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Presentació

L’activitat duta a terme per la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2007/08 ha estat intensa i s’ha desplegat en els nombrosos àm-
bits de l’activitat universitària, tal com queda reflectida en els diferents capítols que componen aquesta Memòria.

Des d’una perspectiva institucional, aquest ha estat un curs marcat pels canvis, o —per dir-ho de forma més precisa— per les renovacions i 
els relleus. Al mes de desembre es va produir la renovació de la representació del personal d’administració i serveis i del personal acadèmic al 
Claustre de la Universitat. D’altra banda, al gener de 2008 el Sr. Ramon Roca i Enrich va prendre possessió del càrrec de president del Consell 
Social i va agafar el testimoni del Sr. Josep Maria Pujol i Gorné, que ha estat més de vuit anys al capdavant d’aquest òrgan. Finalment, al 
mes de maig el Claustre va aprovar la renovació del mandat del Sr. Miguel Gil Marín com a síndic de greuges de la Universitat per quatre 
anys més.

Durant el curs 2007/08 s’ha treballat per donar resposta, a curt i mitjà termini, als grans reptes que definiran el posicionament de la Univer-
sitat en el nou context universitari català i europeu. Fruit d’aquest treball, al curs vinent es posaran en marxa quatre titulacions adaptades 
a la nova legislació —Geografia i Ordenació Territorial, Història, Historia de l’Art i Ciència i Salut Animal—, i s’ha treballat en l’elaboració dels 
plans d’estudis de les noves carreres que s’han d’endegar durant el curs 2009/10.

Però el procés de convergència europea no es limita a la reforma dels títols: suposa un canvi profund en la manera d’ensenyar i d’aprendre, 
que va més enllà d’allò purament formal que implica l’establiment d’un entorn coherent docent i d’aprenentatge. S’ha seguit treballant en 
aquesta línia amb una nova convocatòria d’ajuts a projectes d’innovació docent o una oferta formativa lligada a l’EEES, entre d’altres.

La recerca (entesa com la creació de nou coneixement i la transferència i l’aplicació del coneixement a la societat) constitueix, juntament 
amb la docència, la missió fonamental de la UdL. És per aquesta raó que la nostra universitat treballa intensament per disposar d’una comu-
nitat investigadora de qualitat, motivada i ben situada en els àmbits nacional i internacional. Una valoració general permet constatar tant 
el creixement i l’esforç per millorar i incrementar condicions per al desenvolupament de les activitats de recerca i de transferència, com la 
millora, en termes generals, dels resultats.

La comunitat universitària i el valor de les persones que la integren fan necessari que les actuacions de la Universitat de Lleida s’adrecin a 
reforçar el paper d’aquestes persones, a facilitar el desenvolupament personal, a millorar-ne la qualitat de vida i a permetre que la comunitat 
universitària participi en un projecte col·lectiu. En aquest àmbit mereix una menció especial l’aprovació per part del Consell de Govern del I 
Pla l’Igualtat d’Oportunitats de la Universitat de Lleida.

També s’ha continuant treballant en la cura i millora de les infraestructures i de l’entorn i la vida universitària. En aquest àmbit, l’acció més 
notable ha estat la inauguració de la nova seu de la Facultat de Ciències de l’Educació, obra de l’arquitecte Álvaro Siza, i la inauguració d’un 
nou aulari de la Facultat de Medicina dins del recinte de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Dins del marc d’actuació de la Universitat de Lleida no podem oblidar la seua dimensió social i territorial. Fomentar la cultura, estar al servei 
de la societat i impulsar el desenvolupament d’iniciatives que promoguin el progrés social i econòmic de l’àrea d’influència ha estat una 
prioritat per a la nostra universitat, i, en aquest sentit, no ha restat al marge d’iniciatives i moviments reivindicatius importants per a les 
nostres terres, com és el cas de la presentació de l’anomenat Compromís per Lleida i els estudis que s’han fet sobre l’aigua amb motiu de les 
propostes de transvasaments formulades pel Govern de Catalunya.
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Ha estat un curs important i molt intens, en què, juntament amb activitats de caràcter estratègic i de futur, s’ha continuat amb la gestió i 
l’activitat del dia a dia. La Memòria també recull aquests aspectes perquè, en definitiva, són els que donen la veritable mesura de l’eficàcia i 
eficiència de la institució. En tots els casos són fruit de l’esforç, l’entusiasme i el compromís de totes les persones que hi treballen, veritable 
motor de la Universitat, que fan possible que any rere any es presentin els resultats que la societat n’espera.

Hem començat la presentació d’aquesta Memòria fent referència als canvis produïts al llarg del curs acadèmic 2007/08. Doncs bé, aquests 
canvis també han afectat el format de la memòria acadèmica. Enguany es presenta en tres llengües, amb la voluntat que aquesta publicació 
pugui complir tant la finalitat de retre compte a la societat de la gestió dels recursos que li atorga per dur a terme la missió que li ha estat 
encomanada, com la de ser una carta de presentació, divulgació i promoció de la nostra institució a tot arreu.
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EQUIP DE GOVERN

Rector
Dr. Joan Viñas Salas

Secretària General
Dra. Ana M. Romero Burillo

Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé 

Vicerector de Professorat
Dr. Joan Ramon Rosell Polo 

Vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Dr. Jaume Barrull Pelegrí

Vicerector de Planificació Científica i Tecnològica 
Dr. Ramon Canela Garayoa

Vicerectora de Recerca
Dra. Ana M. Pelacho Aja

Vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la Informació
Dr. Pere Solà Solé 

Vicerector de Qualitat i Planificació
Dr. Joan Prat Corominas

Vicerectora de Docència 
Dra. Isabel del Arco Bravo

Vicerector d’Estudiantat
Dr. Xavier Gómez Arbonés

Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
Dra. Carme Figuerola Cabrol 

Adjunts i adjuntes

Rectorat
Dr. Ramon Saladrigues Solé (des de l’1/10/07)

Secretària General
Dr. Josep M. Fontanellas Morell

Docència 
Dra. Neus Vila Rubio

Estudiantat
Sr. Xavier Aguilar Muñoz 

Infraestructures i Tecnologies de la Informació
Sra. Montserrat Guerrero Lladós 

Qualitat i Planificació
Sr. Mario Sirat Castillo 

Professorat
Dr. Carles Capdevila Marqués

Recerca 
Dra. Rosa M. Soler Tatché 

Relacions Internacionals i Cooperació
Dra. Núria Camps Mirabet (des del 7/09/07)

Accés a la universitat
Dr. Joan Cecilia Averós (des del 1/10/07)

Altres càrrecs

Vicegerent
Sr. Francisco Peralta Saguer

Director Fundació Universitat de Lleida
Dr. Santiago Planas De Martí

En el terreny electoral, durant el curs acadèmic 2007/08 s’ha re-
novat la composició del Claustre de la Universitat de Lleida pel 
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que fa a la representació dels col·lectius del personal acadèmic i 
el personal d’administració i serveis. Les eleccions es van fer el 4 
de desembre de 2007. Aquestes eleccions han suposat una rees-
tructuració de la composició del col·lectiu del personal acadèmic 
d’acord amb la nova ordenació prevista en la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’universitats. El nou Claustre es va constituir el 21 
de desembre de 2007 i va elegir els nous representants claustrals 
del personal d’administració i serveis i del personal acadèmic al 
Consell de Govern.

CLAUSTRE

Claustrals Nats

Rector
Dr. Joan Viñas Salas, Rector de la Universitat de Lleida

Vicerectors
Dra. Isabel del Arco Bravo, Vicerectora de Docència
Dr. Jaume Barrull Pelegrí, Vicerector d’Activitats Culturals i Projec-
ció Universitària
Dr. Ramon Canela Garayoa, Vicerector de Política Científica i Tec-
nològica 
Dr. Pere Solà Solé, Vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la 
Informació
Dr. Joan Prat Corominas, Vicerector de Qualitat i Planificació
Dr. Joan Ramon Rosell Polo, Vicerector de Professorat
Dra. Carme Figuerola Cabrol, Vicerectora de Relacions Internacio-
nals i Cooperació
Dr. Xavier Gómez Arbonés, Vicerector d’Estudiantat
Dra. Ana M. Pelacho Aja, Vicerector de Recerca

Secretària general
Secretària general, Dra. Ana María Romero Burillo

Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé, Gerent

Degans i directors de Centre

Dra. M. Mar Moreno Moreno, Degana de la Fac. Ciències de l’Edu-
cació
Dr. Ferran Badia Pascual, Director de l’Escola Politècnica Superior
Dr. Francsico García Pascual, Degà de la Facultat de Lletres (fins al 
28-11-2007)
Dr. Jordi Suïls Subirà (del29/11/07 al 19/11/07)
Dra. Imma Lorés Otzet, Degana de Lletres (des de 20/12/2007)
Dr. Jaume Lloveras Vilamanya, Director de l’ETSEA
Dra. M. Lluïsa Guitard Sein-Echaluce, Directora de l’EU d’Inferme-
ria
Dr. Joan Pere Enciso Rodríguez, Degà de la Facultat de Dret i Eco-
nomia
Dr. Joan Ribera Calvet, Degà de la Facultat de Medicina

Director ICE
Dr. Ramon Rourera Jordana, Director de l’ICE

Direccions de Dept. 
Dr. José Luís Gallizo Larraz, Director del Dept. d’Administració 
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals 
Dr. Josep Maria Cots Caimons, Director del Dept. d’Anglès i Lin-
güística
Dr. Albert Sorribas Tello, Director del Dept. de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Antonio Montero Matamala, Director del Dept. de Cirurgia
Dra. Anna Gené Duch, Directora del Dept. de Didàctiques Especí-
fiques
Dr. Antoni Vaquer Aloy, Director del Dept. de Dret Privat
Dr. Josep M. Tamarit Sumalla, Director del Dept. de Dret Públic
Dra. Mercè Sala Rios, Directora del Dept. d’Economia Aplicada
Dr. Miquel Llorca Marqués, Director del Dept. d’Enginyeria Agro-
forestal
Dr. Albert Turull Rubinat, Director del Dept. de Filologia Catalana 
i Comunicació
Dr. Julian Acebrón Ruiz, Director del Dept. de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica
Dr. Joan Ganau Casas, Director del Dept. de Geografia i Sociologia
Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera, Director del Dept. d’Història
Dr. Joaquim Company Climent, Director del Dept. d’Història de l’Art 
i Història Social
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Dr. Josep Antoni Conesa Mor, Director del Dept. d’Hortofructicul-
tura, Botànica i Jardineria
Dra. Pilar Jürschik Giménez, Directora del Dept. d’Infermeria
Dr. Francisco Solsona Tehas, Director del Dept. d’Informàtica i En-
ginyeria Industrial
Dr. Josep Maria Miret Biosca, Director del Dept. de Matemàtica
Dra. Rosa M. Poch Claret, Directora del Dept. de Medi Ambient i 
Ciències del Sòl
Dra. Carme Piñol Felis, Directora del Dept. de Medicina
Dra. Sofia Isus Barado, Director del Dept. de Pedagogia i Psicolo-
gia
Dr. Daniel Babot Gaspà, Director del Dept. de Producció Animal
Dr. Vicente Medina Piles, Director del Dept. de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dr. Jaume Puy Llorens, Director del Dept. de Química
Dr. Vicente Sanchis Almenar, Director del Dept. de Tecnologia d’Ali-
ments
Dr. Reinald Pamplona Gras (des del 4-12-07), Director del Dept. de 
Medicina Experimental

President de la Junta de Personal Acadèmic
Dr. Enric Llurda Giménez

Presidenta del Comitè d’Empreses del PDI Laboral 
Dra. Sílvia Miquel Fernández (des del 21-12-07)

President de la Junta de PAS Funcionari
Sr. Josep M. Arrufat Gassió

Presidenta Comitè d’Empresa PAS Laboral
Sra. Judith Pintó Subirada

Claustrals electes

Personal acadèmic funcionari doctor 

Dr. Ramon Albajes García, Dept. de Producció Vegetal i Ciència Fo-
restal (fins 14-12-07)
Dr. Martí Aldea Malo, Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques (fins 
21-12-07)
Dra. M. Teresa Alsinet Bernadó, Dept. d’Informàtica i Enginyeria 
Industrial

Dra. M. Teresa Areces Piñol, Dept. de Dret Privat
Dra. Teresa Armengol Rosines, Dept. d’Economia Aplicada (des del 
21-12-07)
Dr. Àlvaro Aunós Gómez, Dept. de Producció Vegetal i Ciència Fo-
restal (des del 21-12-07)
Dr. José Balasch Solanes, Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Dra. Mercè Balcells Fluvia, Dept. de Química
Dra. M. Àngels Balcells Bailón, Dept. de Pedagogia i Psicologia (des 
del 21-12-07)
Dr. Javier Barragan Fernández, Dept. d’Enginyeria Agroforestal
Dr. Ramon Batalla Villanueva, Dept. de Medi Ambient i Ciències del 
Sòl (fins 21-12-07)
Dr. Ramon Bejar Torres, Dept. d’Informàtica i Enginyeria Industrial 
(fins 21-12-07)
Dra. M. Carmen Bellet Sanfeliu, Dept. de Geografia i Sociologia 
(des del 21-12-07)
Dr. Joan Biscarri Gassió, Dept. de Pedagogia i Psicologia (fins 
21-12-07)
Dr. Antoni Blanc Altemir, Dept. de Dret Públic
Dr. Jacint Boix Torras, Dept. de Medicina Experimental (des del 
21-12-07)
Dra. Angela Bosch Serra, Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sol 
(des del 21-12-07)
Dr. Víctor Breton Solo de Zaldivar, Dept. d’Història de l’Art i Història 
Social
Dra. M. Manuela Bureu Ramos, Dept. d’Anglès i Lingüística
Dr. Jesús Burgueño Rivero, Dept. de Geografia i Sociologia
Dr. Joan Busqueta Riu, Dept. d’Història (fins 21-12-07)
Dr. Jordi Caldero Pardo, Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques (fins 
21-12-07)
Dr. Carlos Cantero Martínez, Dept. de Producció Vegetal i Ciència 
Forestal (fins 21-12-07)
Dr. Carles Capdevila Marqués, Dept. de Matemàtica
Dr. Francisco Javier Carrera Farran, Dept. de Pedagogia i Psicologia 
(des del 21-12-07)
Dra. Nuria Casado Gual, Dept. d’Anglès i Lingüística (des del 
21-12-07)
Dra. Montserrat Casanovas Català, Dept. de Didàctiques Especí-
fiques
Dr. José Manuel Casanovas Seuma, Dept. de Medicina
Dra. Mercè Castillo Solsona, Dept. de Dret Públic (fins 21-12-07) 
Dr. Joan Cecilia Averós, Dept. de Matemàtica (des del 21-12-07)
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Dr. Manuel Cerezo Magan, Dept. de Filologia Clàssica, Francesa i 
Hispànica (fins 21-12-07)
Dr. César Cierco Seira, Dept. Dret Públic (des del 21-12-07)
Dra. Dolors Ciutat Falcó, Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques
Dr. Ramon Colell Brunet, Dept. d’Infermeria (des del 21-12-07)
Dr. Antoni Colom Gorgues, Dept. d’Adm. d’Empreses i G. Econòmi-
ca dels Recursos Naturals (fins 21-12-07)
Dra. Mari Pau Cornadó, Dept. Filologia Catalana i Comunicació 
(des del 21-12-07)
Dr. Joan Costa Tura, Dept. d’Hortofructicultura, Botànica i Jardine-
ria (des del 21-12-07)
Dra. M. Àngels de la Torre Ruiz, Dept. Ciències Mèdiques Bàsiques 
Dr. Josep Domingo Daza, Dept. d’Economia Aplicada
Dra. Matilde Eizaguirre Altuna, Dept. de Producció Vegetal i Cièn-
cia Forestal
Dr. Josep E. Esquerda Colell, Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques
Dr. Joan Estany Illa, Dept. de Producció Animal (des del 21-12-07)
Dra. Assumpta Estrada Roca, Dept. de Matemàtica
Dr. Antonio Ezquerra Huerva, Dept. Dret Públic (des del 21-12-07)
Dra. Rosario Fanlo Domínguez, Dept. de Producció Vegetal i Cièn-
cia Forestal (des del 21-12-07)
Dra. Mariona Farré Perdiguer, Dept. d’Economia Aplicada
Dr. Roberto Fernández Díaz, Dept. d’Historia de l’Art i Història So-
cial (des del 21-12-07)
Dra. Elvira Fernández Giraldez, Dept. de Medicina (fins 21-12-07)
Dra. Gemma Filella Guiu, Dept. Dept. de Pedagogia i Psicologia (des 
del 21-12-07)
Dr. Francisco Fité Llevot, Dept. d’Història de l’Art i Història Social 
(fins 21-12-07)
Dr. Carles Florensa Tomás, Dept. de Dret Privat (des del 21-12-07)
Dr. José Juan Galceran Nogués, Dept. de Química
Dr. Jordi Garreta Bochaca, Dept. de Geografia i Sociologia (fins 
21-12-07)
Dr. Josep Gelonch Anyé, Dept. de Matemàtica (fins 21-12-07)
Dr. Francesc Giné de Solà, Dept. d’Informàtica i Enginyeria Indus-
trial (des del 21-12-07)
Dr. Pere Godoy García, Dept. de Cirurgia (fins 21-12-07)
Dra. M. Jesús Gómez Adillón, Dept. d’Economia Aplicada (fins 
21-12-07)
Dr. Xavier Gómez Arbonés, Dept. de Medicina (fins 21-12-07)
Dr. Antoni Granollers Santiveri, Dept. d’Informàtica i Enginyeria 
Industrial (des del 21-12-07)

Dr. Enric Herrero Perpiñán, Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques
Dr. Àngel Huguet Canalis, Dept. de Pedagogia i Psicologia (fins 
21-12-07)
Dr. Manuel Ibáñez Plana, Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sòl 
(des del 21-12-07)
Dr. Albert Ibarz Ribas, Dept. de Tecnologia dels Aliments
Dra. M. Carmen Iglesias Rodríguez, Dept. d’Enginyeria Agroforestal 
(des del 21-12-07)
Dra. M. Antonia Jarne Modol, Dept. d’Història (fins 21-12-07)
Dra. Ana M. Jauset Berrocal, Dept. de Producció Vegetal i Ciència 
Forestal (des del 21-12-07)
Dr. Francisco Juárez Rubio, Dept. d’Adm. d’Empreses i G. Econòmi-
ca dels Recursos Naturals
Dr. Joan Julià Muné, Dept. Filologia Catalana i Comunicació (des 
del 21-12-07)
Dr. Emili Junyent Sanchez, Dept. d’Història (des del 21-12-07)
Dra. Isabel Lara Ayala, Dept. de Química (des del 21-12-07)
Dr. Matias López López, Dept. de Filologia Clàssica, Francesa i His-
pànica (des del 21-12-07)
Dr. Felip Maña Serres, Dept. d’Informàtica i Enginyeria Industrial 
(fins 21-12-07)
Dr. Jordi Martí Henneberg, Dept. de Geografia i Sociologia (fins 
21-12-07)
Dra. Rosa M. Martí Laborda, Dept. de Medicina (des del 21-12-07)
Dr. Josep M. Martinell Gispert-Sauch, Dept. de Dret Privat (des del 
21-12-07)
Dr. José A. Martínez Casasnovas, Dept. de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl (fins 21-12-07)
Dr. Xavier Masià Costa, Dept. de Filologia Catalana i Comunicació 
(fins 21-12-07)
Dra. Loreta Medina Hernández, Dept. de Medicina Experimental 
(des del 21-12-07)
Dra. Amparo Miñambres Abad, Dept. de Pedagogia i Psicologia 
(fins 21-12-07)
Dra. Conxita Mir Curcó, Dept. d’Història
Dr. Fidel Molina Luque, Dept. Geografia i Sociologia (des del 
21-12-07)
Dr. Joaquim Monserrat Viscarri, Dept. d’Enginyeria Agroforestal 
(fins 21-12-07)
Dr. Josep Moreno Gené, Dept. de Dret Públic
Dra. M. Josefa Motilva Casado, Dept. de Tecnologia dels Aliments 
(fins 21-12-07)
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Dra. M. Pilar Muñoz Odina, Dept. de Producció Vegetal i Ciència 
Forestal (des del 21-12-07)
Dra. Montserrat Noria Jové, Dept. Didàctiques Específiques (des 
del 21-12-07)
Dr. Reinaldo Pamplona Gras, Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques 
(fins 21-12-07)
Dr. José Narciso Pastor Sáez, Dept. d’Hortofructicultura, Botànica i 
Jardineria (des del 21-12-07)
Dr. Juan Pemán Gavín, Dept. de Dret Públic (fins 21-12-07)
Dra. M. Teresa Peralta Escuer, Dept. de Dret Privat (fins 21-12-07)
Dra. Manuela Pifarré Turmo, Dept. de Pedagogia i Psicologia (fins 
21-12-07)
Dr. Jaume Pont Ibañez, Dept. de Filologia Clàssica, Francesa i His-
pànica (fins 21-12-07)
Dr. Jordi Recasens Guinjuan, Dept. d’Hortofructicultura, Botànica i 
Jardineria (fins 21-12-07)
Dr. Josep M. Reñé Espinet, Dept. de Medicina (des del 21-12-07)
Dra. Ramona Ribes Castells, Dept. de Pedagogia i Psicologia (des 
del 21-12-07)
Dra. Concepció Roig Mateu, Dept. d’Informàtica i Enginyeria In-
dustrial (des del 21-12-07)
Dr. Ignacio Romagosa Clariana, Dept. de Producció Vegetal i Cièn-
cia Forestal (fins 21-12-07)
Dra. M. Paz Romero Fabregat, Dept. de Tecnologia dels Aliments
Dr. Joaquim Ros Salvador, Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques
Dr. Joaquin Ruiz de Arbulo Bayona, Dept. d’Història (fins 
21-12-07)
Dr. Francisco Javier Ruiz del Portal Bravo, Dept. d’Economia Apli-
cada (fins 21-12-07)
Dr. Manuel Ruiz Gonzalez, Dept. d’Adm. d’Empreses i G. Econòmica 
dels Recursos Naturals.
Dra. Núria Sala Martí, Dept. de Tecnologia dels Aliments
Dr. Alberto Sans Badia, Dept. de Química (fins 21-12-07)
Dra. Àngels Santa Bañeres, Dept. de Filologia Clàssica, Francesa i 
Hispànica.
Dr. Delfi Sanuy Castells, Dept. de Producció Animal (fins 
21-12-07)
Dr. Santiago Saura Martínez de Toda, Dept. Enginyeria Agrofores-
tal 
Dr. Ramon Sistac Vicen, Dept. de Filologia Catalana i Comunicació
Dra. Rosa M. Soler Tatche, Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques 
(fins al 21/12/07))

