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a passió, la vo-
cació, els estu-
dis a realitzar,
el temps i la
mobilitat, o
fins i tot les
sortides pro-

fessionals. Aquests són alguns
dels principals motius que poden
motivar un jove a estudiar o no
un cicle de formació professio-
nal, un grau universitari o un curs
complementari.

Sigui com sigui, és ben sabut
que aquell moment en el qual de-
cantar-se entre moltes opcions és
una de les decisions més impor-
tants que l’alumne haurà de
prendre al llarg de la seva vida.
Per això, cal tenir presents alguns
aspectes a l’hora de triar els estu-
dis superiors i, per tant, la poste-
rior carrera professional.

L’orientació laboral és el procés
en el qual es pot ajudar, informar
i assessorar l’estudiant a triar la

formació. Això el pot encaminar
en la cerca vocacional i també en
el seu interès per la feina que vul-
gui exercir, i perquè trobi els estu-
dis que millor es poden adaptar
als seus objectius o metes. Però hi
ha qüestions bàsiques que cal
considerar a l’hora d’escollir la
formació.

1. Vocació. La vocació és un
dels punts més forts a tenir en
compte a l’hora de prendre una
decisió. És important que seguim
la nostra intuïció i perseguim el
somni de treballar en allò que
més ens agrada.

2. Conèixer quines són les
nostres fortaleses i apostar-hi.
Cal tenir present en què som
bons, quines són les nostres mi-
llors virtuts i en què considerem
que destaquem. Així mateix,
també cal anotar quines podrien
ser les nostres debilitats i els àm-
bits o matèries que creiem que
no hem de triar. Aquest punt ens
ajudarà a conèixer les nostres for-
taleses i debilitats, podent així
apostar per l’opció correcta.

3. Informar-nos sobre tot el
que aprendrem. Una vegada tin-
guem escollida una o diverses
opcions d’estudi, sol·licitarem in-
formació sobre el temari docent.
Coneixerem què és el que estu-
diarem. Això ens ajudarà a fer-
nos una idea de les assignatures i
temaris als quals haurem de fer
front i, per tant, estar molt més
segurs de la nostra elecció final.

4. Acudir a centres on s’im-
parteixin els estudis que desit-

gem realitzar. Molt en relació
amb el punt anterior, un altre
consell important és que acudim
als centres seleccionats on ens
agradaria estudiar. Allà serà el
millor lloc per conèixer de prime-
ra mà la seva filosofia, forma de
treball, docència, avantatges i
desavantatges, així com la guia
d’estudi de cadascun d’aquests
centres. A més, també ens infor-
maran d’altres aspectes impor-
tants com, per exemple, les mo-
dalitats d’estudi, durada, classes,
preus, vies d’accés, exàmens i al-
tres qüestions relacionades.

5. Durada dels estudis i vies
d’accés. Altres punts interessants
que haurem de tenir en compte
són les diferents vies d’accés a un
curs o cicle determinat, així com
també la seva durada. Aquesta
informació ens ajudarà a tenir
presents dates d’inici i final del
curs, informació sobre dates d’e-
xàmens, etcètera.

L

Començar una nova etapa

INTRODUCCIÓ

ÉS IMPORTANT
ACUDIR A CENTRES
ON S’IMPARTEIXIN
ELS ESTUDIS

PCAL TENIR EN COMPTE DIVERSOS ASPECTES A L’HORA DE TRIAR LA FORMACIÓ SUPERIOR,
DES DE LA VOCACIÓ FINS A LA MODALITAT D’ESTUDI O LES SORTIDES PROFESSIONALS

