% de la població del 
principat. 

DIMECRES, 25 D’ABRIL DEL 2018
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Educació gratuïta i de       qualitat per a tots

Pel que fa als que han estu-
diat una formació professional de 
grau mitjà o han fet batxillerat, són 
aproximadament el 17 i mig per cent 
de la població, i l’últim grup seria els 

el total, en segon lloc se situa la Uni-
versitat d’Andorra, que concentra el 
33% dels universitaris i, en tercer lloc, 
França amb el 15% dels estudiants. 
Finalment, l’1% d’alumnes restants 
–que són 17 persones– es reparteixen 

entre un grup d’altres països. 
La distribució per àrees d’estudi 

d’aquests joves que estan cursant es-
tudis a la universitat, reflecteix que 
l’àrea amb més alumnes univer-
sitaris d’Andorra és la de les cièn-
cies socials, educació comercial i 
dret, que concentra el 43% del to-
tal d’universitaris. A continuació hi 
ha les ciències de la salut i serveis 
socials (16%), l’enginyeria, indús-
tria i construcció (13%) i les huma-
nitats i arts (9%). Amb un pes més 
reduït, se situen l’educació (7%), les 
ciències (6%) i els serveis (5%) i el 
rànquing el tanca l’àrea d’agricultura 
amb només 7 estudiants (el 0,5% 
del total). H

que han fet estudis post secundaris o 
els que han cursat una formació pro-
fessional de nivell superior, que són 
12 de cada cent residents al Princi-
pat, segons les darreres dades, que 

són de l’any 2016.
MÉS DE 1.400 UNIVERSITARIS / Durant el 
curs 2015-2016 la població universi-
tària d’Andorra va ser de 1.403 estu-
diants. Per sexes, les dones en van ser 

majoria amb un pes sobre el total del 
54%. Pel que fa a la distribució per 
països d’estudi, Espanya se situa com 
la primera destinació dels universi-
taris andorrans, amb un 51% sobre 

el Periòdic d’Andorra
DIMECRES, 25 D’ABRIL DEL 2018

Una de les àrees 
amb més alumnes 
universitaris 
d’Andorra és la de 
ciències socials
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El Periòdic d’Andorra. 
ESCALDES-ENGORDANY

E 
n un país d’acollida 
com és Andorra, la 
llengua juga un pa-
per essencial per la 
cohesió social.  El 

català, malgrat ser una llengua 
històricament minoritzada se-
gueix essent a Andorra un as-
censor social. 

L’aprenentatge del català és 
i serà de vital importància per 
mantenir l’essència dels referents 
del Principat i la seva història. El 
Govern ofereix, més enllà dels 
esforços que fa en aquest àmbit 
en educació, classes de català 
per adults així com un mètode 
d’autoaprenentatge gratuïts per 
a tothom que ho vulgui. No no-
més això, sinó que a més, si una 
empresa vol millorar el nivell de 
la llengua dels seus treballadors, 
pot sol·licitar-ho i un professor 
s’hi desplaça per tal de fer-hi 
classes.

Des del mes de gener, aquest 
programa compta amb unes 

feina de 18 professionals, entre 
professors i assessors lingüís-
tics que són els responsables de 
l’ensenyament de la llengua tant 
a les diferents classes com de tu-
toritzar els alumnes que volen 
aprendre pel seu compte. 

El nou centre vol ser el punt 
neuràlgic de difussió de la llen-
gua oficial del país, tant per al 
nouvingut que no coneix la llen-
gua però també per un parlant 
expert que necessita sessions per 
refrescar i millorar el seu nivell 
de llengua. L’accés al centre és 
lliure i no cal cap tipus de car-
net o identificació per fer ús de 
l’espai d’autoaprenentatge, però 
per seguir un curs reglat sí que 

Un fort impuls per a 
la llengua del país

18 professionals 
entre professors 
i assessors 
lingüístics treballen 
al nou Centre 
d’Autoaprenentatge

instal·lacions de primer nivell 
en ple centre del país. Agrupant 
diversos dels serveis, l’Avinguda 
Esteve Albert d’Escaldes-Engor-
dany (molt aprop de la Dama de 
Gel), és el punt on hi ha el nou 

Centre d’Autoaprenentatge de 
Català de les parròquies cen-
trals. El centre té una capacitat 
simultània total de 100 alum-
nes, i  un espai molt ampli i 
lluminós dedicat al mètode de 

l’autoaprenentatge de la llengua 
i a la recepció i acollida dels nous 
estudiants. L’espai és accessible 
durant més de 13 hores diàries 
de dilluns a dijous i els divendres 
durant el matí. Tot això amb la 

cal inscripció prèvia, encara que 
totes dues opcions són comple-
tament de franc.