Dra. Rosa M. Teira Esmatges, Dept. de Medi Ambient i Ciències del 
Sòl
Dr.Fco. Javier Terrado Pablo, Dept. de Filologia Clàssica, Francesa 
i Hispànica
Dra. M. Dolors Toldrà Roca, Dept. de Dret Privat (fins 21-12-07)
Dr. Marc Tor Naudi, Dept. de Producció Animal
Dra. Mercè Torres Grifó, Dept. Tecnologia d’Aliments (des del 
21-12-07)
Dr. Francisco Tovar Blanco, Dept. de Filologia Clàssica, Francesa i 
Hispànica
Dra. M. Glòria Vàzquez García, Dept. d’Anglès i Lingüística 
Dra. Cristina Vega García, Dept. d’Enginyeria Agroforestal (fins 
21-12-07)
Dra. Concepció Vendrell Seres, Dept. de Pedagogia i Psicologia (fins 
21-12-07)
Dr. Amadeu Viana San Andrès, Dept. de Filologia Catalana i Comu-
nicació (fins 21-12-07)
Dr. Enric Vicedo Rius, Dept. d’Història (des del 21-12-07)
Dr. Frederic Vilà Tornos, Dept. d’Història de l’Art i Història Social
Dr. Montserrat Viladrich Grau, d’Adm. d’Empreses i G. Econòmica 
dels Recursos Naturals (des del 21-12-07)
Dra. M. José Vilalta Escobar, Dept. d’Història de l’Art i Història So-
cial (fins 21-12-07)
Dra. Carolina Villacampa Estiarte, Dept. de Dret Públic (fins 
21-12-07)
Dr. Daniel Villalba Mata, Dept. de Producció Animal
Dr. Josep M. Villar Mir, Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sòl 
(fins 21-12-07)
Dr. Jordi Voltas Velasco, Dept. de Producció Vegetal i Ciència Fo-
restal (fins 21-12-07)

Resta de personal acadèmic 

Sr. Jorge Alcazar Montero, Dept. Filologia Clàssica, Francesa i His-
pànica (des del 21-12-07)
Sra. Pilar Allende Monclus, Dept. d’Infermeria (des del 21-12-07)
Sra. Lourdes Armengol Castells, Dept. d’Anglès i Lingüística (fins 
al 21-12-07)
Sr. Fernando Arnó García de la Barrera, Dept. d’Història (des del 
21-12-07)
Sra. Maria Sequeros Astudillo Pombo, Dept. de Didàctiques Espe-
cífiques 
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Dr. Jaume Baró Aylon, Dept. de Medicina (fins al 21-12-07)
Sr. Màrius Bernadó Tarragona, Dept. d’Història de l’Art i Història 
Social (des del 21-12-07)
Sr. Xavier Burrial Sancho, Dept. de Filologia Clàssica, Francesa i 
Hispànica 
Sra. Maria Teresa Capell Capell, Dept. de Producció Vegetal i Cièn-
cia Forestal (des del 21-12-07)
Dr. Daniel Casado González, Dept. de Química (fins al 21-12-07)
Sr. Frederic Casals Marti, Dept. de Producció Animal (des del 
21-12-07)
Dr. César Cierco Seira, Dept. de Dret Públic (fins al 21-12-07)
Sr. Josep Conde Colom (des del 21-12-07)
Dr. Eduardo Cristóbal Fransi, Dept. d’Adm. d’Empreses i G. Econò-
mica del Recursos Naturals (fins al 21-12-07)
Sra. Hortènsia Cuadra Campurbí, Dept. d’Infermeria (fins al 
21-12-07)
Sr. Josep Dalmases Mestre, Dept. d’Hortofructicultura, Botànica i 
Jardineria 
Dra. M. Àngeles de la Torre Ruiz, Dept. de Ciències Mèdiques Bàsi-
ques (fins al 21-12-07)
Sr. Marc Escribà Gelonch, Dept. de Química (des del 21-12-07)
Dra. Núria Montserrat Farré Barril, Dept. d’Història (fins al 
21-12-07)
Sr. Álvaro Fernández Serrano, Dept. d’Enginyeria Agroforestal 
Sra. Xènia Garrofé Ochoa, Dept. de Medicina Experimental (des del 
21-12-07)
Sra. M. José Gros Ezquerra, Dept. de Matemàtica (fins al 
21-12-07)
Sra. Elisenda Guillaumes Culell, Dept. de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl (fins al 21-12-07)
Dr. Fernando Guirado Fernández, Dept. d’Informàtica i Enginyeria 
Industrial (des del 21-12-07)
Dra. Judit Herreros Danes, Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques 
(des del 21-12-07)
Dra. Núria Llevot Calvet, Dept. de Pedagogia i Psicologia (fins al 
21-12-07)
Dra. Carmen López Alonso, Dept. de Producció Vegetal i Ciència 
Forestal (fins al 21-12-07)
Dra. Sónia Marín Sillue, Dept. de Tecnologia dels Aliments (fins al 
21-12-07)
Sra. Consolación Martínez García, Dept. de Producció Vegetal i Ci-
ència Forestal (des del 21-12-07)

Sra. M. Teresa Mora Vilardosa, Dept. de Pedagogia i Psicologia (fins 
al 21-12-07)
Dr. Jose Luis Navarro Sierra, Dept. de Pedagogia i Psicologia (des 
del 21-12-07)
Dr. Jaume Ribalta Haro, Dept. de Dret Públic (fins al 21-12-07)
Sra. Pilar Quejido Molinero, Dept. de Geografia i Sociologia (des 
del 21-12-07)
Dra. Maria Salomé Ribes Amorós, Dept. de Filologia Catalana i Co-
municació
Dr. Josep M. Ribó Balust, Dept. d’Informàtica i Enginyeria Industrial 
(fins al 21-12-07)
Dr. Joan Roca Enrich, Dept. d’Informàtica i Enginyeria Industrial
Dr. Jaime Roca Vallespí, Dept. de Medicina (fins al 21-12-07)
Sr. Josep Maria Rusiñol Ribes, Dept. d’Economia Aplicada (des del 
21-12-07)
Sr. Francisco Javier Sabi Marcano, Dept. d’Adm. d’Empreses i G. 
Econòmica dels Recursos Naturals (des del 21-12-07)
Sr. Santiago Sales Rufi, Dept. de Cirurgia (des del 21-12-07)
Dr. Manuel Sànchez de la Torre, Dept. de Ciències Mèdiques Bàsi-
ques (fins al 21-12-07)
Sra. Francisca Sanvicen Torné, Dept. de Geografia i Sociologia (fins 
al 21-12-07)
Dr. Santiago Saura Martínez de Toda, Dept. d’Enginyeria Agrofo-
restal (fins al 21-12-07)
Sr. Manuel Suàrez Recio, Dept. de Tecnologia d’Aliments (des del 
21-12-07)
Dr. Jordi Tamarit Sumalla, Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. M. Teresa Torner Benet, Dept. d’Infermeria (fins al 21-12-07)
Dr. Joan Torres Puig-Gros, Dept. d’Infermeria
Dr. Rui Carlos Vaqueiro de Castro Alves, Dept. de Ciències Mèdi-
ques Bàsiques (des del 21-12-07)
Sr. Jorge Vilaret Vilar, Dept. de Cirurgia (fins al 21-12-07)
Dra. Carme Zamorano Llena, Dept. d’Anglès i Lingüística (des del 
21-12-07)

Estudiantat

Sr. Albert Agráz Sánchez
Sr. Xavier Aguilar Muñoz
Sr. Jordi Altisent Buira
Sra. Cristina Baitg Roso
Sra. Patricia Barès González
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Sra. Beatriz Berenguer Gómez
Sra. Núria Bertran Companys
Sra. Cristina Boleda Mas
Sr. Jaume-Edmon Cruset Tonietti
Sra. Agnès Domínguez Muños
Sra. Núria Duró Porta
Sr. Ferran Espasa Galceran
Sra. Angela Esteban Valverde 
Sra. Lorena Farré Gómez
Sra. Alina Franco Asnà
Sra. Ariadna Gasol Cudós
Sra. Alba Gódia Charles
Sra. Meritxell González Clotas
Sr. Carles Grimau Chapinal
Sr. Jordi Guerris Aige
Sra. Nina Hidalgo Farran
Sr. Jordi Jové Solé
Sra. Sandra Llauradó Carrión
Sra. Pilar Luengo Mayor
Sra. Marta Martínez Serra
Sra. Laura Martínez Vallalta
Sr. Guillem Mas Santacreu
Sra. Miriam Miguel Peinado
Sra. Mercè Mill Pons
Sra. Montse Miralles Balagué
Sra. Laia Miró Torán
Sr. Oriol Miró Torán 
Sra. Gemma Mòdol Villegas
Sra. Mònica Noguero Estada
Sra. Montse Oliva Espinalt
Sra. Nerea Pájaro Carvajal
Sra. Maricel Palau Baró
Sra. Helena Pérez Atserias
Sr. Sergi Pérez García
Sra. Maria C. Pol Tortella
Sra. Carme Prunera Sas
Sr. Gerard Raimat Ferrando 
Sr. Oriol Rebull Jornet
Sra. Montserrat Ribalta Arias
Sr. José María Rojano Fullola
Sr. Jordi Rojas Poch
Sr. Xavier Roqué Prat

Sra. Núria Ruiz Roca
Sr. Sebastià Sala López
Sra. Laura Salamero Teixidó
Sr. Eduardo Sans Sans
Sra. Marina Seoane Saez
Sra. Núria Serra Sala
Sr. Javier Sierra Pierna
Sr. Mario Sirat Castillo
Sr. Joan Solé Guardia
Sra. Marta Amalia Soler Echevarria
Sra. Merche Tamargo Fernández
Sra. Glòria Torret Requena
Sr. Xavier J. Turmo Pujol
Sr. Narcís Turull Peroy
Sra. Miriam Vendrel Marques
Sr. Andrès Villoria López
Sra. Núria Vives Tolosa
Sr. Oriol Yuguero Torres

Personal d’Administració i Serveis

Pas funcionari 

Sra. Joana Bové Barberà, Secretaria Fac. de Dret i Economia (fins 
al 21-12-07)
Sr. Joaquin Erta Borrego, Secretaria Dept. d’Història (fins al 
21-12-07)
Sr. David Garrido Santiago, Secretaria Dept. de Ciències Mèdiques 
Bàsiques (fins al 21-12-07)
Sr. Carles Giné Janer, Secretaria Dept. d’Història de l’Art i Història 
Social (fins al 21-12-07)
Sra. Blanca Guilera Lladós, Secretaria Dept. d’AEGERN (fins al 
21-12-07)
Sra. Montserrat Pifarré Biosca, Àrea de Gestió Acadèmica (fins al 
21-12-07)
Sra. Isabel Ros Gorné, Secretaria Escola Politècnica Superior (fins 
al 21-12-07)
Sra. M. Pilar Sánchez Alandí, Servei d’Extensió Universitària (fins 
al 21-12-07)
Sra. Encarni Santiago López, Àrea de Recursos Humans (fins al 
21-12-07)
Sra. Margarida Serveto Puig, ICE (fins al 21-12-07)
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Sra. Magda Torrelles Porqueres, Secretaria Dept. de Pedadogia i 
Psicologia (fins al 21-12-07)
Sra. Emília Vilalta Penella, Àrea de Gestió Acadèmica (fins al 
21-12-07)
Sra. Lidia Benseny García, Gestió Acadèmico Docent (des del 
21-12-07)
Sra. Montserrat Culleré Berges, Àrea de Relacions Internacionals i 
Cooperació (des del 21-12-07)
Sra. Eva de la Torre Moscoso, Servei de Gestió Acadèmica (des del 
21-12-07)
Sra. Delia Estévez Mateu, Secretaria Direcció Escola Politècnica Su-
perior (des del 21-12-07)
Sr. Carles Giné Janer, Secretaria Dept. Història de l’Art i Història 
Social (des del 21-12-07)
Sr. Antonio González Aceituna, Ciències Salut – Gestió Econòmica 
(des del 21-12-07)
Sr. Francisco Hernández Soriano, Servei de Gestió Acadèmica (des 
del 21-12-07)
Sra. Carme Mendoza Chacon, Gestió Acadèmico Docent de FDE 
(des del 21-12-07)
Sra. Teresa Parache Maurin, Secretaria Deganat FDE (des del 
21-12-07)
Sr. Josep Maria Romero Gómez, Dept. Dret Públic (des del 
21-12-07)
Sra. Ester Serra Barberà, Gestió Acadèmico-Docent (des del 
21-12-07)

Pas laboral

Sra. Fermina Berzosa Fernández, Oficina de Relacions Internacio-
nals (fins al 21-12-07)
Sr. Francesc Català Alòs, Servei de Publicacions (fins al 21-12-07)
Sr. José Jaime Grau Morreres, Consergeria Edif. Rectorat (fins al 
21-12-07)
Sr. Adolf Izquierdo Borràs, Laboratori d’Electrònica (fins al 
21-12-07)
Sra. Marisol Jané Maties, Servei de Biblioteca i Documentació (fins 
al 21-12-07)
Sra. Teresa Piñol Porqueres, Centraleta Edif. Rectorat (fins al 
21-12-07)
Sra. Carme Prats Darder, Laboratori d’Arqueologia (fins al 
21-12-07)

Sr. Josep Rodríguez Tolosa, Àrea de Sistemes d’Informació i Comu-
nicacions (fins al 21-12-07)
Sr. Xavier Rodríguez Vila, SUIC de Reproducció d’Imatge (fins al 
21-12-07)
Sr. Francesc Català Alós, Servei de Publicacions (des del 21-12-07)
Sra. Montserrat Comella Roigé, Oficina de Qualitat (des del 
21-12-07)
Sr. Josep Grau Morreres, Consergeria Edifici Rectorat (des del 
21-12-07)
Sr. David Manjon Porta, Àrea de Sistemes i Comunicacions (des 
del 21-12-07)
Sra. Eva Martín Fuentes, Serveis Culturals (des del 21-12-07)
Sr. Josep Modol Rates, Dept. de Geografia i Sociologia (des del 
21-12-07)
Sra. Encarnación Morales Espinosa, Dept. de Medi Ambient i Cièn-
cies del Sòl (des del 21-12-07)
Sr. Xavier Noguero Marín, Àrea de Sistemes i Comunicacions (des 
del 21-12-07)
Sra. Lidia Piedrafita Llorens, Dept. de Medicina Experimental (des 
del 21-12-07)
Sra. Montserrat Toldrà Sánchez Hermosilla, Serveis Campus (des 
del 21-12-07)
Sra. Remei Viladrich Giné, Dept. de Química (des del 21-12-07)

CONSELL DE GOVERN 

Membres del Consell de Govern

Membres nats

Dr. Joan Viñas Salas. Rector
Dra. Ana Maria Romero Burillo. Secretària general 
Sr. Josep M. Sentís Suñé. Gerent

Membres elegits pel Claustre (40%)

Personal acadèmic

Dr. Ramon Albajes García. ETSEA (fins al 20-12-07)
Dra. Conxita Mir Curcó, Facultat de Lletres (fins al 20-12-07)
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Dra. Ana Gené Duch, Facultat de Ciències de l’Educació (fins al 
20-12-07)
Dr. Reinald Pamplona Gras. Facultat de Medicina (fins al 
20-12-07)
Dra. Teresa Areces Piñol. Facultat de Dret i Economia (fins al 
20-12-07)
Dr. Francesc Solsona Tehas. E. U. Politècnica (fins al 20-12-07)
Dr. Eduard Cristóbal Fransi. Facultat de Dret i Economia (fins al 
20-12-07)
Sra. M. Pilar Jürschik Giménez. E. U. Infermeria (fins al 19-12-07)
Sra. Pilar Allende Monclús, E.U. d’Infermeria (des del 20-12-07)
Dr. Antoni Blanc Altemir, Facultat de Dret i Economia (des del 
20-12-07)
Dra. Montserrat Casanovas Català, Facultat de Ciències de l’Edu-
cació (des del 20-12-07)
Sra. Pilar Quejido Molinero, Facultat de Ciències de l’Educació (des 
del 20-12-07)
Dr. Fernando Guirado Fernández, E. Politècnica Superior (des del 
20-12-07)
Dra. Loreta Medina Hernández, Facultat de Medicina (des del 
20-12-07)
Dr. Emili Junyent Sánchez, Facultat de Lletres (des del 20-12-07)
Dra. Mercè Torres Grifo, ETSEA (des del 20-12-07)

Estudiantat

Sr. Albert Agráz Sánchez, Escola Politècnica Superior 
Sr. Xavier Aguilar Muñoz. Facultat de Lletres
Sr. Jordi Altisent Buira. Escola Politècnica Superior
Sra. Sandra Llauradó Carrión, ETSEA
Sr. Guillem Mas Santacreu, Facultat de Dret i Economia
Sra. Laura Salamero Teixidó, Facultat de Dret i Economia
Sr. Mario Sirat Castillo, Facultat de Medicina
Sra. Marta Amalia Soler Echevarria, Facultat de Ciències de l’Edu-
cació

Personal d’administració i serveis

Sr. Francesc Català Alós. PAS laboral (fins al 20-12-07)
Sr. Joaquim Erta Borrego. PAS funcionari (fins al 20-12-07)
Sra. Isabel Ros Gorné. PAS funcionari (fins al 20-12-07)
Sra. Margarita Serveto Puig. PAS funcionari (fins al 20-12-07)

Sra. Montserrat Comella Roigé, PAS Laboral (des del 21-12-07)
Sr. David Manjon Porta, PAS Laboral (des del 21-12-07)
Sra. Carme Mendoza Chacon, PAS funcionari (des del 21-12-07)
Sr. Josep M. Romero Gómez, PAS funcionari (des del 21-12-07)

Membres elegits entre directors de departament i institut/
degans i directors d’escola (30%)

Direccions de departament i institut

Dr. Albert Sorribas Tello, Director del Dept. de Ciències Mèdiques 
Bàsiques (fins al 22-11-07)
Dr. Miquel Llorca Marqués, Director del Dept. d’Enginyeria Agrofo-
restal (fins al 22-11-07)
Dr. Vicente Medina Piles, Director del Dept. de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal (fins al 22-11-07)
Dr. Josep M. Tamarit Sumalla, Director del Dept. de Dret Públic (fins 
al 22-11-07)
Dra. Sofia Isus Barado, Directora del Dept. de Pedagogia i Psicolo-
gia (fins al 22-11-07)
Dr. Julián Acebrón Ruiz, Director del Dept. de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica (fins al 22-11-07)
Dr. Joan Ganau Casas, Director del Dept. de Geografia i Sociologia 
(fins al 22-11-07)
Dr. Daniel Babot Gaspà, Director del Dept. de Producció Animal 
(des del 23-11-07)
Dr. Joaquim Company Climent, Director del Dept. d’Història de l’Art 
i Història Social (des del 23-11-07)
Dr. Josep Antoni Conesa Mor, Director del Dept. d’Hortofructicul-
tura, Botànica i Jardineria (des del 23-11-07)
Dr. Josep M. Cots Caimons, Director del Dept. d’Anglès i Lingüística 
(des del 23-11-07)
Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera, Director del Dept. d’Història 
(des del 23-11-07)
Dra. Carmen Piñol Felis, Directora del Dept. de Medicina (des del 
23-11-07)
Dr. Jaume Puy Llorens, Director del Dept. de Química (des del 
23-11-07)
Dr. Antoni Vaquer Aloy, Director del Dept. de Dret Privat (des del 
23-11-07)
Dr. Josep M. Miret Biosca (fins al 22-11-07)
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Direccions de facultat o escola

Dr. Ferran Badia Pascual, Director de l’Escola Politècnica Superior
Dr. Francisco García Pascual, Degà de la Facultat de Lletres (fins al 
28-11-07)
Dra. Imma Lorés Otzet, Degana de la Facultat de Lletres (des del 
20-12-07)
Dr. Jaume Lloveras Vilamanya, Director de l’ETSEA
Dra. M. del Mar Moreno Moreno, Degana de la Facultat de Ciències 
de l’Educació
Dra. M. Lluïsa Guitard Sein-Echaluce, Directora de l’EU d’Inferme-
ria
Dr. Joan Pere Enciso Rodríguez, Degà de la Facultat de Dret i Eco-
nomia
Dr. Joan Ribera Calvet, Degà de la Facultat de Medicina

Membres designats pel rector (30%)

Dra. Isabel del Arco Bravo. Vicerectora de Docència 
Dr. Jaume Barrull Pelegrí. Vicerector d’Activitats Culturals i Projec-
ció Universitària
Dr. Ramon Canela Garayoa. Vicerector de Política Científica i Tec-
nològica
Dr. Pere Solà Solé. Vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la 
Informació. 
Dra. Ana Pelacho Aja, Vicerectora de Recerca
Dr. Joan Prat Corominas. Vicerector de Qualitat i Planificació
Dr. Joan Ramon Rosell Polo. Vicerector de Professorat
Dra. Carmen Figuerola Cabrol. Vicerectora de Relacions Internaci-
onals i Cooperació
Dr. Xavier Gómez Arbonés. Vicerector d’Estudiantat
Dra. Mariona Farré Perdiguer. Coordinadora d’Economia (des del 
28-05-03 fins al 15-06-07)
Dr. Jordi Tamarit Sumalla. Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques (fins al 23-12-07)
Dr. Ramon Roureda Jordana. Institut de Ciències de l’Educació (des 
del 24-12-07)
Sr. Xavier Rodríguez Vila. PAS laboral (fins a 22-01-08)
Sra. M. Teresa Parache Maurín (des del 23-01-08)
Sr. Jordi Jové Solé, E. U. Infermeria (des del 28/02/07)
Sr. Oriol Rebull Jornet, Estudiant de doctorat de la Fac. de Ciències 
de l’Educació (des del 28-02-07 fins al 12-06-07)

Sra. Cristina Baitg Rosó, Estudiant de la Fac. de Medicina (des del 
28/02/07)

Membres designats pel Consell Social

Sr. Josep Pont Sans
Sr. Xavier Maurel Castro
Dr. Joan Varela Serra

JUNTA CONSULTIVA

Rector
Dr Joan Viñas Salas

Secretària general
Dra. Ana M. Romero Burillo

20 membres del Personal Acadèmic permanent nomenats pel 
Consell de Govern
Dr. Ramon Albages García, Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dr. Jaume Barrull Pelegrí, Vicerector d’Activitats Culturals i Projec-
ció Universitària
Dr. Ferran Badia Pascual, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl
Dr. Joan Busqueta Riu, Departament d’Història
Dr. Ramon Canela Garayoa, Vicerector de Política Científica i Tec-
nològica
Dr. Carles Capdevila Marqués, Departament de Matemàtica
Dr. Josep E. Esquerda Colell, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dra. Assumpta Estrada Roca, Departament de Matemàtica
Dr. Roberto Fernández Díaz, Director del Dept. d’Història de l’Art i 
Història Social
Dr. Enric Herrero Perpiñán, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Albert Ibarz Ribas, Departament de Tecnologia d’Aliments
Dr. Manuel Lladonosa Vall-llebrera, Departament d’Història
Dr. Juan Antonio Martín Sánchez, Departament de Producció Ve-
getal i C. Forestal
Sra. Carme Nuin Orrio, Directora de l’EU d’Infermeria
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Dr. Reinaldo Pamplona Gras, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Juan Pemán Gavín, Departament de Dret Públic
Dr. Jaume Pont Ibañez, Departament de Filologia Clàssica, France-
sa i Hispànica
Dr. Joan Prat Corominas, Vicerector de Qualitat i Planificació
Dr. Ignasi Romagosa Clariana, Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal
Dr. Antoni Vaquer Aloy, Director del Dept. de Dret Privat

Antics rectors
Dr. Jaume Porta Casanellas

CONSELL SOCIAL

Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 15
Fax 34 973 70 20 16
cs@cs.udl.es

Membres 
Sr. Josep Maria Pujol i Gorné (President fins al 27/01/08)
Sr. Ramon Roca i Enrich (President a partir del 28/01/08)
Sr. Rafael Pujol i Solanes
Sra. Sílvia Falip i Toló
Sr. Xavier Maurel i Castro
Sr. Josep Varela i Serra
Sr. Jaume Sellés i Santiveri
Sr. Josep Pont i Sans
Dr. Joan Viñas i Salas
Sr. Josep Maria Sentís i Suñé
Dra. Ana María Romero Burillo
Dra. Anna Gené Duch (fins al 29/01/08)
Dr. Ferran Badia Pascual (a partir del 30/01/08)
Sr. Joaquim Erta Borrego (fins al 29/01/08)
Sra. Montserrat Comella Roigé (a partir del 30/01/08)
Sr. Xavier Aguilar Muñoz

SINDICATURA DE GREUGES

Les actuacions de la Sindicatura de Greuges durant aquest perí-
ode han estat diverses, concretament hi ha hagut 10 expedients: 
1 de l’estudiantat, 4 relacionats amb temes del PAS, i 5 amb el 
professorat. 