AJUDA EN
L’ELECCIÓ

A MÉS

Es recomana no prendre
la decisió sobre els estu-
dis en solitari. Es pot
afavorir la participació
de persones properes a
l’estudiant, com ara la
família, els amics, el tu-
tor del centre educatiu...
així com de persones
amb professions allunya-
des del que l’estudiant
viu cada dia. En aquest
sentit, un coneixement
ampli del món professio-
nal per part del jove in-
fluirà en el fet que l’elec-
ció sigui més madura i
meditada.
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6. Diferents modalitats d’es-
tudi. Presencial o en línia? Consi-
derar quina d’aquestes modali-
tats d’estudi s’adapta millor a les
nostres necessitats serà fona-
mental si volem, per exemple, te-
nir horaris més flexibles, compa-
ginar feina i estudis, valorar la
mobilitat o si ens plantegem un
possible canvi de residència du-
rant la formació. Si encara no ens
hem decidit per una d’aquestes
dues opcions, cal sospesar molt
bé els avantatges i inconvenients
de cadascuna i decidir en conse-
qüència.

7. No deixar-se endur per les
modes. És important no deixar-
se portar per modes estudiantils.

Triarem la nostra carrera profes-
sional per allò que representa per
a nosaltres, pels seus valors, per
la nostra passió, per la professió i
pels aspectes que la fan perfecta
per a nosaltres. Està més que de-
mostrat que l’elecció d’una for-
mació per una simple qüestió de
moda acostuma a comportar un
major fracàs en l’estudi, així com
també un major descontenta-
ment laboral.

8. Sortides professionals. Re-
visarem les diferents sortides la-
borals dels estudis que volem es-
collir. Cal informar-se a fons i
buscar dades actualitzades sobre
la demanda de professionals en
aquell sector en concret.

9. Valorar les nostres compe-
tències. També cal avaluar les
competències pròpies de l’alum-
ne. Tothom té unes competèn-
cies més desenvolupades que
unes altres, i és necessari identifi-
car-les per seguir una formació
que permeti desenvolupar-les
encara més. En aquest sentit,

hem de ser conscients tant de les
nostres capacitats per adquirir,
analitzar o aplicar diferents tipus
de coneixement, com de les nos-
tres habilitats en la dimensió so-
cial, com per exemple la comuni-
cació o les relacions
interpersonals. Tot plegat ens pot
ajudar a decantar-nos per un o
altre tipus de formació.

10. Ser nosaltres mateixos.
Només es viu una vegada i res
millor que fer-ho sent totalment
feliços, fent allò que més ens
agrada. Per això, és fonamental
que siguem nosaltres mateixos i
lluitem pels nostres somnis. Cal
tenir també present que l’època
d’estudiant acostuma a ser una

de les etapes de la vida més boni-
ques i per això estudiar allò que
més ens agrada serà encara més
enriquidor.

11. Cap opció és irreversible i
la formació continuada ens
aporta valor professional. Inde-
pendentment de l’opció triada,
cal tenir present que gairebé cap
decisió sobre els estudis és irre-
versible. Vivim en la societat de
l’aprenentatge continu al llarg de
la vida. De fet, el col·lectiu de per-
sones que estan en un procés
continu de formació –per apren-
dre idiomes, per actualitzar-se la-
boralment o per ampliar estudis,
entre altres finalitats– no para de
créixer.

LA FORMACIÓ
CONTINUADA
APORTA VALOR
PROFESSIONAL
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mb motiu del pe-
ríode de preins-
cripcions per al
proper curs aca-
dèmic 2022-2023,
la Universitat

d’Andorra (UdA) ha programat
diverses sessions informatives
adreçades als futurs estudiants i a
les seves famílies per presentar-
los el funcionament i les caracte-
rístiques de l’oferta d’estudis uni-
versitaris. Es tracta de sessions
temàtiques dedicades respectiva-
ment als quatre àmbits d’estudis
en què l’UdA ofereix formacions
reglades presencials. Les coordi-
nadores d’aquests àmbits hi pre-
sentaran amb detall els plans
d’estudi i les sortides professio-
nals i acadèmiques de cadascuna
de les carreres, i resoldran els
dubtes que puguin sorgir.