El nou local ha represen-
t a t  t a m b é  l a  r e n o v a c i ó  d e 
l ’equipament tecnològic que 
s’utilitzava en altres centres, 
amb nous ordinadors a la sala 
d’autoaprenentatge i aules equi-
pades amb projectors sense fils i 
tauletes o portàtils per als pro-
fessors. 

DIMECRES, 25 D’ABRIL DEL 2018
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Però no només són noves les 
instal·lacions, a més, s’ha repen-
sat el contingut dels materials 
didàctics que s ’util itzen per 
l’ensenyament de la llengua per 
tal de modernitzar-los, adaptar-
los més a la realitat andorrana 
i, alhora, coordinar-los amb el 
marc europeu comú de referèn-
cia de llengües. La distribució 
dels materials a la sala també 
intenta ser més clara i intuïtiva i 
s’incorpora una bústia on els as-
sessors lliuren les correccions del 
centre d’autoaprenentatge. 

A  m é s ,  q u a n  u n  u s u a -

r i  n o u  a r r i b a  a l  c e n t r e 
d’autoaprenentatge és atès per 
un assessor lingüístic qui avalua 
el seu nivell i traça un recorre-
gut d’estudi d’acord amb les pre-
ferències i disponibilitat de cada 
persona. La situació més cèntrica, 
a peu de carrer i a prop de zones 
d’aparcament del nou centre des-
perta l’optimisme dels respon-
sables que creuen que les xifres 
d’alumnes milloraran respecte de 
les de l’antic centre d’Escaldes, on 
11 persones van utilitzar els ser-
veis d’autoaprenentatge durant el 
novembre i cinc, al desembre. H

+ Un altre dels focus pel que fa a la llengua és el Campus Universitari de la Llengua Catalana, organitzat pel Govern i 
l’Institut Ramon Llull que prepara per aquest estiu la setzena edició. Cada any reuneix una trentena d’ estudiants de 
català a les diferents universistats del món que ensenyen la llengua catalana (unes 150). 
Aquests alumnes tenen l’oportunitat de millorar la seva competència lingüística i alhora els seus coneixements cul-
turals.  L’any 2002 es va iniciar l’experiència del Campus universitari de la llengua catalana, amb l’acord que van 
subscriure els governs d’Andorra i el de les Illes Balears. L’any 2003, l’Institut Ramon Llull s’hi va afegir com a orga-
nitzador conjuntament amb el Govern d’Andorra.  

El campus ha resultat ser una eina docent útil en un marc distès d’estiu on l’assignatura de la llengua catalana té 
un perfil més pràctic gràcies a la convivència dels estudiants amb parlants nadius de diverses variants dialectals (es 
fa una setmana a Andorra i una altra a Girona). Un professor el posa l’Institut Ramon Llull, i l’altre el Ministeri de Cul-
tura, Joventut i Esports. El campus afavoreix la coneixença sociopolítica, cultural i econòmica dels diversos indrets 
on es desenvolupa.  

Al llarg d’aquests 16 anys d’experiència ininterrompuda hi han assistit majoritàriament grups de 30 estudiants. 
Per la qual cosa, prop de 500 persones han participat ja del campus universitari. Els estudiants reben 30 hores de 
classe de català durant 15 dies, a més d’assistir a conferències i a activitats culturals de renom. 