L’única queixa de l’estudiantat ha estat:

Manca de responsabilitat per part del professorat.- •	 La per-
sona que es queixa diu que el professor/ra responsable d’una 
assignatura determinada ha estat poc responsable. Com que 
el síndic no té competències en aquest tema, va lliurar la do-
cumentació al rector perquè en tingués constància i pogués 
adoptar les mesures que cregués oportunes.

En els expedients del Personal d’Administració i Serveis s’han trac-
tat els temes següents:

Reconeixement del nivell consolidat.- •	 Allò que en principi, 
des del Servei de Personal, es creia que no pertocava per no 
haver passat els anys corresponents per consolidar el nivell, 
es va poder resoldre favorablement d’acord amb la interpre-
tació del Decret legislatiu 1/97 

Requalificació d’una plaça a la Relació de llocs de tre-•	
ball.- La persona que va presenta la queixa es considerava 
perjudicada ja que el fet de requalificar la plaça que ella ja 
ocupava li obligava a concursar de nou. No es va poder iniciar 
l’expedient perquè ja s’havia exhaurit la via administrativa.

Reconeixement de mèrits.-•	  La persona que se sent agreu-
jada manifesta que ha estat sempre ocupant llocs de treball 
superiors als que se li reconeixen; el fet es basa en què sempre 
hi ha estat de forma interina i, malgrat pot justificar el tipus 
de feina desenvolupada, no se li valora en els concursos del 
PAS perquè, administrativament, no ho té reconegut. El síndic 
va fer una recomanació perquè se li tingués en compte la 
plaça que ocupava com “anàloga” per al concurs al qual es 
presentava. La Junta de Mèrits i Capacitats es va mantenir 
amb la seua teoria i el rector va desestimar la sol·licitud de la 
persona interessada.
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Concurs de places del Servei de Biblioteques.-•	  Es tracta 
de dos queixes similars sobre la valoració per a un Concurs 
de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del Servei 
de Biblioteques. La valoració definitiva va resultar diferent de 
la valoració provisional, aquest fet perjudicava les persones 
que van presentar la queixa. Un cop consultades les bases de 
la convocatòria, les quals no havien estat impugnades en el 
seu moment, el síndic no va fer cap recomanació per consi-
derar correcta la puntuació assignada per la Junta de Mèrits 
i Capacitats. 

Pel que fa al professorat cal notar que un dels expedients implica 
diversos professors/res.

L’escultura horitzontal de la Pl. Víctor Siurana.-•	  La per-
sona que va presentar la queixa manifesta que va sofrir una 
caiguda per haver ensopegat amb un nom de l’escultura que 
hi ha a la plaça. Com que la plaça no és de la Universitat, el 
síndic va recomanar al rector que demanés a l’Ajuntament 
la supressió d’aquesta barrera arquitectònica que impedeix 
circular normalment als usuaris de la Universitat. El rector 
així ho va fer. 

Acabament de contracte de professorat associat.-•	  Van ser 
dues les queixes que es van rebre per no haver-se renovat els 
seus contractes com a professorat a temps parcial. Les dues 
persones portaven força temps amb renovacions contractu-
als, de tota manera, res no impedia que, en una reestructu-
ració de la programació del Departament, es considerés que 
calia renovar el professorat, fet pel qual el síndic no va fer cap 
recomanació. 

Concurs places professorat associat.-•	  La queixa la formulen 
dues persones candidates a places de professorat associat, les 
quals manifesten que van estar citades a l’entrevista, prevista 
com una prova per al concurs, i que, desprès d’una bona esto-
na d’esperar, se’ls va notificar que el Tribunal havia decidit no 
realitzar l’entrevista. El síndic va considerar que es tractava 
d’una prova que puntuava per a la resolució del concurs de 
les places i que no es podia ometre; en aquest sentit va re-
comanar que es deixes sense efecte la resolució del Tribunal. 
El rector va resoldre a favor de les persones interessades i va 

fer que es retrotraguessin totes les actuacions del concurs 
afectat.

Avaluació de l’activitat docent.-•	  Van ser diversos els pro-
fessors/res que van queixar-se per la nova normativa deri-
vada del Manual d’Avaluació Docent de Professorat. Aquesta 
valoració que anava del 2002 al 2007, no se’ls havia comu-
nicat fins a finals del 2007. Tenint en compte aquesta situa-
ció el síndic va recomanar que s’adoptessin mesures adients 
perquè no es veiessin menyscabats els drets del professorat. 
El Consell de Govern del dia 29 de febrer va tenir en compte 
l’informe del Síndic (Acord núm. 43/2008).

A més d’atendre totes les preguntes que han pogut sorgir durant 
aquest període, el síndic ha estat present a les trobades que es 
realitzen a nivell dels Països Catalans i de l’Estat Espanyol. Al juliol 
del 2007 es van reunir a la Universitat Rovira i Virgili i a l’octubre 
a la Universitat Politècnica de Madrid. 

Aquesta és la síntesi de les actuacions de la Sindicatura de Greu-
ges durant aquest període, en el proper Claustre es presentarà la 
Memòria de l’any 2007 que es publicarà posteriorment.

Totes les memòries i la legislatura de la Sindicatura de Greuges es 
poden consultar a http://www.udl.cat/organs/sindic.html.

CONSELL DE L’ESTUDIANTAT

Un cop esdevingudes les eleccions a representants d’estudiants 
del curs passat, aquest ha estat un curs de consolidació dels grups 
d’estudiants voluntaris que conformen els consells de l’estudian-
tat de cada centre.

En plena organització i implantació de les noves titulacions, de les 
noves metodologies i del nou sistema universitari que se’n deriva 
de la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), al 
Consell de l’Estudiantat de la UdL s’ha desenvolupat una tasca de 
denúncia constructiva dels efectes negatius que ocasionarà aquest 
sistema i de defensa dels interessos de l’estudiantat de la UdL.
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En aquest sentit, al octubre de 2007, la Comissió Permanent va 
aprovar un document de posicionament demanant un mapa uni-
versitari basat en un veritable equilibri territorial, que garanteixi la 
igualtat entre estudiants de tot el territori. 

I davant de la imminent aplicació del Pla Bolonya, el Consell de 
l’Estudiantat, en Assemblea ordinària reunida el 7 de maig de 
2008, es posicionà davant el que consideren greuges derivats de la 
mala aplicació del nou sistema universitari. El document resultant 
fa una sèrie d’observacions i crítiques que, al parer de l’estudian-
tat, esdevindran problemes reals per l’estudiantat si no es tenen 
en compte.

Tanmateix, en el curs acadèmic 2007-2008 el Consell de l’Estudi-
antat de la UdL (CEUdL), ha tingut com a missió seguir mantenint-
se com a instrument de representació i garantia dels drets que té 
reconeguts l’estudiantat a la nostra Universitat. 

Amb aquest objectiu, el Consell de l’Estudiantat es va proposar les 
següents prioritats:

•	 Incrementar,	canalitzar	i	difondre	les	iniciatives	culturals	orga-
nitzades pels estudiants i per als estudiants.

•	 Impulsar	 iniciatives	per	a	 la	millora	de	 la	docència,	el	 rendi-
ment acadèmic i l’augment de la motivació de l’estudiantat.

•	 Assegurar	 el	 compliment	 de	 la	 normativa	 vigent	 pel	 que	 fa	
referència a l’estudiantat.

•	 Informar	sobre	la	integració	del	sistema	universitari	actual	en	
l’espai europeu d’ensenyament superior (marc de Bolonya) i 
denunciar els greuges que se’n poguessin derivar.

•	 Impulsar	clarament	la	UdL	cap	a	una	major	sensibilització	de	
caràcter mediambiental, amb criteris de sostenibilitat tant en 
els seus edificis com en el funcionament intern.

•	 Instar	a	la	UdL	a	crear	un	sistema	d’alerta	per	SMS	de	suspen-
sió de classes.

Seguint aquesta intenció, el CEUdL ha mantingut una línia d’actu-
ació clara, en pro de la millora dels drets dels estudiants i del seu 
compliment i, entre les accions empreses, es pot destacar:

•	 Defensa	dels	drets	dels	estudiants	en	tots	els	òrgans	de	go-
vern, per tal d’aturar la privatització de l’ensenyament i una 
millora qualitativa d’aquest. 

•	 Participació	en	el	debat	del	calendari	acadèmic.

•	 Rebuda	dels	estudiants	Erasmus	per	part	dels	estudiants	per	
acostar-los a la realitat del nostre país i de la nostra universi-
tat. 

•	 Denúncia	dels	preus	dels	Postgraus	Oficials.

•	 Vetllar	pels	drets	dels	becaris	de	col·laboració.

•	 Promoció	de	diferents	activitats	culturals	al	llarg	del	curs	(con-
certs, xerrades, festes tradicionals…).

•	 Fomentar	l’ús	de	programari	lliure	en	tots	els	ordinadors	de	la	
UdL.

•	 Promoció	de	productes	de	comerç	just,	en	concret	el	cafè,	en	
les cafeteries de la UdL.

•	 Organització	i	realització	la	XII	Edició	de	la	Festa	Major	de	l’Es-
tudiantat de la UdL. Es van incrementar les activitats adreça-
des als estudiants i, com ja es costum, es van barrejar activi-
tats culturals i lúdico-festives. Desprès de l’èxit de les passades 
edicions, es van reeditar la Pedalada UdL, que comptà amb una 
àmplia assistència, i el concurs de Monòlegs, els tradicionals 
campionats d’esports, amb amplíssima participació, les actua-
cions de castellers, correfocs i el concert que va tancar la festa. 
És important subratllar l’alta participació de tot l’estudiantat 
i de la resta de personal a la festa, que va ésser un èxit, i un 
exemple de germanor de tots els col·lectius de la UdL.
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CENTRES DOCENTS

Facultat de Ciències de l’Educació

Degà/ana: Dra. M. Mar Moreno Moreno
Avda. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 65 05
Fax 34 973 70 65 02
A/e deganat@fce.udl.cat

Activitats realitzades

Lliurament d’Orles

22-05-2008 Amb motiu de la Graduació de la Graduació de la XIV 
Promoció d’alumnes de les Diplomatures de Mestre i d’Educació 
Social, de la V Promoció de la Diplomatura de Treball Social i de la 
XII Promoció de la Llicenciatura de Psicopedagogia.

Conferències

Títol: Els bits d’intel·ligència: L’estimulació precoç de les habilitats 
lingüístiques.
Conferenciant: Gemma Llobera
Data: 04/10/2008

Títol: Educar, humanitzar. Aprendre a viure.
Conferenciant: Juanjo Jové Peres
Data: 08/10/2007

Títol: Ebre amunt: El camí de Jesús Montcada cap a una frontera 
de mons.
Conferenciant: Witold J. Maciejewski
Data: 10/12/2007

Títol: The educational system of Finland and Latvia.
Conferenciant: John Smeds i Heiko Marten
Data: 08/04/2008

Títol: La música com a instrument d’educació per la pau.
Conferenciant: Alba Sanfeliu
Data: 14/04/2008

Títol: Cómo educar en valores a través de la música.
Conferenciant: Pilar Lago
Data: 15/04/2008

Títol: Musicoterapia: La música com ajut emocional per a l’ésser 
humà.
Conferenciant: Serafina Poch
Data: 16/04/2008

Títol: Experiències en període de pràcticum sobre temes transver-
sals a través de la música.
Conferenciants: Gerard Riu i Jordi Cano
Data: 17/04/2008

Títol: Multilinguísmo y multiculturalidad en la escuela: Retos y 
oportunidades.
Conferenciants: Elisabeth Coelho
Data: 17/04/2008

Jornades

Títol: Jornada sobre la qualitat de vida de les persones grans.
Data: 03/10/2007

Títol: VII Jornades Maria Rúbies de recerca i innovació educatives.
Data: 23 i 24 d’abril de 2008

Títol: Jornades Mestres del 58
Data: 17, 18 i 19 d’abril de 2008

Taula Rodona

Taules Rodones d’orientació i inserció laboral de les titulacions 
de:

Titulacions de Mestre•	
Educació Social•	
Treball Social•	
Psicopedagogia•	

Data: 17/04/2008
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Seminaris teòrico-pràctics en el marc de l’EEES

Títol: Mediació i diversitat cultural.
Conferenciant: Abdel Kader Hobbouche
Data: 13/11/2007

Títol: Contrastar la teoria amb la pràctica.
Conferenciant: Esperança Esteve Quer
Data: 26/11/2007

Títol: El procés inclusiu a l’escola d’un alumne amb espectre autista.
Conferenciant: Joana Companys Canadell
Data: 10/12/2007

Títol: Educació en l’àmbit sanitari.
Conferenciant: María Esperanza Espejo Suros
Data: 18/12/2007

Títol: Estratègies del mestre d’educació especial per atendre les 
necessitats bàsiques del nen amb discapacitat: estimulació basal.
Conferenciant: María Dolores Maté García i María José Barceló 
Recasens
Data: 27/11/2007

Títol: Models interculturals d’intervenció psicopedagògica en el 
marc de l’EES.
Conferenciant: Maria Àngels Morera Toldrà
Data: 13/02/2008

Títol: El treball per projectes a partir de contes clàssics.
Conferenciant: Àngels Dalmases Mestre
Data: 22/02/2008

Títol: An Artist’s Talk: Judith Sol Dyess. 
Conferenciant: Judith Sol Dyess
Data: 28/02/2008

Títol: La Verneda-Sant Martí: un model democràtic d’educació de 
persones adultes.
Conferenciant: Carmen Castro Mellado, Younes Fellak i Vanessa 
Arrufat Puyo
Data: 10/03/2008

Títol: Intervenció grupal en atenció primària.
Conferenciant: Jaime López Sànchez 
Data: 13/03/2008

Títol: Comprendre l’estructura de la matèria al cicle mitjà.
Conferenciant: Esperança Esteve Quer
Data: 03/04/2008

Títol: Les emocions a l’educació infantil.
Conferenciant: Judith Surroca Solé
Data: 08/04/2008

Títol: Noves estratègies per a la promoció del benestar: el riure. 
Conferenciant: Jordi Baiget i Piqué
Data: 10/04/2008

Títol: Noves estratègies per a la promoció del benestar: el riure. 
Conferenciant: Sergi Gòdia Ribes
Data: 11/04/2008

Títol: Conèixer el medi a infantil.
Conferenciant: Mercè Sorribes i Querol
Data: 11/04/2008

Títol: Noves propostes en la didàctica de anglès: experiències 
CLILL.
Conferenciant: Florià Belinchon Mayoral
Data: 21/04/2008

Títol: Steiner i la Pedagogia Waldorf.
Conferenciant: Núria Casas Caritg 
Data: 21/04/2008

Títol: La Figura del tècnic d’integració social als IES.
Conferenciant: Sandra Vidal Abelló 
Data: 28/04/2008

Títol: Projecte d’immersió en llengua estrangera: l’experiència 
MEC.
Conferenciant: Belén Embid Dieste
Data: 29/04/2008
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Títol: Literatura, ensenyament i vida: reflexions i visió pràctica 
d’una mestra.
Conferenciant: Antonieta Aldabó i Rami
Data: 14/05/2008

Títol: Adquisició de competències amb interacció reconduïda amb 
el cavall.
Conferenciant: Maria Belén Franquet Montufo
Data: 21/04/2008

Activitats Culturals

5 de febrer de 2008. Activitats de benvinguda al nou edifici 1. 
de la Facultat

Microconcerts2.  (petites intervencions d’uns 10 minuts en di-
ferents espais del nou edifici a càrrec de músics professionals 
de l’Orquestra Simfònica del Vallés.

26 de febrer de 2008.3.  Concert literari-musical: Aquest llibre 
em sona a càrrec dels músics de l’Orquestra Simfònica del 
Vallés.

Activitats organitzades amb motiu de la celebració de la diada 4. 
de Sant Jordi a la Facultat de Ciències de l’Educació.

22 d’abril de 2008. XX Premi Literari Sant Jordi•	

22 d’abril de 2008. IV Concurs de Fotografia Entrecultu-•	
res.

Facultat de Dret i Economia

Degà: Dr. Joan Pere Enciso Rodriguez
Facultat de Dret i Economia
C. Jaume II, 73
25001 LLEIDA
TEL. +34 973 70 32 00
Fax +34 973 70 32 04
A/e deganat@fde.udl.cat

Activitats realitzades:

9 a 13 juliol 2007 Simulació al Parlament de Catalunya. •	

7 i 8 de juny 2007, XVIII Trobada Empresarial al Pirineu.•	

22/06/ 2007, entrega de premis FUNDE.•	

12/07/2007 Participació en l’acte de cloenda del I Postgrau en •	
Dret Agroalimentari.

17/07/2007 Presentació del Màster oficial Dones, Gènere i •	
Ciutadania.

17 de setembre 2007, sessió de benvinguda a l’estudiantat •	
de 1r curs de la Llicenciatura en Dret i de la Diplomatura en 
Ciències Empresarials. 

6 i 7/09/2007 Assistència al II Congreso de Innovación Do-•	
cente en Ciéncias Jurídicas: Hacia el espacio de la educación 
superior, Universidad de Málaga. 

11/10/2007 IV Edició del Concurs de Borsa de la Facultat de •	
Dret i Economia amb col·laboració de Gaesco. 

19/10/2007 Jornada sobre la Problemàtica dels Infants i Ado-•	
lescents Institucionalitzats. 

25 i 26/10/2007 Asamblea de Decanos de Facultades de De-•	
recho, Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba.

07/11/2007 Participació en la V Edició dels premis a treballs de •	
recerca de batxillerat i dels cicles formatius de grau superior.

08/11/2007 Inauguració del Màster oficial en Dret Esportiu.•	

09/11/2007 Inici de les Trobades del Seminari d’economia a •	
secundària.

Assistència a la XIV Asamblea de Decanos de Facultades de •	
Derecho de las Universidades Españolas. 

05/12/2007 Eleccions al Claustre de la Universitat de Lleida.•	
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13/12/2007 Sessió informativa sobre els programes de mobi-•	
litat a la UdL.

01/02/2008 Assistència al Actes de la Festivitat de Sant Rai-•	
mon de Penyafort.

06/02/2008 Sessió d’Informació i orientació al Col·legi Epis-•	
copal de Lleida.

07/02/2008 Participació a la IX Jornada d’Orientació Univer-•	
sitària (IES Torre Vicens, IES Josep Lladonosa, IES Manuel de 
Montsuar).

08/02/2008 Sessió d’informació i orientació al Col·legi Maris-•	
tes de Lleida.

22/02/2008 XV Jornada de Campus Oberts per a l’estudiantat •	
de secundària.

22/02/2008 VI Trobada amb el professorat de secundària.•	

01/03/2008 IV Jornada de Campus Oberts per a pares i ma-•	
res.

3 i 4/03/2008 participació XIX Jornades Universitat Empresa: •	
Qualitat i Gestió Econòmica.

05/03/2008 XXIII Jornada d’Orientació Universitària i Profes-•	
sional.

6 i 7/03/2008 XIX Jornades Jurídiques: Identitat sexual i juri-•	
dificació de la vida afectiva.

31/03/2008 Sessió d’informació i orientació a l’IES Caparella.•	

04/04/2008 Inauguració del Fòrum del Management organit-•	
zat per FUNDE.

17/04/2008 V Taller sobre sortides professionals en la branca •	
del Dret de la Facultat de Dret i Economia.

22/04/2008 IV Taller sobre sortides professionals en la branca •	
de les Ciències Empresarials i d’Administració i Direcció d’Em-
preses de la Facultat de Dret i Economia.

17/04/08 Quinzena de presentació de l’oferta docent de la •	
UdL per als nous alumnes universitaris.

30/04/2008 Sessió d’informació sobre les beques COPCA.•	

5 i 6/05/2008 sessió d’informació sobre les oposicions a jut-•	
ge/essa, fiscal i secretari judicial, col·laboració amb el Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat 
de Catalunya.

08/05/2008 Acte de lliurament de les orles acadèmiques de: •	
la XXXVI Promoció d’alumnes de la Llicenciatura en Dret, la 
XIX promoció d’alumnes de la Diplomatura en Ciències Em-
presarials, la XII promoció de la llicenciatura en Administració 
i Direcció d’Empreses i la IV promoció d’alumnes de la Llicen-
ciatura en Ciències del Treball.

8 i 9/05/2008 XV Asamblea de Decanos de las Facultades de •	
Derecho en España, Facultad de Derecho de la Universidad 
de Oviedo.

15 i 16/05/2008 Conferencia Española de Decanos de Econo-•	
mía i Empresa, Facultad de Ciéncias Económicas y Empresari-
ales de la Universidad de la Laguna.