Aquest any s’han organitzat
quatre sèries de sessions infor-
matives, de dilluns a dijous a les
19.00 hores, alternant setmanes
en modalitat presencial i setma-
nes en modalitat virtual per do-
nar l’oportunitat a tothom de po-
der informar-se. Després de la
primeres dues setmanes de ses-
sions informatives, l’una presen-
cial i l’altra virtual, al març i a l’a-
bril, respectivament, les sessions
en format presencial es repetei-

xen la setmana vinent, i en moda-
litat virtual es tornaran a celebrar
la setmana del 30 de maig. 

La distribució de les sessions és
la següent:

Àrea d’educació
–Dilluns 23 de maig, a les 19 h:

presencialment, a la sala d’actes
de la Universitat d’Andorra (6a
planta de l’edifici principal).

–Dilluns 30 de maig, a les 19 h:
sessions en línia sobre el bàtxelor
en Ciències de l’educació i el
màster en Educació

Àrea d’informàtica
–Dimarts 24 de maig, a les 19 h:

presencialment, a la sala d’actes
de la Universitat d’Andorra.

–Dimarts 31 de maig, a les 19 h:
sessió en línia.

Àrea d’infermeria
–Dimecres 25 de maig, a les 19

h: presencialment, a la sala d’ac-
tes de la Universitat d’Andorra.

–Dimecres 1 de juny, a les 19 h:
sessió en línia.

Àrea d’empresa
–Dijous 26 de maig, a les 19 h:

presencialment, a la sala d’actes
de la Universitat d’Andorra.

–Dijous 2 de juny, a les 19.00 h:
sessió en línia.

Les sessions en línia es faran a
través de la plataforma Zoom, se-
guint l’enllaç que trobareu al web
www.uda.ad. Per resoldre qual-
sevol dubte o incidència contac-
teu amb: suport@uda.ad.

D’altra banda, qualsevol perso-
na interessada a cursar un bàtxe-
lor o màster virtuals (Dret, Co-
municació, Humanitats o
Llengua catalana) pot posar-se
en contacte amb les coordina-
cions dels respectius estudis per
sol·licitar una tutoria personalit-
zada.

L’UdA ofereix formacions de
primer cicle universitari de tres
anys de durada, com també do-
bles titulacions, totes elles adap-
tades a les directrius de l’Espai
Europeu d’Ensenyament Supe-
rior. La institució destaca pel
multilingüisme, amb una part de
la docència en anglès, i per tenir
un model educatiu innovador.
Les carreres inclouen pràctiques i
estades a l’exterior, i es poden
combinar estudis presencials,
virtuals i semipresencials.

El període de preinscripcions
per al proper curs, un tràmit que
es formalitza des de la mateixa
web de l’UdA, va quedar obert el
8 de març. La universitat informa
puntualment de qualsevol nove-
tat en l’oferta de formacions.

UNIVERSITAT D’ANDORRA

Descobreix els
estudis de l’UdA
de primera mà
PLA INSTITUCIÓ ORGANITZA SESSIONS FORMATIVES
PRESENCIALS I EN LÍNIA SOBRE EL NOU CURS 2022-2023

A
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a Universitat
Carlemany és
una universi-
tat online amb
seu a Andorra
orientada al
desenvolupa-

ment sostenible, que ha cons-
truït uns eixos en la seva missió i
compromís en la implementació
d’accions, processos i decisions
que contribueixin a la consecu-
ció dels Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS).

La implementació d’aquests
objectius implica formar perso-
nes que siguin capaces d’educar-
se i donar compliment a l’Agen-
da del 2030, i ser d’aquesta
manera agents de canvi per a
l’assoliment d’un món millor. En
aquest sentit, és essencial capti-
var alumnes, docents, empreses,
institucions, professionals i ciu-
tadania amb l’objectiu de buscar
solucions per al planeta. 

