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1. Descripció	
El	 Buddy	 Programme	 és	 un	 servei	 de	 l’UdA	 que	 se	 centra	 en	 l’adaptació	 dels	 estudiants	

internacionals	 a	 l’entorn	 d’Andorra	 i	 del	 campus	 de	 la	 Universitat,	 a	 més	 de	 promoure	

l’intercanvi	multicultural	i	multilingüe	entre	els	estudiants	locals	i	internacionals.		

L’objectiu	 és	 que	 tots	 els	 estudiants	 internacionals	 que	 es	matriculin	 a	 l’UdA	puguin	 tenir	

assignat	un	estudiant	local	que	exercirà	de	persona	de	referència	(estudiant	mentor)	durant	

una	 durada	 mínima	 de	 tres	 mesos	 a	 partir	 de	 l’inici	 del	 primer	 curs	 de	 l’estudiant	

internacional	a	la	Universitat.		

	

2. Objectius	
- Facilitar	la	integració	dels	estudiants	internacionals	a	la	vida	universitària	i	al	país	en	

general.	

- Potenciar	els	intercanvis	multilingües	i	multiculturals	entre	les	estudiants	de	l’UdA.	

- Ajudar	a	resoldre	dubtes	i	neguits	propis	dels	primers	mesos	en	un	nou	país	i	una	

nova	universitat.	

	

3. L’estudiant	mentor	
Qualsevol	estudiant	de	l’UdA	que	vulgui	viure	una	experiència	multicultural	i	multilingüe	pot	

inscriure’s	 de	 manera	 voluntària	 al	 programa	 per	 exercir	 de	 mentor	 d’un	 estudiant	

internacional.		

Les	seves	funcions	seran	les	següents:		

• Introduir	 l’estudiant	 internacional	 a	 la	 vida	universitària.	Mostrar	 les	 instal·lacions	

del	 campus,	 introduir-lo	 a	 l’estructura	 organitzativa	 de	 la	 universitat,	 mostrar	 els	

llocs	d’interès	de	Sant	Julià	de	Lòria	(centre	esportiu,	transport	públic,	etc).		

• Introduir	 l’estudiant	 internacional	 en	 l’aprenentatge	 de	 la	 llengua	 catalana,	

ensenyant	 vocabulari	 i	 expressions	 bàsiques	 (l’estudiant	 mentor	 disposarà	 d’una	

guia	per	poder	exercir	aquesta	funció).		

• Introduir	 l’estudiant	 internacional	 a	 la	 realitat	 d’Andorra,	 explicant	 els	 aspectes	

rellevants	 de	 la	 societat,	 la	 història	 i	 altres	 dubtes	 que	 pugui	 tenir	 l’estudiant	

internacional.	Així	mateix,	el	mentor	també	podrà	ajudar	l’estudiant	internacional	a	
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trobar	 activitats	 culturals	 i	 de	 lleure	 que	 siguin	 del	 seu	 interès,	 i	 compartir-les	

plegats.		

• Ajudar	 a	 resoldre	 els	 dubtes	 o	 neguits	 de	 l’estudiant	 internacional,	 ja	 sigui	 en	

trobades	 presencials,	 o	 també	 a	 distància	 (per	 la	 via	 que	 acordin	 entre	 ambdues	

parts:	telèfon,	correu	electrònic,	etc).		

L’emparellament	dels	estudiants	mentors	amb	els	estudiants	internacionals	es	farà	a	través	

d’un	 “match	 programme”,	 i	 les	 parelles	 s’assignaran	 en	 el	 marc	 del	 Pla	 d’acollida	

(benvinguda	als	 estudiants	 internacionals).	 Sempre	que	 sigui	possible,	 l’estudiant	mentor	 i	

l’estudiant	internacional	cursaran	els	mateixos	estudis.		