Facultat de Lletres

Degana: Dra. Imma Lorés i Otzet
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 52
Fax 34 973 70 20 50
A/e degana@ugerh-ll.udl.cat

Activitats realitzades

1. Ensenyaments secundari i universitari: Interacció en l’àmbit de 
les Lletres. Inaugurat pel director dels Serveis Territorials del De-
partament d’Educació a Lleida, senyor Antoni Llevot, i pel vicerec-
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tor d’Estudiantat de la Universitat de Lleida, senyor Xavier Gómez. 
Es va comptar amb la participació de professors de secundària i de 
professors universitaris. 13 de febrer de 2008.

L’objectiu d’aquesta Jornada és promoure la connexió entre amb-
dós estaments educatius pel que fa a l’àmbit de Lletres, tot trac-
tant d’establir fluxos d’informació i col·laboració en ambdues di-
reccions. S’ha previst la composició de 10 grups de treball mixtos 
entre professorat de secundària-batxillerat i universitat agrupats 
per àrees, sobre les temàtiques següents: 

Comunicació Audiovisual•	

Geografia•	

Història•	

Història de l’Art•	

Llengua i literatura catalanes•	

Llengües i literatures clàssiques •	

Llengua i literatura espanyoles•	

Llengües i literatures estrangeres •	

Immigració a les Aules •	

Orientació Professional•	

2. Cinquena setmana de la Comunicació a la UdL. El repte de la 
triple pantalla. Del 31de març al 3 d’abril. Organitzat pel Departa-
ment de Filologia Catalana i Comunicació, amb la col·laboració de 
la Facultat de Lletres, l’Ajuntament de Lleida i l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs. Inaugurat pel Conseller de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació, Sr. Manuel Tresserras.

3. Jornada: I després, què? Noves sortides professionals a les titu-
lacions de lletres. Organitzat per la Facultat de Lletres. 6 de maig 
de 2008.

Van participar en aquesta Jornada: Laia Grifoll, Xavier Eritja,Ignasi 
Ros, Gerard Martínez, Pau Vidal i Mariona Leiva.

4. Acte de lliurament de les Orles Acadèmiques de: XXXI Promoció 
d’Història, XXV Promoció de Geografia, XXI Promoció d’Història de 
l’Art, XXIX Promoció de Filologia Hispànica, XXVIII Promoció de Filo-
logia Catalana, XXI Promoció de Filologia Anglesa i IV Promoció de 
Comunicació Audiovisual; apadrinades pel Sr.Josep Lluís Alay. 9 de 
maig de 2008. Sala d’Actes del Rectorat.

Facultat de Medicina

Degà: Dr. Joan Ribera Calvet 
C/ Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 973 70 24 18
Fax 973 70 22 91
A/e deganatm@fmedicina.udl.cat

Actes realitzats

Actes acadèmics

L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2007-08 es va celebrar 
el 16 d’octubre de 2007 a l’Aula Magna de la Facultat de 
Medicina.

La lliçó inaugural Guillem de Beziers amb el títol “Els futurs profes-
sionals sanitaris”, va ser impartida pel Dr. Miquel Vilardell Tarrés, 
catedràtic de Medicina Interna, vicerector de Relacions amb Insti-
tucions Sanitàries de la Universitat Autònoma de Barcelona i cap 
del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de la Vall d’Hebron de 
Barcelona.

En el mateix acte es va fer l’anunci del premi extraordinari de lli-
cenciatura del Curs 2005-06 als Senyors Marcelino Bermúdez Ló-
pez i Christian Sisó Raber.

Acte de lliurament d’Orles de Nutrició Humana i Dietètica. Va 
tenir lloc el dia 12 de juny de 2008 a la Sala d’Actes de l’Edifici 
del Rectorat. El padrí de la Iª promoció de diplomats en Nutrició 
Humana i Dietètica serà el Dr. Joan Viñas Salas.
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Acte de Lliurament d’Orles de Medicina. Va tenir lloc el dia 13 de 
juny de 2008 a la Seu Vella de Lleida. El padrí de la XXVIa promoció 
de Llicenciats en Medicina va ser el Doctor Santiago Dexeus i Font, 
catedràtic d’Investigació en Ginecologia i Obstetrícia de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona.

Actes culturals

Xerrades Setmana Cultural que organitza l’AECS:

Medicina Alternativa: és va parlar de la visió oriental de la •	
salut, la xerrada la va el Dr. Yong-Chu.

Medicina Esportiva: a càrrec del Dr. Tramullas, metge del fut-•	
bol Club Barcelona.

La deontologia mèdica: a càrrec de Rosa Maria Pérez, Presi-•	
denta del Col·legi de Metges de Lleida.

Les dos cares de Bolònia: a càrrec del Vicerector de l’Estudian-•	
tat, la plataforma aturem Bolònia, el Consell de l’Estudiantat 
i el Degà de la Facultat.

Actes de la Facultat

Divendres 25 de gener de 2008, inauguració del nou edifici de la 
Unitat Docent Arnau de Vilanova amb la presencia del conseller 
de Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet i la Comissio-
nada de Universitats, Blanca Palamada i el Rectors de la UdL Joan 
Viñas.

Dimecres 21 de maig de 2008, inauguració de la nova Sala de 
Dissecció de la Facultat amb la conferència I es l’Anatomia una 
Ciència Morta?, que serà impartida per al Dr. José Ramón Sañuda, 
Professor Titular d’Anatomia i Embriologia Humana de la Universi-
tat Complutense de Madrid.

Programa de mobilitat de l’estudiantat

Pel que fa a la mobilitat dels estudiants, durant el curs 2007-08 
s’han incorporat a la Facultat de Medicina 35 estudiants de fora: 
13 de Polònia (2 de Gdansk, 6 de Wroclaw, 3 de Varsòvia i 2 de 

Kracovia),2 de República Txeca, 3 de Turquia, 1 de Lisboa, 1 de Jena 
(Alemanya) 2 de Lituania, 2 de Brasil, 3 de Tolusse i 6 de Mèxic.

Convalidació d’estudis estrangers

Han accedit a la Facultat de Medicina per via de convalidació d’es-
tudis estrangers 1 estudiant procedent de Brasil.

Sicue - Seneca

1 estudiant ha gaudit durant el curs 2006-07 de les beques SICUE-
SENECA a la Universitat de València.

Pla Cajal de mobilitat

1 estudiant s’ha acollit al Pla Cajal de Mobilitat d’Estudiants de 
Medicina, a la Facultat de Medicina de la Universitat de València.

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Director: Dr. Jaume Lloveras Vilamanya
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 01
Fax 34 973 70 25 34
A/e montse@ugc-etsea.udl.cat

Actes realitzats

1. Cursos i conferències

Octubre 2007

Isolation and identification of /E.coli/•	 . 23 d’octubre, 10 
h., aula 2.1.06.2. campus ETSEA. Dr. Özlem Erdodrul, del KSÜ 
Food Engineering Department de la Kahramanmaras, Sütçü 
I.mam Üniversitesi (Turquia). 

The pathway of foodborne pathogens•	 . 25 d’octubre, 12 h., 
aula 2.1.05. campus ETSEA. Dr. Özlem Erdodrul, del KSÜ Food 
Engineering Department de la Kahramanmaras, Sütçü I.mam 
Üniversitesi (Turquia).
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Novembre 2007

El Uso De Alcochados En El Control De Malas Hierbas, •	 Dra. 
Alicia Cirujeda Ranzenberger. Centro Investigación y Tecnolo-
gía Agraria. Aragón. Dia: 29 de novembre de 2007.

Febrer 2008 

Turisme ecològic i protecció de la fauna: El cas dels goril-•	
les, a càrrec del senyor Domingo Rodríguez Teijeiro. Dep. de 
Biologia Animal (vertebrats). Universitat de Barcelona. Dia 21 
de febrer a les 12 h. a la Sala de Graus de l’Edifici 1 de l’ET-
SEA.

Dins el projecte d’innovació docent “Residus i Societat” que •	
es desenvolupa de manera coordinada i multidisciplinar entre 
assignatures dels diferents centres de la UdL i en relació al 
projecte de construcció d’un abocador i planta de compostat-
ge a Gimenells, el proper dia 28 de febrer, a les 12 h. a la Sala 
d’Actes de l’ETSEA, tindrà lloc la següent jornada pública: Jor-
nada sobre la gestió de residus urbans a Catalunya. Amb 
la participació del senyor Jordi Renom de l’Agència Catalana 
de Residus i de la senyora Marta Vila de l’Agència d’Ecologia 
Urbana de Barcelona.

Març 2008

Jornades d’orientació per a la inserció laboral dels estudi-•	
ants de l’ETSEA. 6 i 13 de març.

Conservació de la biodiversitat tropical, •	 a càrrec de Guillem 
Chacon. UCE Natura. Dia 6 de març a les 12 h. a l’aula 3.1.06 
de l’edifici 3 de l’ETSEA.

Importància econòmica i situació actual del cultiu i co-•	
mercialització de plantes aromàtiques i medicinals, a càr-
rec de la senyora Astrid van Ginkel, llicenciada en Farmàcia 
/ Màster en Biologia i consultora en plantes aromàtiques i 
medicinals a FITOMON. Dia 13 de març, a les 12 h. a l’aula 
3.1.04 de l’ETSEA.

Researches on trout growth performance: the french •	
Pyrenees experience, a càrrec de Jacques Moreau. ENSAT 

Toulouse. Dia 27 de març a les 12 h. a la Sala de Graus de 
l’ETSEA. Organitza: Secció de Fauna Silvestre. Departament de 
Producció Animal.

Abril 2008

Control Integrado de Plagas en la industria Agroalimen-•	
taria., a càrrec de Jordi Riudavets. Dia 28 d’abril.

2. Convocatòries ajuts ETSEA 

Convocatòria d’ajuts per a viatges de pràctiques y conferèn-•	
cies.

Convocatòria d’ajuts a nous recursos docents per a les acti-•	
vitats pràctiques.

3. Programes de mobilitat

ERASMUS 

70 estudiants de l’ETSEA han marxat a estudiar a una altra univer-
sitat de la UE

18 estudiants europeus han cursat estudis a l’ETSEA

SICUE 

9 estudiants de l’ETSEA han marxat a estudiar a una altra univer-
sitat de l’Estat espanyol

9 estudiants d’altres universitats espanyoles cursaran estudis a 
l’ETSEA

PROGRAMA DE MOBILITAT PROPI

30 estudiants de l’ETSEA han marxat a estudiar a d’altres centres 
universitaris.

1 estudiant ha cursat estudis a l’ETSEA.
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DOBLE TITULACIO AMB CRANFIELD 

7 estudiants de l’ETSEA s’han acollit al programa de doble titulació 
amb aquesta universitat anglesa.

INTERCANVI AMB IOWA STATE UNIVERSITY

2 estudiants de l’ETSEA 

INTERCANVI AMB COLORADO STATE UNIVERSITY

2 estudiants de l’ETSEA

4. Altres

Nous Màsters

Plant Breeding (Millora Genètica Vegetal)•	

Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Ges-•	
tió Ambiental 

Protecció Integrada Cultius•	

Recerca Sistemes Agroalimentaris•	

Recerca Sistemes Forestals•	

Docència: Reconeixements i premis

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa reconeix •	
la qualitat docent dels professors de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, amb la Dis-
tinció Vicens Vives: El Grup de Professors de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL, ha estat distingit pel 
seu projecte d’innovació i qualitat docent, consistent en la 
implantació d’un model de formació basat en competències.

LLIURAMENT DE PREMIS als millors Projectes Final de Carrera •	
de les titulacions d’Enginyeria de Forest, d’Enginyeria Agro-
nòmica i d’Enginyeria Tècnica Forestal i Agrícola.

Menció de Qualitat als estudis de doctorat:•	

Renovació a “Sistemes Agrícoles, Forestals i Alimentaris”.•	

Concessió a “Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària”.•	

Escola Universitària d’Infermeria

Directora: Sra. M. Luisa Guitard Sein-Echaluce 
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 43
Fax 34 973 70 24 25
A/e direcció@infermeria.udl.cat

Activitats realitzades

Col·laboracions

Durant el curs s’han fet campanyes del Centre de Transfusió i •	
Banc de Teixits CTBT per captar donants de sang.

Activitats. Durant tot el curs s’ha col·laborat en activitats or-•	
ganitzades per Formació Continuada de l’Hospital Santa Ma-
ria de Lleida. 

Activitats. Durant tot el curs s’ha col·laborat en activitats or-•	
ganitzades per Formació Continuada de l’Institut Català de la 
Salut de Lleida. 

Coordinació acadèmica en l’especialitat d’Infermeria Psiquià-•	
trica i Salut Mental. durant tot el curs acadèmic.

Participacions

En la xerrada “L’Infermeria al segle XXI” on el Dr. Bernat Soria 1. 
Escoms, Ministre de Sanitat i Consum, ha impartit la vídeo-
conferència des de la Universitat d’Alacant el 22 de gener de 
2008.

En jornades diverses organitzades per Creu Roja de Lleida on 2. 
personal docent de l’Escola ha participat en xerrades sobre 
l’addició, maltractaments i d’altres.
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A Girona amb EUI de Catalunya i Balears per compartir el 3. 
projecte de disseny de grau integrat amb l’ajut de noves me-
todologies. febrer 2008. 

En representació de l’Escola l’estudiantat va participar en les 4. 
XXII Jornades Catalanes d’Estudiants d’Infermeria que es van 
celebrar a Salou al març de 2008.

El 5 de març s’ha impartit xerrada informativa sobre les ti-5. 
tulacions que oferta l’Escola a les XXIII Jornada d’orientació 
professional a l’IES Manuel de Pedrolo de Tàrrega. 

El 16 de maig (prova de test) i els dies 22 i 23 de maig s’han 6. 
dut a terme les proves de l’activitat “Avaluació de la Compe-
tència clínica d’Infermeria, organitzada per l’EUI i per L’Institut 
d’Estudis de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social de la Generalitat de Catalunya.

Reunions conjuntes amb EUI catalanes i Balears per tractar 7. 
el temes de Grau i sobre l’innovació docent en infermeria en 
l’EEES”. Aquesta s’han fet al llarg del curs acadèmic amb els 
responsables de les Escoles.

Organització de les taules rodones, jornades, conferències, 8. 
seminaris i xerrades, …

El 9 de novembre 2007 Conferència-debat amb la Sra. Tàrsila 9. 
Ferro Garcia, infermera i coordinadora de l’Àrea del Pla Direc-
tor d’Oncologia de Catalunya amb el tema: “el lideratge en 
Infermeria per als propers reptes en Salut”. 

25 de febrer de 2008 dins de la Jornada “Salut i Infermeria”, 10. 
la Dra. Denise Gastaldo, professora de la Facultat d’Infermeria 
de la Universitat de Toronto (Canadà) i coordinadora del pro-
grama de Doctorat Internacional en Infermeria dels departa-
ments de les Universitats de les Illes Balears, de Melbourne 
(Austràlia), de Nuevo León (Mèxic), i de Toronto (Canadà) ha 
impartit les conferències:

Salut e Immigració•	

Producció de coneixement infermer: recerca qualitativa•	

El 27 de febrer de 2008 es va organitzar un cafè-debat on 11. 
el professor i director-gerent de DC- Cuidados Sociosanita-
rios, Sr. Gonzalo Duarte Climents, va participar amb el tema: 
“desenvolupament de les competències professionals en in-
fermeria.

VI Concurs de fotografia: Ajudant a cuidar, adreçat a infermers/
es, i estudiants d’infermeria. A partir del 22 de maig: exposició 
de les 10 millors fotografies per diferents institucions (Universitat 
de Lleida, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Hospital Santa 
Maria, Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Lleida).

El 14 de maig i dins del “Dia de la Infermeria 2008” el Dr. Juan 
Sánchez, metge del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya ha impartit la xerrada “Aspectes ètics i legals enfront 
les noves competències”. En finalitzar la jornada s’han lliurat els 
premis del 6è. Concurs de fotografia.

Jornades d’Orientació a l’estudiantat de tercer curs de l’Escola. 
Durant aquest curs 2007-2008 s’ha fet repartides en diferents 
jornades:

27 octubre: Pràcticum clínic•	

13 març: Perspectives acadèmiques després de la Diploma-•	
tura

27 març: Perspectives laborals públiques•	

17 d’abril: perspectives laborals privades•	

8 de maig: perspectives laborals varies (col·legis, associacions, •	
etc)

Mobilitat d’estudiants i professorat

Estudiantat

Dins de l’intercanvi aquest curs acadèmic han participat:

Erasmus

Alumnes d’altres universitats:
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de la Universita Degli Studi Di Milano
de la Universitat de Malta
de la Universitat de Trieste 

Alumnes del nostre centre

a la Universitat de Vassa 
a la Universitat de Milan
a la Universitat de Helsinki
a la Universitat de Trieste
a la Swedish Polytechnic, Finland
a la Universitat de la Frontera de Temuco (Chile)

Seneca

a la Universitat de Gran Canaria

Professorat visitant

Andreu Bové de l’Escola Universitària d’Infermeria de les Illes •	
Balears.

Durant aquest curs, s’han rebut visites de professors/es d’al-•	
tres Escoles Universitàries d’Infermeria.

Altres

L’Escola Universitària d’Infermeria continua participant en les •	
reunions periòdiques de la Conferencia Nacional de Directo-
res de Escuelas Universitarias de Enfermería Estatales.

Participació de l’Escola Universitària d’Infermeria en les re-•	
unions periòdiques de l’Associació de Directors/es d’Escoles 
d’Infermeria Catalanes.

Al llarg del curs s’està treballant activament en la confecció •	
del nou pla d’estudis de Grau i Postgrau de l’ensenyament 
d’Infermeria.

Acadèmiques

El 12 de setembre el rector de la UdL va donar la benvinguda •	
als alumnes de primer de l’escola.

El 25 de setembre es va inaugurar el curs acadèmic 2007-2008 •	
del Master Oficial en Ciències de la Infermeria. La lliçó inau-
gural “Recerca en Biomedicina a Lleida: Reptes i Oportunitats” 
va estar a càrrec del Dr. Xavier Matias Guiu, director científic 
de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Lleida).

14 maig de 2008. Xerrada informativa sobre el Master i el •	
Doctorat en Ciències de la Infermeria.

Col·laboració constant amb la UdL per fer activitats com: Co-•	
neixes la UdL, jornada de portes obertes, (per alumnes, pro-
fessors de secundària, etc...).

27 de juny de 2008 •	 Lliurament de les orles acadèmiques a la 
XXII promoció de diplomats en infermeria, i la II del Master en 
Ciències de la Infermeria. La padrina d’ambdues promocions 
ha estat la infermera i coordinadora del Programa d’Infecció 
Hospitalària dels Hospitals de l’Institut Municipal d’Assistèn-
cia Sanitària (IMAS) de Barcelona Sra. Teresa Pi-Sunyer.

Aquest curs acadèmic s’ha iniciat el Doctorat en Ciències de la 
Infermeria.

Escola Universitària Politècnica

Escola Politècnica Superior
C/ Jaume II, 69
25001 Lleida
Telèfon: 973 702700
Fax: 973 702702
A/e direccio@eps.udl.cat

Activitats realitzades

Els dies 13 i 14 de setembre de 2007 van tenir lloc les sessions •	
de benvinguda als estudiants de primer curs de les titulacions 
de primer cicle. El 17 de setembre va ser l’inici del període 
lectiu de tots els cursos de les titulacions de primer cicle i 
de les titulacions de segon cicle, excepte 3r curs d’Enginyeria 
Tècnica Industrial Mecànica que es va iniciar el 29 d’octubre 
de 2007.
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El 21 de setembre de 2007: En l’Acte d’Inauguració del Curs •	
Acadèmic 2007-2008 es van lliurar els Premis Extraordinaris 
de Final de Carrera dels estudiants de l’Escola titulats en el 
curs 2005/2006 següents:

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió: Maria dels Àn-•	
gels Cerveró Abelló

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes: Iñigo Goiri •	
Presa

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica: Martí •	
Comellas Andrés i José María Serna García

Enginyeria en Informàtica: Montserrat Morancho Ciutat•	

El 14 de setembre amb motiu de la visita del professor Sergio •	
Cabello, provinent de la Universitat de Ljubljana (Slovenia) el 
grup de recerca en Criptografia i Grafs de la UdL va organitzar 
la conferència que portava per títol Non-contractible cycles 
in embedded graphs and the geometric k-center problem.

Durant els mesos de setembre de 2007 a gener de 2008 l’Es-•	
cola Politècnica Superior juntament amb l’empresa Nextret va 
organitzar el curs en Tecnologia J2EE i ATC.

Els dies 10 i 11 de setembre assistència del sotsdirector de •	
l’Escola al plenari de la Conferencia de Decanos y Directores 
de Centros Universitarios de Informática (CODDI) celebrat a 
Zaragoza.

El 20 de setembre va visitar les instal·lacions de l’Escola Po-•	
litècnica Superior el senyor Francesc Escoda, gerent de l’em-
presa Indra – Lleida.

Durant tot el curs acadèmic s’han desenvolupat en el marc •	
del Pla d’Acció Tutorial de l’Escola i organitzat per la professo-
ra Magda Valls diferents accions per als estudiants.

El 27 de setembre de 2007 es va fer l’acte de lliurament de Di-•	
plomes del Curs en Tecnologia SAP, organitzat conjuntament 
amb l’empresa INDRA, als alumnes que van superar el curs 
realitzat pe forma intensiva al llarg del mes de juliol. A l’acte 

hi van assistir el vicerector d’Infrastructures i Tecnologies de 
la Informació de la UdL (per delegació del rector) Sr. Pere Solà, 
el Sr. Miguel Rodríguez, director de Recursos Humans d’IN-
DRA Software i el Sr. Francesc Escoda, director del Centre de 
Desenvolupament Software d’INDRA Lleida.

El 4 d’octubre es va celebrar la •	 Jornada sobre protecció de 
la propietat industrial i intel·lectual, organitzada per l’Escola 
Politècnica Superior i l’Oficina Española de Patents i Marcas i 
amb la participació dels ponents:

Sr. Pascual Segura, director del Centre de Patents de la Uni-•	
versitat de Barcelona.

Sra. Rosa Rodríguez Díaz, de l’Oficina Española de Patents i •	
Marcas (OEPM).

Sra. Carmen Agustí, del Trampolí Tecnològic de la UdL.•	

Durant els mesos d’octubre de 2007 a febrer de 2008, en el •	
marc del curs Els enginyers i el seu entorn socioprofessional 
impartit pel Sr. Francesc Vidal Codina, es van realitzar les se-
güents ponències:

- La formació dels enginyers a Europa i a USA. Mobilitat i 
reconeixement de títols. La declaració de Bologna. Ponent: 
Josep Huguet, Estudis a Finlàndia i Miquel Barberà. Estudis 
a EUA.

- L’empresa i el departament de recursos humans. El currícu-
lum professional. Ponent: Rosa Franch. Psicòloga.

- Participació dels enginyers en la cooperació i el desenvolu-
pament. Ponent: Ramiro Muñoz. Arquitecte Tècnic.