Cal tenir en compte que, se-
gons Sustainable Development
Solutions Network (SDSN), “a
mesura que els governs i les em-
preses incorporin cada vegada
més els ODS com un enfoca-
ment estratègic, més augmenta-
rà la demanda de graduats que

comprenguin i puguin imple-
mentar l’agenda dels Objectius
de Desenvolupament Soste -
nible”.

Ara bé, quines són les accions
concretes per donar més valor
als ODS des de les universitats?
La clau és formar persones que
siguin capaces de liderar projec-
tes de transformació, amb una
visió global, pràctica i interdisci-
plinària. 

En aquest context, la Universi-
tat Carlemany defineix diferents
línies d’actuació per contribuir
de manera activa al desenvolu-
pament sostenible. El Pla d’Acció
ODS de la institució acadèmica
aborda quatre eixos centrals:

–Aprenentatge i ensenyament:
sensibilitzar l’alumnat i dotar-lo
de coneixement i habilitats, és a
dir, educació per al desenvolu-
pament sostenible. 

–Recerca: obtenir nou conei-
xement i solucions tecnològi-

ques innovadores per tal d’afa-
vorir la implementació dels ODS
per a tots els actors implicats.

–Governança institucional,
polítiques de gestió i extensió
universitària: implementar els
principis dels ODS a través de la
gestió i govern de la universitat
(ocupació, finances, serveis, ges-
tió acadèmica...).

–Lideratge social: ser un punt
de referència i de suport per a la
implementació dels ODS en di-
ferents sectors socials i econò-
mics de la societat.

Cal posar en relleu que la Uni-
versitat Carlemany està compro-
mesa amb l’excel·lència acadè-
mica i que la seva oferta està
orientada a formar professionals
que aportin els seus coneixe-
ments al desenvolupament sos-
tenible, sempre des d’una rela-
ció equilibrada amb el medi
ambient, la societat i l’economia.
La institució compta amb un cos

de docents en el marc d’una àm-
plia xarxa de formació superior, i
el seu model acadèmic està
orientat al treball per projectes,
amb seguiment personalitzat i
classes virtuals en directe acces-
sibles des de qualsevol lloc del
món.

D’aquesta manera, l’alumnat
pot desenvolupar competències
clau com ara creativitat, adapta-
ció al canvi, compromís, influèn-
cia, iniciativa, lideratge i treball
en equip. Amb aquests elements
podrà desenvolupar-se amb co-
moditat en escenaris complexos,

incorporant coneixements teò-
rics i pràctics als programes per-
què adquireixin competències
de sostenibilitat.

A més, l’oferta acadèmica de la
Universitat Carlemany està divi-
dida en tres àrees que s’articulen
a través dels Objectius de Des-
envolupament Sostenible: Vida
5.0. Salut i benestar, Món 5.0
Tecnologia i innovació, i Gestió
5.0. Empresa i educació.

El model acadèmic de la insti-
tució és totalment online, un fet
que facilita la compaginació dels
estudis amb les responsabilitats
professionals i familiars, un fet
que afavoreix la formació conti-
nuada dels alumnes. Per a la
Universitat Carlemany, l’ODS 4
(garantir una educació inclusiva,
equitativa i de qualitat i promou-
re oportunitats d’aprenentatge
durant tota la vida per a tot hom)
és una qüestió que és fona -
mental.

L

Formant persones per al
desenvolupament sostenible

UNIVERSITAT CARLEMANY

EL PAPER DE LES
UNIVERSITATS ÉS
FONAMENTAL PER
ASSOLIR ELS ODS

BALANÇ DEL PLA
D’ACCIÓ 2021

A MÉS

L’execució del pla d’ac-
ció ODS 2021 de la Uni-
versitat Carlemany s’ha
desenvolupat a través
d’un total de 31 activi-
tats, agrupades per dife-
rents accions. Entre
aquestes cal destacar la
facilitació d’accés iguali-
tari i inclusiu, l’aplicació
dels ODS a l’ensenya-
ment, la cooperació amb
empreses i organitza-
cions, la promoció de la
sostenibilitat ambiental
a la seu de la universitat
o la participació en pro-
jectes locals.
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L’ALUMNAT OBTÉ
COMPETÈNCIES PER
TREBALLAR EN UN
ENTORN GLOBAL



A partir d'avui,
prepara't per a
transformar el món
En la Universitat online Carlemany som diferents.
Perquè formem persones perquè liderin amb la seva professió
la transformació del món a través del desenvolupament sostenible,
amb l'agenda 2030 en l'horitzó.