Un campus amb molta força 

Gairebé 500 
alumnes han passat 
pel Campus des del 
seu naixement 

DIMECRES, 25 D’ABRIL DEL 2018
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El Periòdic d’Andorra. 
ESCALDES-ENGORDANY

E 
l món evoluciona 
molt ràpid i de ben 
segur que els nostres 
avis  mai  haurien 
imaginat que algu-

nes de les feines d’avui dia fossin 
possibles. La tecnologia es posa 
a qualsevol racó de les nostres 
vides i amb ella evolucionen els 
llocs de feina a una velocitat im-
parable, i els que no evolucionen 
directament desapareixen. 
Precisament la tecnologia és la 
que imperarà en els llocs de tre-
ball del dia de demà, i molts d’ells 
encara s’han d’inventar o de rede-
finir, i malgrat que ara ens sembli 
ciència ficció que el dia de demà 
es pugui necessitar molts nous 
agricultors tenològics, l’evolució 
de la nostra societat així ens ho 
fa pensar, però paradoxalment, 
també caldrà artesans.

AGRICULTOR TECNOLÒGIC /  Si 
ens pensem que la tecnologia 
a l ’agricultura es limita a ma-
quinària robotitzada anem errats. 

tot és digital: la cafetera que et 
compra cafè sola quan se t’acaba, 
la nevera que detecta quan se 
t’acaba la llet i et fa la llista de 
la compra o la torradora que de-
tecta qui és l’usuari i li torra el pa 
en funció dels seus gustos. Són 
exemples de que caldrà molt de 
talent al voltant de la reparació i 
reprogramació d’aquests produc-
tes que invairan les nostres llars.

ARTESANS  / Fusters, ferrers, i arte-
sans de tot tipus. No se’n necessi-
taran un gran nombre però sí que 
tindran feina aassegurada. Cada 
cop costa més trobar-ne i sem-
bla que això anirà seguirà així en 
el futur, i hi ha certes feines que 
només es poden fer manualment 
i amb un grau d’especialització 
molt gran. És evident que mol-
tes d’aquestes feines aniran asso-
ciades a noves eines que els fa-
ran la tasca manual més senzilla 
i no tant dura, però hi ha coses 
que les màquines no poden fer 
totes soles.

BANQUERS VIRTUALS / Si l’us de la 
moneda virtual augmenta expo-
nencialment caldran professio-
nals d’aquest sector. Alguns dels 
llocs de feina actuals dels bancs 
ja estan canviant molt i ho se-
guiran fent ja que la tecnologia 
també arribarà a ells i molt ràpid.

TRANSPORT INTEL·LIGENT / Fa mesos 
Amazon va patentar un tipus de 
drons per fer enviaments sense 
carter. És tan sols el primer pas 
del que vindrà. Caldrà tècnics que 
controlin el transport del futur. H

La tecnologia és la 
base de la majoria 
de feines que es 
requeriran en el 
futur

Alguns dels llocs 
de feina pel futur

La necessitat de consumir pro-
ductes dels que en coneguem els 
orígens, l’espai dins les ciutats i 
els productes de proximitat faran 
indispensable la tecnificació dels 
agricultors, especialment els ur-
bans, que hauran de desenvolu-
par nous sistemes de cultiu més 
eficaços i, lògicament, tecnificats.

ENGINYERS DE RECICLATGE / El fu-
tur passa per reciclar el màxim de 
productes que passin per les nos-
tres mans. El plàstic és cada dia 
més present a les nostres vides i 
caldrà enginyers capaços de crear 
empaquetatges ideats ja per ser 
altament eficaços en el seu procés 
de reciclatge. Serà com crear un 
procès pel qual el reciclatge d’un 
producte comença en el moment 
que aquest es crea.

NANOTÈCNICS / La nanotecnologia 
ja és a l’ordre del dia. Totes les in-
vestigacions serioses la contem-
plen en algun moment no mas-
sa llunyà del nostre futur i és per 
això que caldrà tècnics especialit-
zats per desenvolupar-la i con-
trolar-la. Els nanometges hauran 

de ser presents constantment al 
mercat laboral del futur, especia-
listes en salut però alhora en la 
tecnologia que la controlarà.

TÈCNICS DE DOMÒTICA / Us heu 
fixat com és de complicat trobar 
algú que et repari el robot aspi-
rador quan s’espatlla? Avui dia 
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E
l  n o m b r e  d e 
sol·licituds per de-
m a n a r  u n a  b e c a 
escolar està dismi-
nuint malgrat que 

el nombre d’alumnes es manté 
estable. Aquest curs el Ministeri 
d’Educació ha concedit al voltant 
de 1.400 beques cosa que repre-
senta un 18,30% menys que el 
curs 2016-2017, segons dades 
facilitades pel propi ministeri. 
Llavors se’n van concedir 1.694, 
i ja es venia d’una disminució en 
relació al curs anterior, quan les 
beques van elevar-se fins a les 
1.736. 