L’únic	 requisit	 per	 accedir	 al	 Buddy	 Programme	 com	 a	mentor	 és	 tenir	 un	 nivell	 d’anglès	

d’A2/B1	o	superior	o	conèixer	alguna	de	les	llengües	parlades	per	l’estudiant	internacional.		

Abans	de	ser	assignat	a	un	estudiant	internacional,	el	candidat	a	estudiant	mentor	rebrà	una	

formació	presencial	d’1	hora	en	què	se	 li	explicaran	 les	seves	 funcions,	 se	 li	proporcionarà	

una	guia	amb	 informació	útil	que	pot	necessitar	com	a	mentor	 (sobre	 la	universitat,	 sobre	

Andorra	i	sobre	la	llengua	catalana)	i	on	podrà	resoldre	els	seus	dubtes	sobre	el	programa.		

	

4. Avantatges	d’unir-se	al	Buddy	Programme	
	
Per	als	estudiants	locals	 Per	als	estudiants	internacionals	

- Ser	el	mentor	d’un	estudiant	internacional	

- Ser	part	d’una	experiència	multicultural	i	

multilingüe.	

- Apropar-se	a	noves	cultures	i	noves	maneres	de	

fer.	

- Obtenir	un	reconeixement	de	2	crèdits	

europeus	de	lliure	elecció	un	cop	acreditats	el	

compliments	dels	objectius	del	programa.	

- Obtenir	un	certificat	de	l’UdA	que	acreditarà	la	
seva	participació	en	aquest	programa.	

	

– Disposar	d’una	persona	de	referència	que	

podrà	resoldre	els	seus	dubtes	i	neguits.	

– Conèixer	de	primera	mà	com	és	la	

Universitat	d’Andorra	i	com	funciona.	

– Fer	una	immersió	autèntica	en	la	cultura	

andorrana	i	la	llengua	catalana	des	del	

dia	de	la	seva	arribada.	

– Adaptar-se	de	manera	ràpida	i	eficaç	al	

nou	país	i	a	la	nova	universitat.	
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5. Reglament	
	

– Els	requisits	per	exercir	de	mentor	al	Buddy	Programme	són:		
• Ser	 estudiant	 presencial	 de	 la	Universitat	 d’Andorra	 (com	a	mínim	de	 segon	

curs)	
• Tenir	 un	 nivell	 d’anglès	 d’A2/B1	 o	 conèixer	 altres	 llengües	 parlades	 per	

estudiants	internacionals.	
	

– Els	 estudiants	 de	 l’UdA	 que	 exerceixin	 de	 mentors	 hauran	 d’assistir	 a	 una	 breu	
formació	presencial	que	tindrà	lloc	durant	el	mes	de	setembre	(vg.	apartat	6).	
	

– Els	estudiants	de	l’UdA	que	exerceixin	de	mentors	hauran	d’assistir	al	Pla	d’acollida	
(benvinguda	 als	 estudiants	 internacionals)	 (vg.	Annex),	 on	 s’assignaran	 les	 parelles	
del	programa.		
	

– L’estudiant	 de	 la	 Universitat	 d’Andorra	 que	 exerceixi	 de	 mentor	 obtindrà	 un	
reconeixement	 de	 2	 crèdits	 de	 lliure	 elecció	 d’acord	 amb	 la	 dedicació	 al	 Buddy	
Programme	 (vg.	 apartat	 7).	 L’obtenció	 d’aquests	 crèdits	 quedarà	 subjecta	 als	 dos	
punts	de	seguiment	que	s’estableixen	a	l’apartat	8.		
	

– Els	estudiants	obtindran	un	certificat	de	l’UdA	que	acreditarà	la	seva	participació	en	
aquest	programa.		
	

– En	 cas	 que	 hi	 hagués	 més	 estudiants	 internacionals	 que	 estudiants	 de	 l’UdA	
apuntats	 al	 programa,	 l’estudiant	 de	 l’UdA	 podria	 exercir	 de	mentor	 de	més	 d’un	
estudiant	 internacional.	 Aquesta	 situació	 en	 cap	 cas	 implicaria	 més	 dedicació	 per	
part	del	mentor,	i	per	tant	tampoc	hi	hauria	cap	modificació	en	els	crèdits	obtinguts.		