Comença a
formar-te ara

universitatcarlemany.ad

·
·
·
·
·

·
·

·

Oferta formativa
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xisteixen dife-
rents ajudes,
beques, siste-
mes de finan-
çament, frac-
cionament de
pagament o

altres opcions que permeten fer
front al cost dels estudis, ja sigui a
través d’oportunitats promogu-
des per les administracions pú-
bliques com d’entitats privades.

Les beques i ajudes per estu-
diar donen la possibilitat a l’a-
lumne de cursar els estudis sense
haver de preocupar-se pel cost.
Per poder optar a aquestes ajudes
al finançament cal complir els di-
ferents requisits marcats en cada
convocatòria i presentar tota la
documentació dins del termini
indicat.

A la pàgina web de cada orga-
nisme convocant es poden con-
sultar els requisits, el període en
el qual cal començar a tramitar la

sol·licitud i la documentació que
és necessari acreditar per optar a
la prestació.

En el cas del fraccionament de
pagament, els centres universita-
ris poden plantejar els cobra-
ments en diferents terminis i pe-
ríodes del curs, en comptes de
fer-ho en un únic pagament. Es
tracta d’una forma còmoda de
costejar els estudis i atendre les
necessitats econòmiques dels es-
tudiants. Això permet a les famí-
lies tenir una previsió i una plani-
ficació amb un marge suficient
de temps.

D’altra banda, el finançament i
els préstecs poden ser a través
d’entitats que ja es dediquin a
aquest mena de serveis, com són
les entitats bancàries, o altres ens
de caràcter privat o públic. Amb
aquesta opció l’alumne pot obte-
nir un préstec que l’ajudi a pagar
els estudis de forma fraccionada i
amb un interès baix.

TIPUS DE BEQUES
Existeixen diferents tipus de be-
ques i ajudes convocades per di-
ferents organismes públics o pri-
vats. De manera general, es
poden trobar els següents tipus
de beques i ajudes:

–Beques de matrícula: ajuden
en el pagament total o parcial de
la inscripció.

–Beques de desplaçament: són
beques que cobreixen de manera
total o parcial l’import que li su-
posa a un alumne haver de des-
plaçar-se diàriament (una distàn-

cia mínima) per poder realitzar
els estudis.

–Beques de mobilitat: aquestes
beques es concedeixen a aquells
estudiants que decideixen parti-
cipar en un programa de mobili-
tat acadèmica, ja sigui nacional o
internacional. Un dels plans més
coneguts d’aquestes beques és el
programa Erasmus+.

–Beques de caràcter general
(quantia fixa o variable): són be-
ques que es concedeixen a estu-
diants amb una renda familiar
baixa. La quantia de la beca pot
ser fixa o variable en funció de la
situació personal del sol·licitant i
de la convocatòria.

–Beques bàsiques: són beques
d’un import fix que es concedei-
xen a alguns alumnes per estu-
diar. Un dels principals criteris
per obtenir-les és tenir una renda
familiar baixa.

–Beques de material: beques
per ajudar a comprar llibres i al-

tre material necessari per cursar
els estudis.

–Beques de residència: són be-
ques que cobreixen de manera
total o parcial les despeses de re-
sidència de les persones que han
d’anar a viure a una altra ciutat
per estudiar.

–Beques per a uns estudis con-
crets: existeixen convocatòries de
beques per cursar un tipus d’es-
tudis determinats com, per
exemple, una formació de post -
grau en l’àmbit científic. Per optar
a aquestes beques, l’expedient
acadèmic és fonamental.