L’evolució a la baixa de la 

Aquest curs 
s’han demanat 
un 18% menys 
de beques

S’ha concedit el 91% 
de les beques que 
s’han sol·licitat, la 
meitat d’elles per a 
menjador i l’altre 
meitat per a material 

petició d’aquestes ajudes es pot 
entendre també pels indicis de 
recuperació de l’economia en ge-
neral del conjunt de la població 
des de fa uns anys, i després d’un 
període dur de crisi al país, ara 
semblaria que s’està estabilitzant 
tot plegat.

MENYS PETICIONS, MENYS DOTACIÓ 

ECONÒMICA / Pel que fa als im-
ports globals de beques, eviden-
tment els percentatges de dismi-
nució són força correlatius amb 
els de les concedides. 

Aquest curs, el Govern hi 
ha destinat 1,2 milions d’euros, 
mentre que l’any passat la xifra va 
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elevar-se fins als gairebé 1,5 mi-
lions. La disminució és del 19%.

Aquest curs, les 1.384 beques 
acceptades representen un 91% 
del total sol·licitat. I de les que 
sí que han estat acceptades, gai-
rebé la totalitat corresponen a 
alumnes que estudien dins del 
país, mentre que vuit d’elles són 
d’alumnes que estudien a fora del 
Principat. 

En aquest sentit, es constata 
una important disminució de les 
beques concedides per a alumnes 
a l’estranger, ja que el curs passat 
se’n van donar fins a 22 i fa dos 
cursos la xifra s’elevava a 31 be-
ques d’aquest tipus..

De les beques concedides per 
alumnes del país, la majoria són 
per a menjador (1.294) i per a 
material (1.236). El ministeri 
n’ha concedit 641 per a trans-
port, i tres per a la pràctica de 
l’esquí. H 
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El Periòdic d’Andorra. 
ESCALDES-ENGORDANY

E
l passat mes de juny, 
el centre de Forma-
c i ó  Pr o f e s s i o n a l 
d’Aixovall va cele-
brar el primer Job 

Meeting, un punt de trobada 
entre empreses i persones que 
cerquen feina, en aquest cas al 
sector de l’hoteleria i la restau-
ració.
En el marc de la trobada, el mi-
nistre d’Afers Socials, Justícia i 
Interior, Xavier Espot, va expli-
car que el 45% de les ofertes de 
feina del Servei d’Ocupació estan 

relacionades amb hotels i restau-
rants, però no hi ha demandants 
d’aquest perfil. Des del Govern 
s’estan fent accions com flexi-
bilitzar les quotes de treball o el 
redisseny dels programes ocupa-
cionals, a més d’impulsar la nova 
«intermediació» com aquestes 
trobades entre empresaris i gent 
que busca feina.

No obstant, Espot també va 
demanar al sector que intenti 
fer més atractives les condicions 
laborals, tant pel que fa a horaris 
com a sous. Des del sector, el que 
en aquell moment era president 
de la Unió Hotelera (UHA), Ma-
nel Ara, va reconèixer que cal fer 

«més atractiva» la imatge que 
ofereixen i va assegurar que fora 
del Servei d’Ocupació també hi 
ha demandes de feina. 

En total, des de l’associació 
es calcula que necessiten «entre 
500 i 600 treballadors».

En tot cas, el Job Meeting, al 
centre de Formació Professional 
d’Aixovall, va comptar amb la 
participació de 25 empreses del 
sector de l’hoteleria i la restau-
ració, així com amb més d’una 
cinquantena de candidats (es-
tudiants o població en general) 
a ocupar les seves demandes la-
borals. 

L’hoteleria i la restauració són 

el sector del país que més man-
cança de treballadors té.