- La dimensió corporativa. Els col·legis professionals. L’exer-
cici lliure de la professió d’enginyer. Ponent: Miquel Aixalà. 
Enginyer Tècnic Industrial.

- Desenvolupament professional dels enginyers en el món 
de l’empresa. Ponent: Jesús de la Hera. Llicenciat en Infor-
màtica i director d’IFR Madrid.
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- L’enginyer en el sector de la certificació i serveis tecnolò-
gics. Ponent: Josep Gorchs. Enginyer de Telecomunicacions 
i responsable d’intel·ligència competitiva en l’empresa AP-
PLUS.

- Eines de suport a l’emprenedor de base tecnològica. Ponent: 
J.M. Barrufet. Enginyer Agrònom. Delegat CIDEM.

- Parcs tecnològics; experiències i perspectives de futur. El 
22@Barcelona. Ponent: J.M. Piqué. Enginyer de Telecomu-
nicacions i President de Parcs Tecnològics de Catalunya.

- L’emprenedor de base tecnològica a les terres de Lleida. 
Ponent: Guillem Boira. Enginyer Industrial.

- Funcions de l’enginyer en la organització d’empreses tec-
nològiques. L’experiència de Ros Roca. Ponent: Ramon Ca-
rulla, psicòleg i Cap del departament de Recursos Humans 
de l’empresa multinacional Ros Roca.

El 26 d’octubre va tenir lloc el Sopar - Lliurament dels premis •	
AETI-ACCÉS 2007 Edition, que s’atorga als millors projectes 
final de carrera de les Enginyeries d’Informàtica, tècnica i su-
perior, edició dels cursos 2004-2005 i 2005-2006. El tribunal 
avaluador estava presidit pel senyor Miquel Barceló, presi-
dent executiu del 22@, la Sra. Montserrat Minguez, presiden-
ta d’Accés, el Sr. Jaume Iglesias president d’AETI, els Srs. Josep 
Pérez Xuclà i Oscar López representants d’AETI, el Sr. Ferran 
Badia director de l’EPS, el Sr. Francisco Claria en representa-
ció del professorat de l’EPS, el Sr. Antoni Saldaña, director de 
Promoció i Innovació Tecnològica d’Accés i el Sr. Josep Clotet, 
gerent d’Accés.

El 30 d’octubre de 2007 es va celebrar la •	 Jornada Microsoft 
University Tour 07/08: Lleida.

El 30 d’octubre de 2007 el director de l’Escola Politècnica Su-•	
perior Ferran Badia, el Sr. Pere Solà, vicerector d’Infrastructu-
res i Tecnologies de la Informació de la UdL, el Sr. Hans Jorgen 
Skovgaard, en representació de Microsoft Dynamics AX i el Sr. 
Carles Buil, director d’Operacions d’IFR Group van fer entrega 
del Diplomes Microsoft Dynamics AX, als alumnes que van 
superar el curs durant el mes de juliol.

El 6 de novembre de 2007 en el marc del Màster en Interac-•	
ció Persona -Ordinador van tenir lloc dos xerrades impartides 
per Alicia Fernández que portava per títol “Experiencias de 
los proyectos de Inclusión en Indra” i Carlos Rebate “Visión 
oriental de la IPO”, tots dos de l’empresa INDRA, pionera en 
Tecnologies Accessibles.

Participació del director de l’Escola en el Congrés Internacio-•	
nal The Future of Europe Summit. Addressing Europe’s Bain-
power Challenge, celebrat a Andorra els dies 29 i 30 de no-
vembre de 2007.

El director de l’Escola ha assistit durant els dies 8, 9, 12 i 13 de •	
novembre de 2007 i 24, 25, 28 i 29 de gener de 2008 al Semi-
nari de Direcció Estratègica de les Universitats organitzat per 
la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la UPC.

El 3 i 4 de desembre es van celebrar reunions entre professorat •	
i empresaris del sector industrial, informàtic i arquitectònic 
per debatre i acordar quines són les competències exigibles 
als futurs graduats en Enginyeria Informàtica, Enginyeria en 
Tecnologies Industrials i Enginyeria de l’Edificació de l’Escola 
Politècnica Superior.

El 4 de desembre de 2007 es van celebrar les eleccions a •	
Claustre 2007 de PDI i PAS.

L’11 de desembre assistència del sotsdirector de l’Escola al •	
plenari de la Conferencia de Decanos y Directores de Centros 
Universitarios de Informática (CODDI) celebrat a Barcelona.

El 12 de desembre el Cap d’Estudis d’Enginyeria Tècnica In-•	
dustrial i Arquitectura Tècnica va participar en la conferència 
de directores de Ingeniería Técnica Industrial, celebrada en la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Ma-
drid, per tractar del GRAU en Enginyeria Industrial.

El 20 de desembre de 2007 el Grup de Robòtica de l’Escola Po-•	
litècnica Superior va fer la presentació de “la Robótica móvil: 
cuando los robots se mueven...” a l’Auditori del Centre de Cul-
tures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cappont. 
L’acte va consistir en una demostració pública d’una aplicació 
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de la robòtica mòbil per part de l’estudiantat en Enginyeria 
Tècnica en Informàtica de Sistemes.

Durant el mes de febrer de 2008 l’Escola Politècnica Superior •	
juntament amb l’empresa INDRA ha organitzat per al tots els 
estudiants de l’Escola un curs Intensiu Business Software So-
lutions Applications and Services (SAP).

Durant la primera quinzena del curs l’equip de direcció de l’Es-•	
cola Politècnica Superior ha realitzat visites a diferents ins-
tituts de la província de Lleida i franja de Ponent per tal de 
donar a conèixer amb més detall els estudis que es cursen a 
l’Escola Politècnica Superior i la UdL. Les visites han estat les 
següents: Institut Manel Lladanosa, Jornades d’Orientació a 
Tàrrega, IES Aran, IES Marius Torres, Col·legi Arabell, Col·legi 
Maristes, IES de Tortosa, Escola “La Serra” de Mollerussa, IES de 
Flix, Col·legi Episcopal, Col·legi Sagrada Família, Col·legi Màter 
Salvatore, IES J. Sender de Fraga, IES Baix Cinca de Fraga.

El 8 de febrer de 2008 la direcció de l’Escola va organitzar la •	
conferència Principals reptes en la gestió de les tecnologies de 
la informació en un entorn complex i multicultural a càrrec 
del senyor Magí Clavé, director de Tecnologia Informàtica del 
Banc Central Europeu (Frankfurt, Alemanya).

El 22 de febrer de 2008 es va fer la •	 Jornada de Campus Oberts 
adreçada als estudiants del darrer curs d’ensenyament secun-
dari (batxillerat i CFGS) de Lleida i comarques i de la Franja de 
Ponent i que pretén donar a conèixer la UdL. L’Escola Politèc-
nica Superior va rebre 192 estudiants de secundària.

El 27 de febrer en el marc del Màster en Enginyeria de Progra-•	
mari Lliure, es va fer la conferència Life of a Zoogler a càrrec 
del senyor José A. Ortega Ruiz, enginyer infomàtic de l’empre-
sa Google i adreçada a tot l’estudiantat de l’Escola.

Del 27 de febrer a l’1 de març la direcció de l’Escola va vi-•	
sitar la University of Southampton per conèixer de primera 
ma els programes formatius i establir bases per futures col-
laboracions.

L’1 de març es va fer la •	 Jornada de Campus Oberts adreçats a 
pares i mares.

El 3 de març de 2008 assistència del sotsdirector de l’Escola al •	
plenari de la Conferencia de Decanos y Directores de Centros 
Universitarios de Informática (CODDI) celebrat a Barcelona.

El 6 de març de 2008 amb motiu de la Festa Institucional de •	
l’EPS el Consell de l’Estudiantat de l’Escola va organitzar les 
I Jornades d’Apropament Estudiantat—Col·legis Professionals 
amb la participació del Sr. Ferran Perdrix del Col·legi d’Infor-
màtica, el Sr. Joan Monyarch del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrial de Lleida i el Sr. Miquel Mateus del Col·legi d’Apare-
lladors i Arquitectes Tècnics de Lleida.

Visita a •	 Engineering College of Copenhagen l’11 de març per 
signar un nou conveni ERASMUS pels estudiants de l’Escola.

El 12 de març de 2008 la direcció de l’Escola ha visitat el cen-•	
tro Microsoft Development Center de Copenhagen on s’han 
incorporat dos estudiants de l’Escola per realitzar pràctiques.

El 3 d’abril el Departament de Matemàtica va celebrar les •	
proves Cangur. Una activitat que es marca com a objectiu 
estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques a tra-
vés dels problemes i atreure el màxim nombre de centres i 
d’alumnes. Es tracta d’una prova de matemàtiques d’àmbit 
europeu adreçada a estudiants de segon cicle de secundària i 
batxillerat. Les Proves Cangur són un concurs matemàtic per 
a alumnat entre 3r d’ESO i 2n de Batxillerat que es realitza el 
mateix dia a tot el món.

Els dies 3 i 4 d’abril de 2008, l’Escola Politècnica Superior va •	
col·laborar amb l’organització V Edició del MERCATEC Lleida 
(Mercat d’Experiències de Tecnologia a Secundària). MER-
CATEC és una exposició de treballs i projectes de tecnologia 
realitzats i presentats per estudiants d’ ESO, Batxillerat i Cicle 
Formatius de diversos centres educatius d’una mateixa zona. 
A més a més ofereix als estudiants la possibilitat de mos-
trar les seves creacions tecnològiques als seus companys i 
companyes i a tothom que vulgui veure-ho. El professorat de 
l’Escola ha participat en l’organització dels tallers:

- Aprofitament d’energia solar, responsable Lluïsa F. Cabeza.
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- Generador solar híbrid tèrmic i fotovoltaic, responsable J.I. 
Rosell.

- Laboratori polivalent d’electricitat i electrònica, responsa-
ble F. Claria.

- Anàlisi de l’experiència de l’usuari en un laboratori d’usabi-
litat, responsable J.M. López.

- Plotter 3D, responsable Juan A. Garriga

Els dies 14, 17, 21 i 22 d’abril de 2008 es celebren les •	 X Xer-
rades Tècniques organitzades per l’Escola Politècnica Superior 
i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida amb les 
conferències següents:

- Nou Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en l’edificació, a 
càrrec del ponent Jordi Torres.

- Inserció laboral, amb el ponent Mar Escoté.

- Reglaments tècnics: Normes U.N.E. I Fitxes Tècniques Re-
duïdes de vehicles, amb el ponent Josep Simona.

Presentació del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Lleida, amb el •	
ponent Joan Monyarch.

El 16 d’abril de 2008 presentació als futurs alumnes universi-•	
taris de l’oferta docent del curs 2008/2009, dins dels actes de 
la Quinzena de presentació de l’oferta docent de la UdL - EPS.

Durant els dies 25, 26 i 27 d’abril va tenir lloc la •	 Lleida Lan 
Party organitzat per l’Ajuntament de Lleida i on l’Escola Poli-
tècnica Superior reconeix un crèdit de lliure elecció a tots els 
participants.

Els dies 5 i 6 de maig assistència del director de l’Escola al ple-•	
nari de la Conferencia de Decanos y Directores de Centros Uni-
versitarios de Informática (CODDI) que se celebra a Cáceres.

Els dies 5 i 6 de juny assistència del director de l’Escola a la •	
XIX Trobada Empresarial al Pirineu que es celebra a La Seu 

d’Urgell per moderar la taula Les noves energies. Oportunitat 
de negoci.

El 26 de juny de 2008, acte de lliurament de les Orles Aca-•	
dèmiques de les promocions 2007-2008, apadrinades pel Sr. 
Antoni Brufau Niubó president executiu de l’empresa Repsol 
YPF.

Els dies 21 a 23 de juliol celebració de les •	 VI Jornades de Ma-
temàtica Discreta i Algorítmica organitzades pel Departament 
de Matemàtica.

Durant tot el mes de juliol realització dels cursos de lliure •	
elecció intensius adreçats a l’estudiantat de l’Escola, que se-
ran els següents:

- Programació en entorn J2EE

- Programació avançada J2EE

- Microsoft Dynamics AX 

- SAP-ABAP IV

Erasmus

6 estudiants han gaudit durant el curs 2007-2008 de les beques 
Erasmus realitzant part dels seus estudis a Itàlia, Irlanda, Dinamar-
ca i Finlàndia.
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DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS

Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos 
Naturals

Director: Dr. José Luis Gallizo Larraz 
Secretari: Sr. Jaume Codina Mejón
Av. Jaume II, 73
Campus de Cappont
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 06
Fax 34 973 70 32 01
A/e secretaria@aegern.udl.cat

Anglès i Lingüística

Director: Dr. Josep M. Cots Caimons 
Secretària: Dra. Nela Bureu Ramos 
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 44
Fax 34 973 70 21 70 
A/e secretaria@dal.udl.cat

Ciències Mèdiques Bàsiques

Director: Dr. Albert Sorribas Tello 
Secretària: Dra. Elisa Cabiscol Català
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 03
Fax 34 973 70 24 26
A/e secretaria@cmb.udl.cat

Cirurgia

Director: Dr. Antonio Montero Matamala 
Secretari: Dr. Josep A. Carceller Vidal 
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 22 02
Fax 34 973 70 24 26
A/e secretaria@cirurgia.udl.cat

Didàctiques Específiques

Directora: Dra. Anna Gené Duch 
Secretària: Sra. M. Alba Herrera Llop 
Av. de l’Estudi General, 4
25192 Lleida
Tel. 34 973 70 65 16
Fax 34 973 70 65 02
A/e secretaria@didesp.udl.cat

Dret Privat

Director: Dr. Antoni Vaquer Aloy
Secretària: Dra. Neus Cortada Cortijo
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 37
Fax 34 973 70 32 01
A/e secretaria@dpriv.udl.cat

Dret Públic

Director: Dr. Josep M. Tamarit Sumalla 
Secretari: Dr. César Cierco Seira 
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 08
Fax 34 973 70 32 09
A/e secretaria@dpub.udl.cat

Economia Aplicada

Directora: Dra. Mercè Sala Rios 
Secretària:Dra. M. Teresa Torres Solé 
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 41
Fax 34 973 70 33 00
A/e secretaria@econap.udl.cat
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Enginyeria Agroforestal

Director: Dr. Miquel Llorca Marqués 
Secretari: Dr. Álvaro Fernández Serrano 
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 36
Fax 34 973 70 25 36
A/e laura@eagrof.udl.cat

Filologia Catalana i Comunicació

Director: Dr. Albert Turull Rubinat 
Secretari: Dr. Joan Ramon Veny Mesquida 
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 16
Fax 34 973 70 20 54
A/e secretaria@filcat.udl.cat

Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Director: Dr. Julián Acebrón Ruiz 
Secretària: Dra. Yolanda Niubé Pinós 
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 34
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@filcef.udl.cat

Geografia i Sociologia

Director: Dr. Joan Ganau 
Secretari: Dr. Jordi Martí Henneberg
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 98
Fax 34 973 70 31 19
A/e secretaria@geosoc.udl.cat

Història

Director: Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera 
Secretària: Dra. Antonieta Jarné Modol 
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 02
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@historia.udl.cat

Història de l’Art i Història Social

Director: Dr. Joaquim Company Climent 
Secretari: Dr. Màrius Bernadó Tarragona
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 31
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@hahs.udl.cat

Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

Director: Dr. José Antonio Conesa Mor
Secretaria: Dra. Astrid Ballesta Remy
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 65
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria@hbj.udl.cat

Infermeria

Directora: Dra. Pilar Jürschik Giménez 
Secretària: Sra. M. Elena Giribet Rubiol 
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 46
Fax 34 973 70 24 48
A/e secretaria@infermeria.udl.cat
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Informàtica i Enginyeria Industrial

Director: Dr. Francesc Solsona Tehas 
Secretari: Dra. Concepció Roig Mateu 
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 03
Fax. 34 973 70 27 02
A/e secretaria@diei.udl.cat

Matemàtica

Director: Dr. Josep M. Miret Biosca 
Secretari: Dr. Josep Conde Colom 
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 04
Fax 34 973 70 27 16
A/e secretaria@matematica.udl.cat

Medi Ambient i Ciències del Sòl

Directora: Dra. Rosa M. Poch Claret 
Secretari: Dr. Joan Carles Balasch Ezquerra 
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 72
Fax 34 973 23 26 13
A/e secretaria@macs.udl.cat

Medicina 

Directora: Dra. Carme Piñol Felis
Secretari: Dr. Josep M. Reñé Espinet
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 33
Fax 34 973 23 22 05
A/e secretaria@medicina.udl.cat

Medicina Experimental

Director: Dr. Reinald Pamplona Gras
Secretària: Dra. Anna Casanovas Llorens
C. Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 973 70 24 37
Fax 973 70 24 26
A/e secretaria@mex.udl.cat

Pedagogia i Psicologia

Directora: Dra. Sofia Isus Barado
Secretària: Dra. Concepció Vendrell Serés 
Avda. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 23 12
Fax 34 973 70 23 05
A/e secretaria@pip.udl.cat

Producció Animal

Director: Dr. Daniel Babot Gaspà 
Secretari: Dr. Frederic Casals Martí 
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 57
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria@prodan.udl.cat

Producció Vegetal i Ciència Forestal

Director: Dr. Vicente Medina Piles 
Secretari: Dr. Jesús Pemán García
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 24
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria.pvcf@pvcf.udl.cat
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Química

Director: Dr. Jaume Puy Llorens 
Secretària: Dra. Mercè Balcells Fluvia 
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 66
Fax 34 973 23 82 64
A/e olga@quimica.udl.cat

Tecnologia d’Aliments

Director: Dr. Vicente Sanchis Almenar 
Secretària: Dra. Sónia Marín Sillué 
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 21
Fax 34 973 70 25 96
A/e secretaria@tecal.udl.cat

INSTITUTS I ENS CONSORCIATS  
AMB PARTICIPACIÓ DE LA UdL

Institut de Ciències de l’Educació

Director: Dr. Ramon Rourera Jordana
Av. Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 82 / 70 33 83
Fax 34 973 70 33 77
A/e ice@ice.udl.cat

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida està 
format estructuralment per:

Cinc unitats acadèmiques: 

Unitat d professorat universitari: formació, innovació i recerca•	

Unitat de professorat no universitari: formació, innovació i •	
recerca

Unitat d’Orientació Universitària•	

Unitat d’Atenció Socioeducativa•	

Unitat de Docència Virtual•	

Un negociat acadèmic•	

Un negociat econòmic•	

Les accions més rellevants desenvolupades durant aquest any han 
estat les següents (indexades per unitats):

1. Unitat de formació del professorat universitari: formació, 
innovació i recerca. 

Cap de la Unitat: Dra. M. Angeles de la Torre.

Les activitats de formació ofertes aquest curs des de la Unitat de 
Formació del professorat universitari han estat programades previ 
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sondeig de necessitats dels Centres i també a petició expressa de 
les Escoles, Facultats i Departaments. Com en cursos anteriors, a 
l’oferta de formació també s’hi van incloure els cursos d’idiomes 
impartits pel Servei Lingüístic.

Com a novetat del curs 2007-2008, hem ampliat el col·lectiu des-
tinatari de la formació organitzada per la nostra Unitat (tradici-
onalment constituït pel professorat de plantilla de la Universitat 
de Lleida) als estudiants de tercer cicle, que estan en el període de 
formació predoctoral.

Al llarg del primer quadrimestre s’han realitzat:

Cursos sobre la planificació i la incorporació de metodologies •	
actives en la docència universitària.

Cursos relacionats amb les Tecnologies de la informació i la •	
comunicació impartits per la Unitat de Docència Virtual de 
l’ICE Aquest bloc de formació continuada s’ha seguit impar-
tint al llarg del segon quadrimestre.

Curs relacionat amb el procés d’ensenyament-aprenentatge •	
del col·lectiu senior, dirigit al professorat universitari que im-
parteix docència en aquesta titulació.

Des del Servei Lingüístic s’han ofert cursos d’anglès, italià, •	
francès i alemany durant tot el curs 2007/2008.

S’ha constituït el grup d’estudis sobre la docència università-•	
ria (GEDU) amb professorat procedent de diferents centres de 
la Universitat de Lleida.

Durant el segon quadrimestre:

Cursos relacionats amb l’adaptació dels plans d’estudi de to-•	
tes les titulacions al Espai Europeu d’Educació Superior. 

Cursos monogràfics impartits pel Servei de Biblioteca, tots •	
ells relacionats amb la gestió i publicació d’articles científics. 

Altres activitats formatives sobre l’avaluació, l’educació de la •	
veu, la intel·ligència emocional, l’aprenentatge col·laboratiu, 

un curs que recull els últims models de coeducació a la Uni-
versitat, etc.

A més s’ha gestionat cursos concrets que responien a neces-•	
sitats docents específiques plantejades per diversos Centres 
Universitaris:

- Una Jornada sobre l’elaboració de projectes docents i un 
curs de PBL (problem based learning) sol·licitats per l’Esco-
la Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària.

- Un seminari de formació continuada del Departament 
d’Enginyeria Agroforestal de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària.

- Una conferència sobre multilingüisme i multiculturalitat 
sol·licitat pel professorat del Departament de Pedagogia i 
Psicologia.

- Un curs introductori a la mineria de dades sol·licitat pel 
professorat del Departament de Matemàtiques de l’Escola 
Politècnica Superior. 

També s’ha organitzat una Jornada d’innovació docent per al •	
professorat universitari (Maig de 2008)

En col·laboració amb els vicerectorats de Qualitat i de Planificació 
Estratègica, i de Docència s’ha organitzat un curs intensiu restrin-
git a facilitadors sobre la planificació dels estudis universitaris a 
partir de les competències a càrrec de la professora Concepción 
Yàniz de la U. de Deusto, i dues conferències sobre el nou perfil del 
professorat universitari i sobre l’elaboració dels plans d’estudis a 
càrrec del Dr. Miguel Valcárcel de la U. de Córdova.

En total s’han ofertat quaranta-dos cursos. Tots han comptat amb el 
suficient nombre de professors interessats en els diferents temes.

2. Unitat d’Orientació Universitària

Cap de la Unitat: Dra. Carmen Iglesias

La Unitat d’Orientació Universitària, durant el curs 2007-08, ha 
ofert als estudiants 27 cursos de lliure elecció sobre competències 
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transversals, 14 d’ells al primer quadrimestre i 13 al segon. El total 
de cursos realitzats al llarg del curs ha estat de 19, i 8 han hagut 
de ser anul·lats.

S’ha donat suport als centres en l’organització de tallers d’orienta-
ció i formació pels alumnes de primer i segon curs en el marc del 
PAT. Els temes més sol·licitats han estat: gestió del temps, tècni-
ques psicològiques per a la millora del aprenentatge, reducció de 
l’ansietat davant dels exàmens i millora de les tècniques d’estudi. 
Els centres que han gaudit dels tallers han estat: Escola Politècnica 
Superior, Facultat de Dret i Economia, Escola d’Infermeria, Escola 
de Turisme, Facultat de Ciències de l’Educació i l’ETSEA. 