	

6. Formació	de	mentors	
	
Els	estudiants	de	l’UdA	que	exerceixin	de	mentors	hauran	de	rebre	una	breu	formació	
presencial	(1	hora).	Aquesta	formació	inclourà:		

• Informació	sobre	la	dedicació	requerida	(vg.	apartat	7)	
• Informació	sobre	bones	pràctiques	dels	mentors	
• Lliurament	del	document	del	mentor	(amb	informació	útil	sobre	la	universitat,	sobre	

Andorra	i	sobre	la	llengua	catalana)	
• Informació	sobre	recursos	online	relacionats	amb	Andorra,	la	Universitat	i	la	llengua	

catalana		
• Resolució	de	dubtes	
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7. Dedicació	
	
	

Dedicació	 Activitat	 Descripció	
1	hora	 Formació	de	mentors	 Vg.	apartat	6	
2	hores	 Pla	d’acollida	(Benvinguda	

als	estudiants	internacionals)	
Vg.	Annex		
	

2	hores	 Trobada	de	benvinguda	 En	 la	 primera	 trobada	 de	 les	 parelles,	 els	
mentors	 acompanyaran	 els	 estudiants	
internacionals	per	ensenyar-los	 les	 instal·lacions	
de	la	universitat	i	els	llocs	d’interès	de	Sant	Julià	
de	 Lòria	 (parades	 de	 bus,	 instal·lacions	
esportives,	etc).	

1	hora	setmanal	 Trobada	presencial	 Les	parelles	establiran,	de	manera	consensuada,	
una	 hora	 a	 la	 setmana	 per	 fer	 una	 trobada	
presencial.	 Durant	 aquesta	 hora	 podran	
desenvolupar	diverses	 activitats	 segons	els	 seus	
interessos	 (visites	 a	 lloc	 d’interès	 del	 país,	
sessions	 d’intercanvi	 lingüístic,	 xerrades	
informals	d’intercanvi	 cultural,	 feina	acadèmica,	
etc.).	

1	hora	setmanal	
	

Resoldre	dubtes	que	
l’estudiant	internacional	
pugui	plantejar	

A	 banda	 de	 l’hora	 de	 trobada	 presencial,	
l’estudiant	 internacional	 tindrà	 dret	 a	 posar-se	
en	 contacte	 amb	 l’estudiant	 per	 plantejar-li	
dubtes	 (pel	 canal	 que	 acordin	 ambdues	 parts:	
presencialment,	 telèfon,	 correu	 electrònic,	 etc).	
Per	tal	de	limitar	l’ús	d’aquest	recurs,	l’estudiant	
mentor	dedicarà	un	màxim	d’una	hora	setmanal	
a	resoldre	aquests	dubtes.		

	
	
La	 durada	 d’aquest	 programa	 d’acompanyament	 és	 de	 tres	 mesos	 (inici:	 mitjans	 de	
setembre	/	final:	mitjans	de	desembre).	Per	tant,	la	dedicació	total	seria	d’unes	40	hores.		
	

8. Seguiment	del	programa	
Els	 estudiants	mentors	 s’hauran	de	 reunir	 amb	el	 responsable	 del	 programa	a	mitjans	 del	
període	d’acompanyament	per	garantir-ne	la	bona	marxa	o	resoldre	dubtes.		
Al	 final	 del	 programa	 es	 demanarà	 a	 l’estudiant	 que	 presenti	 una	 valoració	 de	 la	 seva	
experiència.	 Aquesta	 valoració	 podria	 ser	 una	 exposició	 oral	 que	 s’adreci	 a	 la	 resta	
d’estudiants	amb		l’objectiu	d’animar	als	que	no	coneguin	el	programa	a	formar-ne	part.		
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