Segons Espot es tracta d’un 
sector «on costa conciliar la vida 
laboral i familiar», pels horaris 
nocturns i en cap de setmana, i 
on les condicions econòmiques 
no són especialment atractives. 
Segons el ministre, el Job Mee-
ting és un punt de partida per 
intentar que restauradors i hos-
telers puguin trobar el personal 
que els fa falta, el següent pas ha 
d’anar segons el Ministre de la 
mà dels mateixos restauradors 
i hotelers per poder trobar els 
candidats adequats per als llocs 
oferts. H

El 45% de les 
demandes al servei 
d’ocupació és per 
aquests sectors, i no 
hi ha candidats

Andorra necessita entre 
500 i 600 treballadors per 
a hosteleria i restauració

DIMECRES, 25 D’ABRIL DEL 2018
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M
ichaëlle Jean 
s e c r e t à r i a 
g e n e r a l  d e 
l’Organització 
Internacional 

de la Francofonia (OIF), va ser 
a finals de febrer al Principat, i 
entre les moltes visites que va 
fer  durant la seva visita la va 
sorprendre la feta a l’escola de 
primera ensenyança de Sant 
Julià de Lòria i a la Universitat 
d’Andorra. Allà va conèixer les lí-
nies principals de l’ensenyament 
a Andorra, en les que destaquen 
el plurilingüisme i el treball sobre 
competències per a una ciutada-
nia democràtica, sobre les que va 
mostrar interès. 
Jean va voler obrir «vies de 
col·laboració molt importants» en 
paraules del ministre d’Educació 
i Ensenyament Superior, Eric Jo-
ver, per poder exportar aquestes 
experiències. De fet, la secretària 
general de la Francofonia va po-
sar en relleu que Andorra podria 
ser «un laboratori» en educació, 
i sembla ser que aquestes expe-
riències són la base d’aquestes 
futures col·laboracions.
Durant la visita de la secretària 
de l’Organització Internacional 
de la Francofonia es va abordar 
la possibilitat que Andorra po-
gués «aportar la seva experièn-
cia» i que des de la Francofonia 
es pugui donar «un cop de mà» 
per «expandir el projecte». De 
fet, el treball que s’està duent a 
terme a la Universitat d’Andorra 
per ensenyar els professors com-

Lycée que cursen el BAC Pro-
fessionnel Commercialisation 
et Service de Restaurant (CSR), 
el Bac Professionnel Cuisine i el 
BAC Professionnel gestion Admi-
nistration (GA).

Els estudiants d’aquests mò-
duls es beneficiaran del conveni 
durant el proper any, de manera 
prorrogable si tant l’escola com 

A
u t è n t i c s  Ho t e l s 
d’Andorra ha pre-
sentat aquesta se-
tmana  un  acord 
entre els 11 hotels 

que formen part de l’associació 
hostelera i el Lycée Comte de 
Foix per tal que els alumnes que 
cursen mòduls relacionats amb 
l’hosteleria puguin fer les pràc-
tiques curriculars en aquests 
hotels.

La presentació del conveni, 
que va anar a càrrec del direc-
tor del Lycée Comte de Foix 
de l’Académie de Montpellier, 
Daniel Proviseur Raynal i de 
Cristina Canut, presidenta de 
l’Asocació Autèntics Hotels An-
dorra, va remarcar que aquest es 
fa per tal d’afavorir la formació, 
així com l’inserció professional, 
mitjançant estatges als dife-
rents establiments hotelers de 
l’associació dels estudiants del 

Pràctiques 
en hotels del 
Principat

l’associació ho volen d’aquí a un 
any. Però els estudiants no seran 
els únics beneficiats per aquest 
acord, ja que els hotels, actual-
ment molt mancats de personal 
qualificat, tindran a l’abast estu-
diants amb formació específica 
per aquests llocs de treball i que 
podran fer les pràctiques sense 
moure’s del Principat. Els hote-
lers, tindran doncs contacte amb 
professionals que s’estaran for-
mant i als que podran contractar 
un cop acabin els estudis, o fins i 
tot per fer extres durant el curs.

L’escola vol així oferir als seus 
estudiants més opcions de for-
mació i de sortida professional 
pels seus estudiants, mentre que 
l’associació, que té com a priori-
tat la cura dels detalls i complau-
re als seus clients, veu en l’acord 
una aposta per aconseguir treba-
lladors qualificats que coneguin 
el país. H

11 hotels del 
país acolliran 
els alumnes de 
restauració del 
Lycée en les seves 
pràctiques

DIMECRES, 25 D’ABRIL DEL 2018
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