El Seminari d’Orientació i Tutoria (PAT) s’ha reunit una vegada al 
mes per reflexionar i debatre al voltant de les pràctiques i els pro-
blemes que es plantegen per a la millora de l’acció tutorial.

Al llarg del curs els coordinadors han treballat sobre:

acció tutorial als centres•	

principals dificultats i possibles solucions durant la aplicació•	

eines de difusió i comunicació de l’acció tutorial •	

mentoria entre iguals•	

millora de les eines d’avaluació del PAT•	

Una bona part del temps s’ha utilitzat pel debat al voltant de la 
falta d’interès i motivació dels estudiants que participen en les 
activitats que preparen els centres per al estudiants que arriben a 
la Universitat i les alternatives per combatre-la. Una de les solu-
cions plantejades va ser la mentoria entre iguals. Raó per la qual 
es va demanar a la professora responsable del projecte Red de Es-
tudiantes Mentores de la Universidad Complutense, REMUC (Dra. 
Oliveros, UCM) que expliqués la seva experiència al Seminari. 

Com a conseqüència de l’interès mostrat pels coordinadors de 
Dret i Economia i Medicina es va presentar el Projecte Telema-
co a l’AGAUR per fer una prova pilot als estudiants de les seves 
facultats. Aquest projecte està coordinat por la cap de la Unitat. 
La resta dels coordinadors es van mostrar molt interessats en el 

projecte però també més prudents a l’hora de participar en una 
prova pilot de mentoria. 

Un altre tema de debat profund ha estat la millora de les eines 
d’avaluació de la acció tutorial. Hem preparat un model d’enques-
ta de doble entrada que permet tenir dades no sols de freqüència 
en les intervencions sinó també de la valoració que provoca en 
els tutors i en els alumnes cada un dels ítems. Els resultats de les 
enquestes, no sols han estat útils per preparar estratègies quant a 
formació per als tutors i actuació en els centres per al curs vinent, 
sinó que també han donat com a resultat una comunicació que 
es presentarà al Congrés Internacional de Docència Universitària 
i Innovació, CIDUI 2008 a la que participen tots els membres del 
seminari d’Orientació i Tutoria.

Jornades de formació

Aquesta unitat ha organitzat una jornada de formació per als tu-
tors d’acord amb les demandes manifestades a les enquestes de 
avaluació del PAT: 

VI Jornada sobre tutoria universitària: 
17 de juny de 2008
Professors: Eva González Fernández i Ernest Pons Fanals (U. de 
Barcelona)

3. Unitat de Docència Virtual

Cap d’Unitat: Dr. Ramon Béjar
Coordinador: Óscar Flores

Durant el curs 2007-2008 la Unitat de Docència Virtual ha seguit 
desenvolupant les tasques encomanades en la línia de la incorpo-
ració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a 
la docència, ja sigui com a suport a la docència presencial o per a 
desenvolupar docència semipresencial o no presencial.

Les accions més destacades han estat:

3.1. Assessorament assignatures

Es van rebre 74 peticions de suport d’assignatures, 41 pel primer 
quadrimestre i 33 pel segon. D’aquestes, sis pertanyen a la do-
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cència totalment online que es desenvolupa a través del projecte 
Intercampus.

S’ha començat a provar la Taula de Planificació Docent en algunes 
assignatures, tot i que alguns problemes tècnics no han permès 
explotar del tot l’eina. Es treballa en la línia d’introduir les compe-
tències de les titulacions per tal que el professorat pugui fer un ús 
complet de l’eina.

També cal comentar el suport ofert al CAP virtual que coordina la 
Unitat del Professorat No Universitari. Enguany s’ha fet la gestió 
en el campus virtual de 421 estudiants el primer quadrimestre i 
265 el segon.

La Unitat també ha donat suport als cursos que CCOO ha realitzat 
a través del campus virtual.

3.2. Formació

Aquest curs la Unitat ha ofert 5 activitats formatives adreçades al 
professorat:

Curs: Ús de l’entorn Sakai (edició 1r Q - 10hores)•	

Curs: Ús de l’entorn Sakai (edició 2n Q - 9hores)•	

Curs: Edició d’imatges digitals (12 hores)•	

Curs: Disseny de continguts en format Web (8 hores)•	

Taller: El vídeo com a recurs didàctic (4 hores)•	

També a l’inici de cada quadrimestre hem anat a aquelles facultats 
que ho han requerit a fer breus sessions explicatives sobre l’ús del 
campus virtual.

3.3. Estadístiques Sakai

Es tracta d’un nou projecte. Gràcies a la col·laboració de l’ASIC, 
que va donar accés a les bases de dades de Sakai, s’està treballant 
en el disseny d’unes eines que permetin al professorat consultar 
estadístiques de les seves assignatures (accessos dels alumnes, 
missatges enviats als fòrums, correus enviats,...).

3.4. Anàlisi de fòrums

Aquest projecte consisteix a desenvolupar una anàlisi qualitativa i 
quantitativa dels fòrums que es fan a les assignatures del campus 
virtual. En aquest treball s’han analitzat un grup d’assignatures. La 
novetat del projecte és que, recollint totes les aportacions del fò-
rum, s’aplica un programa que permet fer una representació grà-
fica d’aquest, observant quines relacions s’han establert. Aquest 
projecte serà presentat en el proper Congrés Internacional de 
Docència Universitària i Innovació (CIDUI’08) que es celebrarà a 
Lleida el proper més de juliol.

3.5. Demos

Estem desenvolupant un espai on pretenem mostrar com una ma-
teixa informació pot presentar-se de diferents maneres d’acord 
amb el tractament que se’n faci. L’objectiu és difondre la idea que 
cal aprofitar les eines tecnològiques per donar a cada recurs aquell 
aspecte que es consideri millor per assolir l’objectiu d’arribar als 
estudiants. Esperem poder publicar les demos en breu.

3.6. ARDoV

S’està treballant en el projecte, per tal de poder utilitzar programes 
que permetin digitalitzar i editar vídeo i àudio.

3.7. Web semàntica

És un dels projectes més innovadors que ha començat la Unitat. De 
moment es troba en una fase força embrionària. Del que es tracta, 
bàsicament, és de treballar en la línia d’afavorir la reutilització dels 
recursos docents que es generen a la UdL. L’objectiu final seria po-
der crear un repositori de continguts on el professorat compartís 
els seus materials, que a la vegada, podrien estar disponibles per 
a altres companys. Per fer-ho es requereix l’aplicació d’una sèrie 
d’estratègies per etiquetar (amb “metadades”) els recursos per tal 
de facilitar posteriorment la seva recuperació en el repositori. Fins 
al moment ens hem estat documentant i formant. En el proper 
Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CI-
DUI’08) que es celebrarà a Lleida el proper més de juliol presentem 
un treball explicant el projecte i algunes proves d’etiquetatge de 
recursos.
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3.8. Campus virtual Sakai

S’ha proposat un nou disseny per al campus virtual, que proba-
blement entrarà en funcionament a partir del proper curs. De mo-
ment es faran les proves pertinents, en col·laboració amb l’ASIC.

També en aquest sentit, es treballa amb l’ASIC per desenvolupar 
estratègies que permetin fer arribar més informació sobre les po-
tencialitats del campus (fent més difusió de tasques que es poden 
fer però que es desconeixen). Una altra tasca que s’ha fet és reco-
llir del professorat les propostes de millora a través d’un compte 
de correu (propostesmillora-cv@ice.udl.cat).

3.9. Difusió de la Unitat

Finalment, destacar que la Unitat treballa també en la línia de fer 
més difusió dels serveis que ofereix a la docència, per tal d’intentar 
arribar a més professorat en l’assessorament tècnic i pedagògic en 
les seves assignatures. Entre altres estratègies, remarquem l’ela-
boració d’un tríptic que farem arribar a tot el professorat sobre els 
serveis que podem oferir.

4. Unitat del Professorat no Universitari: Formació, 
Innovació i Recerca 

Coordinador de la Unitat: Sr. David Saura

Des d’aquesta unitat de l’ICE s’han desenvolupat les següents ac-
cions:

Col·laboració amb altres entitats:•	

S’han consolidat acords de col·laboració en matèria de for-
mació amb entitats externes com l’Institut Municipal d’Edu-
cació (IME), Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida 
(IREL) i el Moviment de Renovació pedagògica de les Terres 
de Lleida.

Comunitats d’Aprenentatge:•	

S’està desenvolupant amb la Facultat de Ciències de l’Educació, 
l’IME, i Moviment de Renovació pedagògica per a portar a terme 
experiències de Comunitats d’Aprenentatge de las llars d’Infants.

Formació del professorat d’FP: •	

Es gestionen 28 activitats de formació del professorat per-
tanyent a deu famílies professionals dintre de la Formació 
Professional. 

Formació inicial del professorat de secundària (CAP):•	

Aquest curs, igual que l’anterior, hem ofert el Cap semipre-
sencial i, com l’any passat, n’hem fet dues edicions, amb 643 
alumnes matriculats en total.

Formació per al professorat interí:•	

Enguany, hem continuat la formació adreçada al professorat 
que per primer cop té un contracte d’interí. La inscripció en 
aquest curs ha estat de 239 professors i professores.

Igualment hem fet paral·lelament unes sessions formatives 
per al professorat que ha de fer de tutor d’aquest professorat 
interí. En aquesta activitat hi ha hagut 28 inscripcions. També 
s’ha dut a terme un Curs per al professorat interí /substitut de 
secundària que ocupa plaça a primària

Participació en congressos i Jornades:•	

- MERCATEC: en coordinació amb la Fundació EPSON i l’Es-
cola Politècnica Superior de la UdL, s’ha realitzat el V MER-
CATEC LLEIDA 2008. Hi va haver 790 alumnes visitants i 63 
alumnes expositors.

- Treballs de Recerca del Batxillerat. Aquesta jornada s’ha 
celebrat aquest curs per primer cop i ha tingut una assis-
tència de 305 alumnes i 30 professors i professores.

- L’Equip ICE de Visual i Plàstica ha organitzat la jornada 
Com Treballar la Cultura Visual a l’Escola: Experiències a 
debat.

- Jornada tècnica sobre la integració escolar de les perso-
nes amb Síndrome de Down i altres discapacitats intel-
lectuals.
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- També tenim previst de realitzar les següents jornades: la 
del professorat de Matemàtiques, la de Tutoria dins l’aula i 
la del professorat d’Educació Infantil.

Formació per al professorat formador vinculat a l’ICE d’Infan-•	
til, Primària i Secundària:

El gruix de la formació el composa les activitats per al pro-
fessorat formador d’infantil, primària i secundària. El total 
d’activitats de formació programades per aquest curs és de 
42 i el nombre d’inscrits és de 467 persones (Dades amb data 
de 23/04/08).

5. Unitat d’atenció socioeducativa 

Cap d’Unitat: Rosa M. Pérez

Durant el curs 2007-2008, aquesta unitat ha realitzat les accions 
vinculades a les Aules d’Extensió Universitària que es detallen a 
continuació:

5.1. Seguiment de les Aules tutelades per la Universitat 
de Lleida

Alumnes matriculats
Aula de Lleida 412
Aula de Tàrrega 170
Aula de Balaguer 63
Aula de Cervera 154
Aula de Mollerusa 81

5.2. Aules complementàries paral·leles a l’Aula de Lleida 
(col·laboració amb l’IME)

Matriculats
Curs de Català I 10
Curs de Català II 10
Iniciació a la informàtica 15
Informàtica II 15

5.3. Reunions seguiment aules

Reunió Alcaldesa de Mollerusa: 18 de setembre de 2007.

Reunió President Consell Comarcal de Balaguer: 15 octubre de 2007.

L’objectiu d’ambdues reunions era el de promoure la creació d’una 
Junta de Gent Gran per a gestionar les aules.

5.4. Convenis

Es va signar el conveni específic de col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Tàrrega i la Universitat de Lleida per a la realització d’una 
activitat formativa en el curs 2007-2008 amb el Centre de Forma-
ció “La solana” de l’Ajuntament de Tàrrega.

5.5. Participació altres activitats

Universitats: Assistència al Concert de l’Orquestra Simfònica del 
Vallès el dia 16 d’abril de 2008

Assistents
Aula de Lleida 200
Aula de Tàrrega 130
Aula de Cervera 8
TOTAL 338

5.6. AFOPA

Assistència i participació en la II jornada de Treball “La gent gran i 
la formació: passat, present i futur” el dia 9 de novembre de 2007 
a Manresa.

5.7. Cloendes de les Aules de Gent Gran

Aules Data
Lleida 4 de juny
Mollerussa 29 d’abril
Tàrrega 5 de juny
Balaguer 14 de maig
Cervera 17 de juny
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5.8. Universitat d’Estiu

Títol del curs: “Cultura, societat i vida”.
Dates: Del 8 al 11de juliol.

6. V Congrés Internacional de Docència Universitària i 
Innovació (CIDUI)

Els ICEs o els òrgans similars de les universitats públiques de Ca-
talunya organitzen cada dos anys un congrés sobre docència uni-
versitària i innovació d’àmbit internacional. Aquest any el congrés 
se celebra a la Universitat de Lleida els dies 2, 3 i 4 de juliol. Per 
aquest motiu l’ICE té la responsabilitat de tenir cura de la prepara-
ció dels aspectes logístics i del correcte desenvolupament de tots 
els actes del Congrés.

Per part de la Universitat de Lleida, a més del personal de l’ICE, 
10 professors formen part del comitè científic i dos del comitè 
organitzador. 

El tema central al voltant del qual gira el Congrés és “El canvi en la 
cultura docent universitària” i es concreta en quatre àmbits en els 
quals s’integren les aportacions dels congressistes i les diferents 
activitats del Congrés:

Metodologies per al canvi docent a la Universitat.•	

Ús de plataformes interactives avançades i de materials digi-•	
tals innovadors en la docència universitària.

Treball en equip dels docents universitaris. La tutoria.•	

Planificació i avaluació de la docència per competències a la •	
universitat. El Pràcticum a les titulacions.

Les conferències pronunciades per experts en la matèria centren i 
orienten els diferents àmbits temàtics:

Els canvis a la universitat en el darrer decenni. (Graham Ge-1. 
ebs. U. d’Oxford)

El treball en equip del professorat universitari (Lynn Mc Alpi-2. 
ne. Mc Gill university, Canadà)

Nuevos modelos de docencia universitaria centrada en los 3. 
estudiantes (Günter Hubert. U. de Tubinghen)

L’ús docent de les plataformes digitals avançades. Reptes i 4. 
problemes. (Bob Hunter. U. de Birmingham)

S’han acceptat 502 comunicacions l’autoria de les quals correspon 
a professorat i grups d’innovació docent de 106 universitats. 

A més de la presentació de comunicacions, l’organització del Con-
grés ha previst altres actes com ara:

Simposis:organitzats per grups d’experts de diferents univer-•	
sitats en el marc del CIDUI.

Reunions de xarxes interuniversitàries de docència i innova-•	
ció obertes al públic.

Workshops: Intercanvi d’experiències relacionades amb la mi-•	
llora de la docència universitària.

“Cafè amb...”: Converses informals amb autoritats científiques •	
convidades sobre els seus treballs i les seves aportacions més 
recents.

Taula rodona: La internacionalització de la universitat és el •	
tema de la Taula rodona que moderarà la Vicerectora de Re-
lacions Internacionals de la Universitat de Lleida. En el pro-
cés de canvis profunds que viu la universitat actual, el de la 
internacionalització és un dels reptes més importants, el de 
compartir espai i estratègies comunes tan a Europa com a 
Iberoamèrica com a la resta del món.

Altres activitats: Acte acadèmic central (sota la presidència •	
del Conseller i de les autoritats). Visita guiada a la Seu Vella.
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Fundació Centre Udl-IRTA

President: Dr. Joan Viñas Salas
Av. Alcalde Rovira Roure, 191 25198 Lleida 
Tel. 34 973 70 25 00 Fax 34 973 23 83 01 

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

President: Sr. Eduard Pallejà i Sedó
Gerent: Sr. Francisco Rovira i Corominas 
Pujada del Seminari, s/n 25280 Solsona 
Tel. 34 973 48 17 52 Fax 34 973 48 13 92 
http://www.ctfc.cat

Centre d’Estudis Porcins 

President: Sr. Enric Colom i Sandiumenge 
Carretera Vella de Balaguer, s/n 25138 Torrelameu 
Tel. 34 973 19 12 93 Fax 34 973 19 02 43 
http://www.elcep.net

Consorci de l’Estany d’Ivars-Vila-Sana 

President: conseller de Medi Ambient: Honorable Sr. Francesc Bal-
tasar i Albesa
Vicepresident: president de la Diputació: Il·lustríssim Sr. Jaume Gi-
labert i Torruella
Edifici Can Niubó Prat de la Riba, 1 25230 Mollerussa 
Tel. 34 973 71 13 13 Fax 34 973 60 04 77 
http://www.plaurgell.cat/estany/

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 
(PCiTAL)

President: Joan Viñas Salas
Vicepresident: Sr. Àngel Ros
Parc de Gardeny - Edifici 23A CP:25171 Lleida 
Tel. 973 27 29 22 Fax. 973 26 71 61 
http://www.parcteclleida.es/

Fundació Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB 
Lleida)

Presidenta: Dra. Marina Geli Fàbrega
Vicepresident: Dr. Joan Viñas Salas
Director científic: Dr. Xavier Matias-Guiu Guia
Avda. Alcalde Rovira Roure nº80
25198 Lleida 
Tel. 973 70 53 43 Fax. 973 70 52 27
http:www.irblleida.org

CENTRES ADSCRITS

INEFC-Centre de Lleida

Director: Dr.Alfredo Joven Pérez
Partida de la Caparrella, s/n
25192 LLEIDA
Tel. 34 973 27 20 22
Fax 34 973 27 59 41 
A/e aalonso@inefc.es

Activitats realitzades

Cursos Lliure Elecció – 1r Quadrimestre

‘‘Conflictes: Recursos per intervenir d’una manera més eficaç”, •	
organitzat pel Sr. Àlex Gordillo i per la Dra. Eloïsa Lorente.

“Les activitats aquàtiques adaptades des de la pràctica (nivell •	
1)”, organitzat pel Sr. Pedro Ruiz.

“Bàdminton, perfeccionament I”, organitzat pel Sr. Fernando •	
de Andrés.

“Programes d’activitat física per a la qualitat de vida”, orga-•	
nitzat per la Dra. Rosa Rodríguez.

“Hipologia. Iniciació dels treballs peu a terra i llenguatge ges-•	
tual del cavall”, organitzat pel Dr. Joan Antoni Prat Subirana.
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“Creació d’una empresa de serveis esportius”, organitzat pel •	
Dr. Carlos Faleroni.

“Aspectes pràctics del treball tècnic en natació”, organitzat •	
pel Sr. Enric Ormo.

“Tècniques bàsiques d’ensinistrament d’un poltre a terra”, or-•	
ganitzat pel Dr. Joan Antoni Prat Subirana.

“Acrosport”, organitzat per la Dra. Carlota Torrents.•	

“Jujutsu. Defensa personal japonesa”, organitzat pel Dr. Car-•	
los Faleroni.

“Manteniment d’equipaments esportius”, organitzat pel Dr. •	
Carlos Faleroni.

“Tècniques de seguretat en roca”, organitzat pel Dr. Joan Fus-•	
ter.

“Exercici física i prevenció de patologies d’esquena”, organit-•	
zat pel Dr. Xavier Peirau.

“Fonaments matemàtics i físics”, organitzat pel Sr. Àlex Gor-•	
dillo.

“Inicia’t a l’excel”, organitzat pel Dr. Antoni Planas.•	

“Metodologia de l’entrenament de la resistència”, organitzat •	
pel Sr. Rafael Marín.

“Programes educatius de rugby escolar”, organitzat pel Dr. •	
David Carreras.

“Tècniques de reanimació i ús dels desfibril·ladors”, organitzat •	
per la Sra. Assumpta Ensenyat.

“L’adquisició de comp. transv. en el treball per pr. Fem la revis-•	
ta de l’INEFC-Lleida”, organitzat pel Dr. Carlos Faleroni.

Cursos Lliure Elecció – 2n Quadrimestre

“Readaptació esportiva”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.•	

“Bàdminton, perfeccionament 2”, organitzat pel Sr. Fernando •	
de Andrés.

“Anatomia de superfície i estiraments analítics passius”, orga-•	
nitzat pel Dr. Xavier Peirau.

“Massatge esportiu”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.•	

“Electroneuromioestimulació”, organitzat pel Dr. Xavier Pei-•	
rau.

“Hip / hop funk i creació coreogràfica”, organitzat per la Dra. •	
Carlota Torrents.

“Acrobàcia, acrosport i expressió corporal. Gimnastrada 2008”, •	
organitzat per la Dra. Carlota Torrents.

“Piragüisme nivell III”, organitzat pel Sr. Josep Charco.•	

“Esquí de fons III”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.•	

“Tècnic de vela lleugera”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.•	

“Vela III”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.•	

“Seguretat esportiva a la neu”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.•	

“Tècniques de seguretat en roca”, organitzat pel Dr. Joan Fus-•	
ter.

“Esport i sostenibilitat -nivell I-”, organitzat pel Dr. Joan Fus-•	
ter i el Dr. Cristòfol Salas.

“Esport i sostenibilitat -nivell II-”, organitzat pel Dr. Joan Fus-•	
ter i el Dr. Cristòfol Salas.

“Treballs d’Hipologia peu a terra. Història del cavall”, organit-•	
zat pel Dr. Joan Antoni Prat.

“Tècniques bàsiques d’ensinistrament de poltres muntats”, •	
organitzat pel Dr. Joan Antoni Prat.
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“Participació en el projecte 25è aniversari INEFC-Lleida”, or-•	
ganitzat pel Dr. David Carreras.

“Iniciació a la roda alemanya”, organitzat per la Dra. Carlota •	
Torrents.

“Fitness Aquàtic”, organitzat pel Dr. Alfredo Joven.•	

“Tennis d’alt rendiment”, organitzat pel Dr. Antoni Planas.•	

“Gestió tècnica de piscines”, organitzat pel Dr. Carlos Fale-•	
roni.

“Dopatge i ajuts ergogènics”, organitzat pel Sr. Xavier Sanuy.•	

“Gestió per projectes en l’àmbit de l’esport”, organitzat pel Dr. •	
Carlos Faleroni.

“Entrenador de Korfball”, organitzat pel Sr. Jordi Ticó.•	

“Mètodes d’entrenament de la força estètica”, organitzat pel •	
Dr. David Carreras.

“Legislació i normativa aplicable al manteniment d’equipa-•	
ments esportius”, organitzat pel Dr. Carlos Faleroni.