–Beques per realitzar pràcti-
ques: algunes organitzacions
convoquen beques per realitzar
un període de pràctiques en una
empresa o institució determi -
nada.

–Beques per a programes de
recerca: són beques dirigides a
persones que desitgin cursar es-
tudis superiors de recerca.

E

Suport per als estudis

PROGRAMES DE BEQUES

LES BEQUES PODEN
COBRIR UN AMPLI
VENTALL DE
NECESSITATS

PLES BEQUES FAN POSSIBLE CURSAR LA
FORMACIÓ SENSE PREOCUPAR-SE DEL COST

PELS MATEIXOS CENTRES ACADÈMICS PODEN
OFERIR FACILITATS PER AL PAGAMENT
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a Universitat de Llei-
da (UdL) és una uni-
versitat pública i de
prestigi que data del
1297. Es tracta de la

universitat més antiga de Cata-
lunya i, per tant, de la desapare-
guda Corona d’Aragó. És una de
les universitats més antigues
d’Europa i forma part del Cam-
pus d’Excel·lència Internacional
Iberus amb les universitats de
Navarra, Saragossa i La Rioja.

La UdL combina una llarga tra-
dició universitària amb una es-
tructura jove i dinàmica que
aposta per una formació i recerca
de qualitat així com per la inter-
nacionalització. En l’actualitat, és
la tercera millor universitat de
l’estat en docència i la vuitena en
recerca segons l’U-Ranking 2021.
El seu punt fort és l’estudi de l’a-
groalimentació i dels boscos i ser
referent mundial en tecnologia
dels aliments.

La Universitat de Lleida es ca-
racteritza per la seva formació

personalitzada. És un centre de
dimensions humanes que per-
met a l’alumne ser el principal
protagonista amb un extens pro-
grama de beques i ajudes pròpies
tant per a la matrícula com per a
l’allotjament, així com un tracte

especial pels alumnes amb ne-
cessitats sobrevingudes.

Un fet diferencial de la UdL és
que tots els alumnes realitzen
pràctiques en empreses perquè
és una universitat compromesa
amb la realitat social del país.

Lleida és una ciutat amb un ele-
vat nivell de qualitat de vida, una
gran oferta d’allotjament amb re-
sidències universitàries, habita-
cions en pisos compartits per un
import molt assequible i perfec-
tament comunicada.

La UdL disposa de quatre cam-
pus universitaris a la ciutat de
Lleida i un a la ciutat d’Igualada.
En total ofereix 49 graus, 16 do-
bles graus i 37 màsters universita-
ris a més d’11.000 alumnes, amb
61 grups de recerca consolidats
que pivoten en cinc instituts de
recerca en temàtiques com la
Biomedicina, l’Energia i Sosteni-
bilitat, l’Agroalimentació i les
Ciències Socials. Els seus set cen-
tres propis es completen amb els
centres adscrits de l’Institut Na-
cional d’Educació Física de Cata-
lunya (INEFC), l’Escola Universi-
tària de Relacions Laborals,
l’Escola Universitària de Turisme
Ostelea a Barcelona i el Centre
d’Educació Superior Next a Ma-
drid.

Cal destacar que és molt activa
amb els seus exalumnes (Alumni
UdL) i té convenis amb més de
340 universitats de tot el món, ai-
xí com d’una àmplia formació
contínua, de l’Institut de Llen-
gües i de l’Escola de Doctorat.

L

Som UdL. I tu, què vols ser?
PÉS L’ÚNICA UNIVERSITAT CATALANA EN QUÈ TOTS ELS ALUMNES FAN PRÀCTIQUES EN EMPRESES

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Som 
UdL
I tu, què vols ser?