“Organització i direcció d’activitats en un centre esportiu”, •	
organitzat pel Dr. Carlos Faleroni.

“Mètodes d’entrenament de la força esportiva”, organitzat pel •	
Dr. David Carreras.

“Iniciació al llit elàstic i al doble minitramp”, organitzat per Sr. •	
Enrique Ballestero.

“La marxa nòrdica (Nòrdic Walking): una activitat física salu-•	
dable”, organitzat pel Sr. Enrique Ballestero.

“Use english in sport sciences”, organitzat per la Sra. Neus •	
Palou.

“Formació continuada a l’estranger”, organitzat per la Sra. •	
Neus Palou.

Activitats institucionals

Al mes de novembre van haver-hi canvis en l’executiva del centre, 
produït pel procés electoral. En aquest nou període els membres 
de l’Equip Directiu són:

Director: Dr. Alfredo Joven
Sotsdirector d’Estudis de Llicenciatura i Professorat: Dr. Joan Fus-
ter
Sotsdirector de Recerca i Postgrau: Dr. Antoni Costes
Sotsdirector d’Activitats Extraacadèmiques: Dr. David Carreras

Durant tot el curs acadèmic 2007-08 el centre de Lleida de l’INEFC 
celebra el seu 25è aniversari a través d’un gran ventall d’activitats, 
a més d’ésser entitat col·laboradora de “Lleida’08. Ciutat Europea 
de l’Esport”:

Acte inaugural del curs acadèmic 2007-08 de l’INEF de Ca-•	
talunya. La lliçó inaugural “Reptes actuals de les Ciències de 
l’Esport: Visió des de la Psicologia de l’Esport”, impartida per 
la Dra. Glòria Balagué. Clinical Assistant Professora de la Uni-
versitat d’Illinois a Chicago. (24 d’octubre de 2007).

Acte inaugural del Màster Oficial “Esport sostenible i Benes-•	
tar”. La conferència inaugural va anar a càrrec del Dr. Agustí 
Colomines, director del Centre UNESCO a Catalunya. Va parlar 
sobre els programes i la promoció de la Sostenibilitat des de 
les grans institucions mundials (Nacions Unides) i la projecció 
futura de les actuacions (19 d’octubre de 2007).

Acte inaugural del Màster Oficial “Dret Esportiu”. Organitzat •	
conjuntament amb la Facultad de Dret de la UdL, adaptat 
als criteris de l’Espai Europeu d’Educació Superior, amb un 
itinerari professionalitzador i un altre recercador orientat al 
Doctorat (8 de novembre de 2007).

Jornada de Portes Obertes (22 de febrer de 2008).•	

L’INEFC-Lleida ha estat declarada com a ECOENTITAT per part •	
de l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Lleida.

Celebració del Xè Campionat de Natació Master a les instal-•	
lacions esportives (23 de febrer de 2008).
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Taller amb els Monjos Shaolin (4 de març de 2008).•	

Conferència “Direcció de l’equip i planificació de la tempora-•	
da” a càrrec del Sr. Xesco Espar (13 de març de 2008).

Conferència “Resolució de conflictes en l’esport” a càrrec del •	
Sr. Eduard Vinaymata (25 de març de 2008). Organitzat per 
“Lleida’08. Ciutat Europea de l’Esport”.

Conferència “Entrenando a padres y madres” a càrrec del Sr. •	
Fernando Gimeno (5 d’abril de 2008). Organitzat pel Club 
Esportiu INEF Lleida i amb col·laboració d’INEFC-Lleida i de 
“Lleida’08. Ciutat Europea de l’Esport”.

Dia mundial de la Salut: Taller de Flexibilitat (Grup EFIS) (7 •	
d’abril de 2008).

Conferència “Nuevas fórmulas de gestión del deporte en el •	
ámbito local” a càrrec del Sr. Vicente Gambau i el Sr. José 
Cabrera (17 d’abril de 2008).

“Curs de patrocini esportiu” a càrrec del Sr. Vicente Gambau i •	
el Sr. José Cabrera (18 i 19 d’abril de 2008).

Conferència “El protocolo en los eventos deportivos” a càrrec •	
del Sr. Carlos Fuentes (29 d’abril de 2008).

Celebració dels Campionats d’Espanya de Tir amb Arc, orga-•	
nitzats pel Club Tir amb Arc Pardinyes i la Federació Española 
de Tir amb Arc, a les instal·lacions de l’INEFC-Lleida (del 13 al 
15 de juny de 2007).

Entrega d’Orles als alumnes de la XXIII promoció de la Llicen-•	
ciatura de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport del Centre de 
Lleida de l’INEFC (17 de maig de 2008).

Desenvolupament de les proves d’ingrés a l’INEFC-Lleida (dies •	
30 de juny i 1 de juliol de 2008).

Escola Universitària de Relacions Laborals

Director: Sr. Ramón Borjabad Bellido
Henri Dunant 3
25003 Lleida
Tel. 973 248 993
Fax. 973 221 818
A/e capadminsitracio@eurl.es
www.eurl.es

Activitats realitzades

Activitats docents

Durant el curs 2007/2008, a més a més de la impartició de la do-
cència reglada als tres cursos de la Diplomatura en Relacions La-
borals, en la qual destaquem l’establiment de convenis de pràcti-
ques en empreses de la província de Lleida, la Escola ha col·laborat 
en l’oferta de matèries de lliure elecció de la UdL sota la tutela dels 
Departaments del Centre. 

Activitats de Recerca. Publicacions

En aquest apartat destaquem la publicació de l’Anuari de la Fun-
dació Ciutat de Lleida que com cada any compta amb la col-
laboració dels professors de l’Escola i centres propis de la Udl així 
com d’ altres Universitats espanyoles i estrangeres.

L’ Escola ha celebrat Convenis de Col·laboració docent amb els se-
güents professors:

Dr. Primitivo Borjabad Gonzalo, professor de la Facultat de Dret i 
Economía.

Dr. Antonio Colom Gorgues, professor de l’ETSEA.

Dr. Pere Sabaté Mir, professor de la Facultat de Dret i Economía.

Sra. María Teresa Ribelles, professora de l’ETSEA.

Sra. Mª Jesús Gomez Adillon, professora de la Facultat de Dret i 
Economía.
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Dra. Rosa Mª Perez Calvo, professora de la Facultat de Ciències.

Sra. Sandra Subarroca Bullich, professora de la Facultat de Ciències.

Dr. Juan Sagues San José, professor de la Facultat de Lletres 

Finalment, la Direcció ha participat en les següents activitats de 
informació i promoció dels estudis de Relacions Laborals en:

La Jornada de Portes Obertes (UdL)

La taula rodona organitzada per l’ IES Torre Vicens.

Escola Universitària de Turisme – Terres de 
Lleida

Director: Dr. Josep Maria Balcells Sesplugues
A/e jmbalcells@eutl.org 
C/ Henri Dunant, 3
25002 Lleida
Tel. 34 973 21 33 33
Fax. 34 973 28 90 06
A/e informacio@eutl.org
www.eutl.org

Activitats realitzades

Actes acadèmics

Un any més l’acte de benvinguda als estudiants de nou ingrés va 
tenir un marcat caràcter pedagògic en el marc de l’Hotel AC Lleida 
on el seu Director i ex alumne, Sr. Ricard Borrás, i el Director de 
l’Escola Universitària de Turisme Dr. Josep Maria Balcells, van aco-
llir els nous alumnes amb unes paraules de salutació abans de fer 
una visita per les instal·lacions de l’hotel. Els caps dels diferents 
departaments van explicar als futurs diplomats les tasques que 
duen a terme i les responsabilitats que han d’assumir. 

Visites i actes culturals amb participació de l’alumnat

Una de les principals objectius de l’Escola de Turisme Terres de 
Lleida és l’especialització en turisme rural, de neu i muntanya. De-

gut a d’interès per aquestes àrees, els nostres alumnes visiten al 
llarg de la carrera alguns dels indrets i algunes de les empreses que 
millor representen aquestes tipologies turístiques. 

S’ha realitzat una visita tècnica a l’Estació d’Esquí de Cerler •	
guiada pel seu director, Sr. Mur, que ha informat als alum-
nes sobre les característiques tècniques de la instal·lació i els 
efectes econòmics i socials que ha tingut l’estació en els mu-
nicipis d’aquesta part dels Pirineus. Aquesta sortida ha inclòs 
una breu estada a l’Escola d’Hostaleria Nuestra Senyora de 
Guayente, al nucli rural de Eriste, municipi de Sahun (Osca).

Visita al Saló Internacional de Turisme de Catalunya (Sitc). •	
Organització de dues conferències, una a càrrec del Sr. Josep 
Anton Rojas, Director de Promoció de Turisme de Barcelona) 
i del seu Director General Sr. Pere Duran, sobre el Pla de pro-
moció (tipus, mercats, etc.), de Turisme de Barcelona i l’altra a 
càrrec del Tècnic del Patronat Intercomarcal de Turisme de les 
Terres de Lleida, Sr. Juli Alegre, que ha presentar als alumnes 
l’actual campanya turística que promou el Patronat i que s’ha 
presentat als operadors turístics i als mitjans de comunicació 
en el marc del Sitc 08. 

Visita realitzada a l’Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona. •	

Conferències i activitats de lliure elecció

El cicle de conferències i activitats de lliure elecció del curs 2007/08 
l’hem dedicat en bona part a donar a conèixer algunes peculiari-
tats gastronòmiques de les comarques de Lleida i, en concret, l’oli 
i el vi, i a ressaltar la seva dimensió turística. 

Curs de lliure elecció sobre enoturisme que ha comptat amb •	
la col·laboració de professionals del sector productiu i de la 
comercialització del vi, com ara la Cooperativa L’Olivera de 
Vallbona de les Monges i les Bodegues Raïmat de Lleida. El 
curs ha estat dirigit pel sommelier Sr. Roberto Fernandez cap 
de sala de l’Hotel AC de la nostra ciutat i ha inclòs una tast 
de vins de la zona de Lleida, del Somontano aragonès i de La 
Rioja.

Ruta de l’Oli de les Garrigues. El curs ha comptat amb la col-•	
laboració de l’empresa Olis Pons de l’Albagés. 
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L’aprofitament turístic dels recursos propis ha estat l’argument de 
tres cursos de lliure elecció oferts pel nostre centre:

Curs de Màrqueting Turístic organitzat en col·laboració del •	
Consell Comarcal del Plà d’Urgell i molt centrat en la nova 
zona humida resultant de la recuperació de l’Estany d’Ivars-
Vilasana i els futurs aprofitaments turístics que s’hi preveu. 

Curs sobre l’Avaluació i rendibilitat d’inversions en projectes •	
de Turisme rural, curs interdisciplinar dirigit pel Dr. Antoni 
Colom del Departament d’Administració d’Empreses i gestió 
econòmica dels Recursos Naturals (DAEGERN).

Curs sobre les aplicacions de màrqueting turístic en els espais •	
culturals, que s’ha basat en el nou Museu Diocesà i Comarcal 
de Lleida. 

Recerca

Catalogación y estudio de las traducciones literarias francesas en 
la prensa española finisecular (1868-1898). Dra. Àngels Ribes del 
Departament d’idiomes.

Estudios y trabajos sobre Alphonse Daudet: su obra y su recepción 
en España. Dra. Àngels Ribes del Departament d’idiomes

Estudios sobre el pintor y escritor Santiago Rusiñol, traductor de 
A. Daudet. Dra. Àngels Ribes del Departament d’idiomes.

Patricia Cornwell and the Kay Scarpetta Series: Feminism in a 
Men’s World. Treball de recerca defensat per Carme Farré, profes-
sora del Departament d’idiomes, per l’obtenció del Diploma d’Es-
tudis Avançats. 

Participació en congressos i Jornades. Presentació de ponències i 
comunicacions

La doctora Àngels Ribes del Departament d’Idiomes de l’Escola ha 
presentat comunicacions en els següents congressos: 

“Francia mira la Gerra de la Independencia (el episodio napoleó-
nico en los escritores del siglo XIX)”, Congreso El Cid y la Guerra 

de la Independencia: dos hitos de la Traducción y la Literatura, 
Universidad Complutense de Madrid, (17-19 abril del 2008. 

El paso del naturalismo al espiritualismo en la revista La Ilustra-
ción Española y Americana (1891-1899)”. Congres Texte, Genere, 
Discours, Universidad de Salamanca, 7-9 maig del 2008. 

“Alphosnse Daudet et le naturalisme en Caralogne”, Colloque Dau-
det et le naturalisme, Fontvielle (France) 24-25 maig 2008.

El Dr. Josep Maria Balcells, director de l’Escola ha presentat la 
ponència, Expectatives laborals relacionades amb el turisme i la 
posada en servei de l’Aeroport Lleida-Alguaire, dins el marc de la 
Jornada d’Infraestructures organitzada pel Fòrum 2001 i la Cam-
bra de Comerç de Lleida.

Professors de l’Escola han participat en el Simposium Diversidad 
y sostenibilidad en turismo y hosteleria organitzat per l’associació 
hotelera Caterdata a Castelldefels.

El Director de l’Escola ha participat en la II Cimera Empresarial 
Turística organitzada per Ecogrup 21 i celebrada a la Seu d’Urgell 
el 19 d’octubre de 2007.

Programa de mobilitat i relacions internacionals

En el marc de l’acció Erasmus de mobilitat dins el territori europeu 
s’ha acollit 2 estudiants finlandesos, mentre que els alumnes de 
Turisme que s’han beneficiat del programa ascendeix a 2.

En el marc del programa ANVIES-CRUE amb universitats mexica-
nes s’ha acollit 3 estudiants d’origen mexicà. 

En un intent d’obrir-nos als nous països membres de la unió Euro-
pea, s’estan fent gestions a través de l’Oficina de relacions inter-
nacionals de la UdL per tal de signar convenis amb universitats de 
l’est europeu i, en concret, de Polònia i Bulgària.

L’Escola de Turisme de Lleida participa com a partener en el pro-
jecte Tempus “Developpement du Curriculae et expertise en Tou-
risme” coordinat per la Université Mohammed V Souissi de Rabat 
(Marroc). El nostre centre aportarà la seva experiència en projectes 
de desenvolupament turístic en l’àmbit rural. 
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Relacions Universitat/empresa i nous convenis de pràctiques

El Dr. Josep Maria Balcells, Director de l’Escola Universitària •	
de Turisme, ha estat nomenat membre del Consell d’Adminis-
tració de l’entitat pública municipal Turisme de Lleida. 

L’Escola de Turisme ha participat activament en l’elaboració •	
del Pla de viabilitat del futur Aeroport Lleida-Alguaire, coor-
dinant el grup de treball d’hostaleria i turisme. 

L’Escola ha donat un important salt qualitatiu signant un •	
conveni amb l’empresa lleidatana ICG Software capdavantera 
en solucions informàtiques en el camp de l’hostaleria, el co-
merç i el turisme. Fruit d’aquest acord l’empresa ha instal·lat 
sense cap cost el seu programa de gestió hotelera en els ordi-
nadors de l’Aula d’Informàtica del centre per què els alumnes 
puguin fer pràctiques en un entorn real. Cal destacar també 
que l’empresa s’ha encarregat de la docència que requereix 
el coneixement d’aquesta avançada tecnologia especialitzada 
en solucions per a la gestió d’hotels. L’acte de signatura del 
conveni va comptar amb la presencia del Rector de la UdL, 
Dr. Joan Viñas i de la vicerectora de Docència, Dra. Isabel del 
Arco, del Director de l’Escola Universitària de Turisme, Dr. Jo-
sep Maria Balcells i del President de ICG Software, Sr. Andreu 
Pi.

L’Escola ha participat en el Simposium Grupo Caterdata de •	
Directors d’Hotel celebrada a Castelldefels durant el mes de 
novembre del 2007.

Participació en la Conferència sobre turisme competitiu i sos-•	
tenible de la Unió Europea, que es celebrà a Barcelona els dies 
15 i 16 de febrer del 2008. 

L’Escola segueix mantenint convenis amb prop d’un centenar •	
d’empreses i entitats relacionades amb el sector turístic. En-
guany cal destacar el conveni signat amb l’Associació d’Amics 
del Camí de Sant Jaume de Ponts i comarca amb els que col-
laborem en la descoberta i retolació de la Via del Segre, deri-
vació del Camí Català de Sant Jaume. 

Relacions amb els mitjans de comunicació

Durant el present curs acadèmic l’Escola de Turisme de Lleida par-
ticipa en el programa d’àmbit català Economia i Empresa que, diri-
git pel periodista Àlex Bosch, emet Catalunya Informació. 

Conferències

Acte d’inauguració del curs acadèmic 2007-08.•	
Data: 23 /octubre/ 2007
Lloc: Sala d’actes CTM de Manresa.

“Acciona Transmediterània”•	
Conferenciant: Manel Martínez
Data: 15 /novembre/ 2007
Lloc: Sala d’actes del centre.

Acte Graduació Final de Curs.•	
Conferenciant: Sr. Xavier Sala Martín
Data: 20 /juny/ 2008
Lloc: Món St. Benet.

Congressos, jornades i seminaris

Assistència al Saló Internacional del Turisme de Catalunya (3r 
curs)
Data: 19 i 20 /abril/2008
Lloc: Manresa.

Visita al Guillem Catà per conèixer el pla d’estudis del CFGS d’Ani-
mació Sociocultural. Oferir a canvi un taller de danses d’arreu del 
món. (3r curs)
Data: 14/abril/ 2008
Lloc: Manresa.
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Escola Universitària de Turisme de Manresa

Director: Sr. Jordi Vilaseca Brugueras
C. Rubió i Ors, 5
08240 Manresa
Tel. 34 93 872 69 88
Fax. 34 93 872 85 81
A/e secretaria@joviat.com
http:// www. joviat.com

Activitats realitzades:

Sortides

1. Viatge a Palma de Mallorca amb Acciona Transmediterranea. 
Projecte d’incentivació.
Data: Del 22 al 24/novembre/2007
Lloc: Palma de Mallorca.
Responsable: Sra. Maribel Herranz

2. Viatge de final de curs (3er de turisme).
Data: Del 4 al 13/febrer/2008
Lloc: Egipte

3. Visita a Món St. Benet (Monestir St.Benet)
Data: 8/abril/2008
LLoc: St. Fruitós de Bages
Responsable: Sr. Josep Carboné

4. Visita Masies d’Avinyó. 
Data: 21/abril/ 2008
Lloc: Avinyó.
Responsable: Sr. Josep Carboné

5. Sortida a Menorca. Projecte d’incentivació. 
Data: maig/2008
Lloc: Menorca
Responsable: Sra. Maribel Herrranz

6.Sortida a Santa Maria d’Oló. La Pastora. 
Data: 29/maig/2008
Lloc: Menorca
Responsable: Sr. Josep Carboné



57

INFRAESTRUCTURES





59Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2007/2008

Durant el curs 2007/2008 la Universitat de Lleida ha desenvolupat les obres previstes en el pla plurianual d’inversions del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa i ha executat convenis amb altres administracions públiques per a la dotació de noves infraestructures i 
millora de les existents. Les actuacions més rellevants es detallen a continuació:

CAMPUS DE CAPPONT

Acabament i inauguració de la Facultat de Ciències de l’Educació.•	

Urbanització de l’entorn de la Facultat. Es preveu instal·lar una tanca i incrementar la plantació d’arbres.•	

S’ha fet el concurs d’assistència tècnica i seleccionat l’equip que ha de redactar el projecte del nou edifici polivalent.•	

CAMPUS D’ETSEA

Acabament de les obres del Magatzem.•	

Edifici UdL-IRTA, s’estan executant les obres.•	

Edifici 5. Previsió d’acabament de les obres aquest proper mes de juny.•	

Edifici 5B. S’ha adjudicat l’execució de les obres.•	

Urbanització 2ona fase. Inici de les obres dins de dos o tres mesos.•	

CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Acabament i inauguració del mòdul docent al nou edifici de Medicina. Es preveu que l’estabulari sigui operatiu el curs vinent.•	

Edifici Biomedicina. S’han fet els estudis geotècnics per a la construcció de l’edifici, així com la redacció del projecte.•	

CAMPUS DE RECTORAT

Remodelació de la Biblioteca, vestíbul i Sala d’estudis.•	

ALTRES ACCIONS- PISOS UNIVERSITARIS

S’ha tret a concurs el disseny, finançament de la construcció i posterior concessió d’explotació d’habitatges universitaris•	
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AVALUACIÓ 

Processos externs 

Avaluació de titulacions

Seguint la sistemàtica prevista d’avaluar les titulacions cada 5 
anys, en el programa d’avaluació de titulacions de AQUCatalunya 
(programa ProQ, que es la aplicació de AQUCatalunya del PNECU- 
Plan Nacional de Evaluación de las Universidades), s’ha completat 
aquesta avaluació, amb la presentació de l’informe final les ava-
luacions de la diplomatura d’Infermeria, i de les sis titulacions de 
primer cicle de Ciències de l’Educació. Amb els informes d’aquestes 
titulacions aquest programa perd prioritat enfront del desenvolu-
pament dels Sistemes Interns de Qualitat (SIQs, veure mes enda-
vant programa AUDIT), desenvolupats en aplicació del document 
marc europeu de qualitat universitària, elaborat per l’European 
Association for Quality Assurance (ENQA) a instàncies del Consell 
Europeu de Ministres d’Educació de Berlin (2003).

Estudi de la inserció laboral

Seguint la metòdica trianual d’AQUCatalunya, aquest període no 
s’ha realitzat cap nova activitat de camp. Els resultats dels infor-
mes dels darrers estudis es poden trobar a l’adreça web: http://
www.udl.cat/organs/vicerectors/vqp/avaluacio/insercio.html i la 
publicació de la totalitat de l’enquesta a www.aqucatalunya.org.

Els resultats han estat informats als centres i als responsables 
d’organització docent.

Avaluació de la Universitat per la EUA

Els resultats de la segona avaluació de la EUA closa el 2005 ja 
estan disponibles per a la seva consulta. L’informe intern es pot 
trobar a l’adreça http://web.udl.es/vqp/nomes_udl/Informe_In-
tern_EUA-2005.pdf, i l’elaborat pel comitè extern està a l’adreça 
web http://web.udl.es/vqp/eua/Informe_final_angles.pdf (versió 
original en anglès) i la seva traducció al català a: http://web.udl.es/
vqp/eua/index.html.

Programes pilot d’adaptació a l‘EEES

Continuen els projectes pilot d’adaptació de determinades titu-
lacions als principis de l’EEES promoguts pel DURSI en dues con-
vocatòries (2004 i 2005). El projecte consisteix en reprogramar 
les activitats en un programa de formació paral·lel de 3 anys de 
durada, planificat en base a la mesura en crèdits ECTS i amb altres 
canvis metodològics, variables segons la titulació. La finalitat és 
que en acabar aquests programes de 3 anys, compatibles (i simul-
tanis) als programes oficials de 4 anys, la Generalitat atorgui un 
títol homologat amb els principis de l’EEES. Aquestes titulacions 
adaptades al EEES han de passar processos periòdics d’avaluació 
per part de la AQUCatalunya per tal de certificar la seva adaptació. 
Les titulacions d’ETSEA de la convocatòria 2004 han elaborat les 
memòries corresponents per la certificació. Resten pendents Me-
dicina, Turisme i les titulacions de lletres. Resten pendents també 
del tercer informe les titulacions de la convocatòria 2005.