Campus a Lleida i a Igualada
Preinscripció a partir del 7 de juny
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ra que acabes
els teus estu-
dis de batxille-
rat o de cicle
formatiu de
grau superior,
triar bé el cen-

tre on continuar la teva vida aca-
dèmica és important per rebre no
només la millor formació, sinó
també per fer-ho amb un profes-
sorat de prestigi, en un entorn in-
ternacional i amb una àmplia va-
rietat de sortides professionals.

A la Hotel & Tourism Business
School VATEL Andorra en som
conscients i, si t’agradaria treba-
llar en una professió que et per-
meti viatjar i conèixer altres cul-
tures, el nostre bàtxelor és la teva
millor opció de futur. 

VATEL Andorra forma part del
primer grup mundial de forma-
ció en direcció turística i hotelera,
amb més de 40 anys d’experièn-
cia i més de 55 campus arreu del
món. Premiada com Millor Esco-
la Hotelera per un jurat interna-
cional de professionals, VATEL
també ha estat designada per la
QS World University Rankings
com la primera escola de negoci
del sector hoteler a França.

PROFESSORAT DE PRESTIGI
Els nostres professors són profes-
sionals en actiu i amb un perfil al-
tament qualificat que permeten
veure exemples reals d’empreses
turístiques. El pla d’estudis està
adaptat a les demandes i exigèn-
cies actuals del sector, amb assig-
natures de l’àmbit de la gestió i de
l’entorn professional; tot amb
una combinació entre aprenen-
tatge teòric i pràctic a les millors
cadenes i establiments hotelers i
turístics.

En finalitzar els tres cursos amb
180 crèdits aconseguiràs una titu-
lació homologada per l’Estat
francès i reconeguda a nivell
mundial que, a més, té una alta
taxa d’inserció professional. En
aquest sentit, el 97 per cent dels

graduats VATEL s’incorporen al
mercat laboral en els primers sis
mesos després d’acabar els estu-
dis.

BECA DEL 45% DEL PREU TOTAL
Compromesa amb els estudiants
residents al país amb la motiva-
ció per estudiar direcció turística
i hotelera a una escola de primer
nivell, VATEL Andorra ofereix per

al curs 2022-2023 una beca que
cobreix el 45 per cent del preu to-
tal de les taxes acadèmiques dels
tres cursos dels seus estudis.

CONÈIXER ALTRES CULTURES
VATEL ofereix als seus alumnes el
programa Marco Polo, que per-
met estudiar el segon curs acadè-
mic en un dels 55 campus que
l’escola té en 33 països a tot el
món, i d’aquesta manera desco-
brir un nou país, adaptar-se a una
nova cultura i dominar un idioma
estranger complementari. 

Posa’t en contacte amb nosal-
tres per conèixer el nostre centre i
el pla d’estudis. A VATEL som una
escola familiar i oferim un tracte
individualitzat a tots els estu-
diants.

A

Forma’t a Andorra en una
escola de negoci de prestigi

VATEL ANDORRA

LA TITULACIÓ ESTÀ
HOMOLOGADA I TÉ
RECONEIXEMENT A
NIVELL INTERNACIONAL

PESTUDIA ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
TURÍSTIQUES I HOTELERES INTERNACIONALS

POFERIM UNA BECA DEL 45% PER ALS TRES
CURSOS PER A UN ESTUDIANT D’ANDORRA

EL 97 PER CENT DELS
GRADUATS ACCEDEIX
AL MERCAT LABORAL
EN SIS MESOS
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Vatel
De

Andorra
al món
Forma’t en administració i
direcció d’empreses 
hoteleres i turístiques 
internacionals

Si vols més informació:

#experienciavatel

+376 383866 vatel.ad

Beca del 
45% per a 

un estudiant 
d’Andorra
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La concessió d’un préstec està subjecta als criteris de risc del banc.

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. 

Tipus d'interès 
avantatjós

Crèdit de fins a 10.000 €
per any i curs acadèmic 

Renovació anual
durant un període màxim 

de 4 anys

Flexibilitat a l'hora de 
negociar els imports i els 

terminis del crèdit

Crèdit Estudis
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