Les titulacions participants en les dues convocatòries realitzades, i 
les avaluacions realitzades es poden trobar a l’adreça: http://www.
udl.cat/organs/vicerectors/vqp/avaluacio.html

Avaluació del servei de biblioteques

L’informe intern realitzat per la comissió corresponent durant el 
curs 2005-06 es troba a l’adreça http://www.bib.udl.cat/export/
sites/Sbd/galeria_link/Avaluacix.pdf.

Processos d’avaluació propis UdL

Avaluació de l’activitat docent del professorat

Com a conseqüència de la modificació de la guia de AQUCatalunya 
per aquest procés, s’ha procedit a una renovació important del 
Manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UdL. 
Aquesta modificació ha afectat d’una manera menor al formulari a 
partir del qual es calculen els diferents indicadors, però a un nivell 
molt rellevant altres aspectes, com:

determinació d’una docència mínima per ser avaluada equi-•	
valent a 12 crèdits de 10 h.



64 Qualitat i planificació 

Forma de determinació del nivell de suficiència, sempre per •	
valoració de la CAU.

Necessitat d’assolir la suficiència en tots els criteris per assolir •	
la percepció del complement.

Reducció de 8 a 5 criteris (el manual de la UdL en contem-•	
plava 7).

Manteniment de una escala numèrica de valoració per tal de •	
poder establir un nivell d’excel·lència.

Incorporació d’un representant sindical del PDI i un de l’estu-•	
diantat a la CAU.

El Manual ha estat certificat, amb la introducció de canvis menors, 
per la Comissió d’Avaluació d’AQUCatalunya.

Les modificacions introduïdes aquest any han provocat reticències 
en alguns professors, que han interposat una queixa al Síndic de 
Greuges de la Universitat, qui la ha considerat parcialment. Aquest 
fet ha comportat canvis en l’aplicació del manual.

 Malgrat la cada cop major complexitat del procés, i la renovació 
de la major part de les eines informàtiques emprades, l’experiència 
de l’equip humà ha permès una disminució de les queixes regis-
trades pel procediment.

Com a conseqüència d’una valoració conjunta amb la representa-
ció sindical del PDI, de l’entorn legislatiu, s’ha procedit a modificar 
la convocatòria en el sentit de permetre que professors amb ven-
ciments anteriors del quinquenni puguin sol·licitar l’avaluació del 
període que els correspon.

Amb el manual finalment acreditat s’ha procedit a la cinquena 
edició del procés d’avaluació de l’activitat docent de professorat 
corresponent al període 2003-2008 seguint el protocol. 

S’han rebut 107 sol·licituds de participació de les quals 81 corres-
ponen al període 2003-08 i 26 a diversos períodes inclosos en la 
convocatòria ampliada.

Un cop conclòs totalment el procés, l’informe amb els resultats 
acumulats (en cap cas personals) estarà disponible a l’adreça: 

http://www.udl.cat/organs/vicerectors/vqp/avaluacio/professorat.
html

Certificació personal de la qualitat docent

Assumint les indicacions metodològiques de AQUCat, s’ha obert 
una convocatòria de sol·licituds de certificació de l’activitat aca-
dèmica realitzada (en un mínim de 3 anys) per la seva utilització 
en processos d’acreditació de professorat o altres. Els criteris i 
procediments són els mateixos que en la convocatòria general. 11 
professors s’han presentat a aquesta convocatòria.

Enquesta de satisfacció dels usuaris del servei de biblioteques

Els resultats de la darrera enquesta als usuaris del servei de 
biblioteca (2006) es poden trobar a http://www.udl.cat/organs/
vicerectors/vqp/avaluacio.html.

Enquesta de satisfacció dels estudiants

La Unitat Tècnica d’Avaluació del VQP, incorporada a l’Ofici-
na de Qualitat continua mantenint tal com s’ha vingut fent 
en els últims 13 anys l’enquesta de satisfacció dels estudi-
ants al final de cada quadrimestre. Ja està totalment imple-
mentat el nou qüestionari preparat per la comissió creada 
ad-hoc. Podeu trobar el nou qüestionari a l’adreça:

http://www.udl.cat/organs/vicerectors/vqp/avaluacio.html.

Modificacions en el procediment d’enquesta 

Els estudis pilot encetats per tal de valorar els canvis que suposen 
els diferents procediments d’aplicació (durant l’examen final, au-
togestió per part del professor, enquesta codificada) finalitzaran 
aquest curs, donat la poca eficiència demostrada o els problemes 
generats.
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Aplicació del protocol de qualitat als programes de Postgrau

El procediment d’avaluació de la qualitat per les activitats de for-
mació de postgrau que inclou un protocol de seguiment d’avalua-
ció d’aquestes activitats, posat a punt l’Oficina de Qualitat en col-
laboració amb la Comissió de Doctorat del Vicerectorat de Recerca 
i Innovació (en el moment en que va ser aprovat) ha estat avaluat 
en relació als processos duts a terme durant l’any en curs. Per al 
curs 2008-2009, desprès de la valoració dels resultats de l’aplica-
ció del protocol a la planificació (avaluació dita “ex ante”), s’inicia-
rà l’aplicació de la part de protocol corresponent a l’avaluació del 
desenvolupament i els resultats dels programes. 

El protocol esmentat ha estat adaptat també als condicionants 
legals i operatius dels futurs màsters oficials per tal de integrar-lo 
formalment com el procediment intern d’avaluació de la qualitat 
(tal com exigeix per la normativa del postgrau).

Es poden trobar el document i els instruments d’avaluació a l’adre-
ça http://opencms3.udl.es:8080/opencms/galeria_down/Protocol_ 
Valoracio.pdf i la seva aplicació com a mecanisme d’avaluació in-
terna dels Postgraus oficials, a l’adreça http://www.udl.cat/organs/
vicerectors/vqp/avaluacio.html.

PLANIFICACIÓ

Processos externs

Contracte-Programa UdL-DIEU

Malgrat que s’han realitzat algunes reunions entre les universi-
tats i el DIEU i la clara voluntat de la conselleria de unificar les 
diferents partides de finançament estratègic en una sola, admi-
nistrada a través de un contracte programa similar per totes les 
universitats, el procés avança molt lentament.

Programes AUDIT i VERIFICA

Durant el primer semestre de 2008 la UdL, a l’igual que les altres 
universitats públiques de Catalunya, s’ha compromès amb AQUCat 
al disseny d’un procés intern de qualitat de la docència realitzada en 
els centres El programa AUDIT, elaborat per ANECA, amb AQUCat i la 

gallega Agsuc, constitueix l’aplicació del primer dels nivells en que 
la política europea de qualitat universitària elaborada per ENQA i as-
sumida pel consell europeu de ministres d’educació de Berlin (2005) 
com a política de qualitat universitària en el marc de l’EEES.

Els nivells en que s’estratifiquen els processos de garantia de qua-
litat són:

El procés intern, que ha de definir i gestionar la pròpia uni-•	
versitat.

El procés extern, aplicat per agències, que s’ha de basar en el •	
compliment dels criteris establerts en el sistema intern.

El sistema d’assegurament de la qualitat de les agències eu-•	
ropees.

El sistema intern d’assegurament de la Qualitat definit per ENQA i 
adaptat en el marc AUDIT preveu la definició d’un sistema de res-
ponsabilitats, tasques i procediments resumit con a SGIC (Sistema 
de Gestión Interna de la Calidad). El SIGC ha de suportar el de-
senvolupament, per part de les universitats, de procediments per 
garantir les bones pràctiques i la documentació de les activitats de 
formació, en el desenvolupament de set criteris:

Definició de política i objectius de qualitat.

Garantia de la qualitat dels programes formatius.•	

Orientació de la formació als estudiants.•	

Garantia de qualitat i millora del personal acadèmic.•	

Gestió de recursos materials i serveis.•	

Anàlisi de resultats i processos de millora.•	

Publicitat de la informació sobre les titulacions.•	

L’aplicació dels standards corresponents als diferents subcriteris 
en que es divideixen aquests criteris, per part fonamentalment del 
centre, en el desenvolupament de l’activitat de formació, constitu-
eix la definició de la qualitat en l’activitat de formació d’un centre. 
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Així, l’adaptació de les activitats a aquests criteris constituirà una 
tasca fonamental en la incorporació a l’EEES. 

El programa VERIFICA constitueix la descripció d’un mètode per 
valorar l’adequació d’un programa de formació a les necessitats 
de la societat i les possibilitats de la Universitat que l’oferta. El 
procés de verificació el realitza ANECA (per encàrrec del Conse-
jo de Universidades) valorant el compliment de la documentació 
corresponent, i el superar la verificació es un requisit essencial per 
al registre del títol al RUCT (Registro de Universidades, Centros y 
Titulaciones), pas que equival a la oficialitat nacional del títol. El 
mecanisme preveu també la creació d’un procediment de com-
provació de la realització d’allò planificat al cap de quatre anys, 
mecanisme del que dependrà la continuïtat o no de la oficialitat 
de la titulació. 

Entre 2007 i 2010 tots els títols de grau hauran d’oficialitzar-se 
mitjançant aquest procediment. Això suposarà per la UdL un es-
forç de planificació important que ja ha començat aquest curs amb 
la presentació de 7 titulacions de grau, totes elles acceptades.

Els criteris sobre els que es basa l’acceptació dels títols al registre 
oficial són:

Descripció general•	

Justificació•	

Objectius generals i competències•	

Accés i admissió•	

Planificació•	

Personal•	

Recursos materials•	

Resultats previstos•	

Sistema de garantia de qualitat (AUDIT)•	

Calendari d’implantació•	

Si be el disseny del procés, i en particular de la planificació del 
procés de formació presenta una certa complexitat burocràtica, 
el punt central el constituirà el desenvolupament dels processos 
previstos en aquests 10 criteris, ja que esta prevista la posterior 
verificació del seu compliment.

Processos Interns

Plans Estratègics dels Centres

L’edició final dels plans estratègics General y els de Dret i Econo-
mia i Lletres ha estat retardada pels diferents canvis que a nivell 
institucional ha sofert el govern de la UdL i els centres correspo-
nents. 

Pla Estratègic de la UdL

El PEC 2006-2012, a partir de la valoració de l’entorn de la UdL, 
consolida un model emprenedor de universitat, altament vincula-
da a l’entorn i compromesa amb l’evolució que suposa la consecu-
ció de l’EEES i l’estratègia de Lisboa, i adoptant una estratègia de 
diferenciació sectorial, principalment en la formació y recerca en 
el sector agroalimentari, però també amb implicacions importants 
en l’àmbit de Humanitats i els de Salut i Educació.

Diverses actuacions (entre les quals la reestructuració del pres-
supost de la Universitat) tant en la línia d’actuació de recerca-
transferència com en la de formació palesen l’alineament de les 
actuacions del govern de la Universitat amb els objectius del Pla 
Estratègic.

http://opencms3.udl.es:8080/opencms/galeria_down/PEC_Juliol_ 
2005__def_.ppt

PROMOCIÓ DE LA CULTURA CORPORATIVA 
DE QUALITAT

Registre d’observacions

Durant aquest curs el registre d’observacions ha estat funcionant 
correctament, atenent un total promig de 4 observacions al mes, 
amb una resposta mitjana de menys d’una setmana. L’instrument 
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consisteix bàsicament en un accés ràpid a un sistema de correu 
que envia missatges anònims a una base de dades. Des de l’Ofi-
cina de Qualitat es consulta regularment per tal de fer arribar els 
missatges al seu destinatari pertinent, bàsicament coordinadors 
de titulacions, degans directors de Centre i membres de l’equip de 
rectorat. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és la de disposar 
d’un sistema fàcil i ràpid i que permeti a tots els membres de la co-
munitat universitària i sobretot als estudiants de fer arribar totes 
les seves idees tant de connotació critica o aportacions no criti-
ques als llocs que correspon sense necessitats de situar-se en l’en-
torn psicològic i personal incòmode per tal de fer arribar aquest 
suggeriment. Es pot accedir al registre mitjançant l’adreça:

 http://www.udl.cat/organs/vicerectors/vqp/observacions.html

I als resultats del primers 15 mesos de funcionament ininterrom-
put a l’adreça del vicerectorat de recerca.

Programa de finançament estratègic

La UdL manté el Pla de Finançament Estratègic, el qual suposa 
el finançament directe d’accions estratègiques en els centres, en 
relació a la millora de la qualitat L’objectiu del Pla es possibilitar 
l’assoliment dels objectius fixats en cadascun dels plans estratè-
gics dels centres de la UdL, així com per fer front a les millores de-
rivades de les propostes dels processos d’avaluació institucional, 
a través de l’elaboració dels corresponents contractes-programa 
amb cada un dels centres. Podeu trobar el programa a l’adreça:

http://www.udl.cat/organs/vicerectors/vqp/millora/acords 
_centres.html

Programa de coordinadors de titulació

Durant el present curs es manté el programa per finançar la figura 
de un coordinador per cada titulació. Els professors seleccionats 
per la direcció de centre i que decideixen assumir aquesta respon-
sabilitat tenen el reconeixement econòmic corresponent al càrrec 
així com el reconeixement de participar en activitats de gestió (de 
cara al complement de gestió) i se l’hi computa càrrega al DPPA. 
La idea central que ha aportat aquesta acció és la de que cada ti-
tulació té una dinàmica pròpia que comença des de la Planificació 
i acaba en l’orientació en un mercat de treball determinat. Aquesta 

figura és de durada anual i està subjecta a avaluació de cara a 
la seva continuïtat. Conforme les titulacions vagin incorporant-se 
a l’EEES, la figura del coordinador serà substituïda per la de un 
facilitador de la transició, que haurà de dirigir el procés de nou 
disseny curricular en base a les directives emanades del centre i de 
Vicerectorat de Docència. El programa de coordinadors i el llistat 
actualitzat dels coordinadors es troba a l’adreça: http://www.udl.
cat/organs/vicerectors/vqp/millora/coordinacio_de_titulacio.html

Datawarehouse

En col·laboració amb l’ASIC, el VQP i la OQa estan participant en 
la creació d’un sistema de dades per la gestió del tipus Datawa-
rehouse, que pretén l’elaboració d’un sistema de dades fiables i 
sistemàtiques sobre la docència, la recerca i la gestió obtingudes 
aprofitant els registres i bases de dades de que disposa el sistema 
informàtic de la UdL. El procés ha estat encomanat a una empresa 
de competència contrastada en aquests processos, que requerei-
xen la homogeneïtzació no tant sols de dades que es troben en 
arxius de formats diferents, sinó també dels criteris de definició i 
inclusió de casos en una determinada categoria, coherents al llarg 
de les series temporals. La finalització d’aquesta tasca ha de faci-
litar molt els processos de gestió i la transparència, si be posarà 
també en evidència els possibles dèficits en els mecanismes d’ob-
tenció i registre de la informació, y pot obligar a la millora d’alguns 
d’aquests. Durant aquest període s’ha completat l’elaboració de 
les dades previstes en la primera fase, amb una sèrie de informes 
automatitzats bàsics per la gestió.

Protocol d’informació sistemàtica als llocs de decisió

Durant el curs present s’ha mantingut el protocol de distribució 
sistemàtica de dades als equips de direcció de centres i coordina-
dors de titulació. Es pretén treballar en base a un protocol siste-
màtic i mantingut de gestió de les dades per tal d’oferir informació 
puntual de dades (en particular de matriculació i rendiment aca-
dèmic) comparables i que permetin valorar l’evolució de l’ensenya-
ment en els nivells de gestió de centres i titulacions. Amb això es 
pretén facilitar la presa de decisions per part d’aquestes instàncies 
de govern. Aquest any hem encetat la via web, amb l’ús del DWH 
com a portal que conté els informes subministrats.
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Informació pública i transparència

Aquest període s’ha continuat la col·laboració amb el DWH que el 
DIEU manté, amb dades de totes les universitats catalanes.

També s’han subministrat les dades sol·licitades per la gerència de 
la Universidad de Jaen, que elabora el recull anual de dades que 
utilitza el Consejo de Coordinación Universitaria.

Igualment, s’han atès les demandes de dades fetes pel diari El 
Mundo pel seu ranking anual, així com diverses demandes d’infor-
mació plantejades per la premsa local.



69

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA





71Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2007/2008

1. ESTUDIANTAT

Al curs acadèmic 2007-08 s’han matriculat a la Universitat de Lleida un total de 8.555 estudiants. D’aquests, 7.079 són estudiants d’alguna 
de les titulacions de primer i segon cicle que s’imparteixen actualment als centres propis i adscrits de la Universitat de Lleida, 384 són estu-
diants de màsters, també s’imparteixen als centres propis i adscrits, i 310 són alumnes dels cursos de doctorat. 

Resum de la matrícula oficial de primer, segon i tercer cicle*

ESTUDIANTAT Dones Homes Total
Centres propis    

Estudiantat de 1r Cicle 2.701 2.121 4.822
Estudiantat de 2n Cicle 1.015 824 1.839
Màsters Oficials (2n cicle) 175 156 331
Graduat Sènior (Títol Propi) 17 19 36
Estudiantat de 3r Cicle (Doctorat) 163 147 310
Mobilitat 144 68 212
TOTAL CENTRES PROPIS 4.215 3.335 7.550

Centres adscrits    
Estudiantat de 1r Cicle 256 263 519
Estudiantat de 2n Cicle 125 308 433
Màsters Oficials (2n cicle) 15 38 53
TOTAL CENTRES ADSCRITS 396 609 1.005
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 4.611 3.944 8.555

* Dades de matrícula d’abril 2008.

Tal com mostra la taula anterior, durant aquest curs acadèmic s’han matriculat 7.550 estudiants en els centres propis de la UdL mentre que 
els 1.005 alumnes matriculats en els centres adscrits.

Respecte a la distribució dels alumnes matriculats en funció del tipus d’estudi, 4.822estudiants s’han matriculat en estudis de primer cicle, 
1.839 alumnes s’han matriculat en estudis de segon cicle i 310 s’han matriculat en estudis de doctorat.

Pel que fa a la distribució per sexes, durant el curs 2007-08 s’han matriculat a la UdL més dones que homes, ja que les dones, 4.611 suposen 
un 53% del total d’estudiants, per sobre dels 3.944 homes
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Resum de la matrícula oficial de primer i segon cicle, per centres*

CENTRES Dones Homes Total
Centres propis    

ETSEA 576 832 1.408
EU d’Infermeria 201 37 238
EU Politècnica 150 752 902
Facultat de Ciències de l’Educació 1.104 275 1.379
Facultat de Dret i Economia 877 690 1.567
Facultat de Lletres 285 178 463
Facultat de Medicina 523 181 704
Graduat Sènior (Títol Propi) 17 19 36
Mobilitat 144 68 212
TOTAL 3.877 3.032 6.909
Màsters oficials (2n cicle) 175 156 331

Centres adscrits    
INEFC 202 507 709
Turisme “Terres de Lleida” 70 21 91
Turisme “Manresa” 19 0 19
EU de Relacions Laborals 90 43 133
TOTAL 381 571 952
Màsters oficials (2n cicle) 15 38 53
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 4.448 3.797 8.245

*Dades de matrícula d’abril 2008.
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Resum de la matrícula oficial de primer cicle per ensenyaments en centres propis*

ENSENyAMENTS CENTRES PROPIS 1r Cicle 2n Cicle Total Ensenyament 
D. H. Total D. H. Total D. H. Total

Diplomatures i Enginyeries Tècniques          
Ciències Empresarials 448 422 870    448 422 870
Educació Social 166 28 194    166 28 194
ET Agrícola Esp. Explotacions Agropecuàries 33 44 77    33 44 77
ET Agrícola Esp. Hortofructicultura i Jardin. 25 59 84    25 59 84
ET Agrícola Esp. Indústries Agràries i Alimen. 59 35 94    59 35 94
ET Agrícola Esp. Mecan. i Construc. Rurals 13 40 53    13 40 53
ET Forestal Esp. Explotacions Forestals 97 213 310    97 213 310
ET Forestal Esp. Indústries Forestals 8 18 26    8 18 26
ET Industrial Esp. Mecànica 35 281 316    35 281 316
ET Informàtica de Gestió 30 107 137    30 107 137
ET Informàtica de Sistemes 14 184 198    14 184 198
Infermeria 201 37 238    201 37 238
Mestre Educació Especial 92 6 98    92 6 98
Mestre Educació Física 76 93 169    76 93 169
Mestre Educació Infantil 165 2 167    165 2 167
Mestre Educació Musical 66 28 94    66 28 94
Mestre Educació Primària 144 38 182    144 38 182
Mestre Llengua Estrangera 116 17 133    116 17 133
Treball Social 204 46 250    204 46 250
Arquitectura Tècnica 45 100 145    45 100 145
Nutrició Humana i Dietètica 93 20 113    93 20 113
TOTAL 2.130 1.818 3.948    2.130 1.818 3.948

*Dades de matrícula d’abril 2008.
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Resum de la matrícula oficial en llicenciatures i màsters*. Ensenyaments centres propis

LLICENCIATURES          
Dret 109 67 176 172 88 260 281 155 436
Filologia Anglesa 29 10 39 42 9 51 71 19 90
Filologia Catalana 9 4 13 13 2 15 22 6 28
Filologia Francesa 0 1 1 3 1 4 3 2 5
Filologia Hispànica 18 6 24 21 3 24 39 9 48
Geografia 10 20 30 6 5 11 16 25 41
Història 22 42 64 20 28 48 42 70 112
Història de l’Art 33 7 40 31 7 38 64 14 78
Medicina 254 92 346 176 69 245 430 161 591
Dret/Ciències Empresarials 32 21 53 20 11 31 52 32 84
Biotecnologia 55 33 88 17 9 26 72 42 114
TOTAL 571 303 874 521 232 753 1092 535 1627

MÀSTERS          
Màster en Millora Genètica Vegetal    6 6 12 6 6 12
Màster European Forestry    10 23 33 10 23 33
Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió 
Ambiental    8 11 19 8 11 19
Màster en Recerca en Sistemes de Producció Agroalimentària    10 20 30 10 20 30
Màster en Recerca en Sistemes i Productes Forestals    4 10 14 4 10 14
Màster en Protecció Integrada de Cultius    6 6 12 6 6 12
Màster en Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local    14 2 16 14 2 16
Màster en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones:Àmbit Rural    24 1 25 24 1 25
Màster en Psicologia de l’educació-MIPE    1  1 1 0 1
Màster en Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement    2 4 6 2 4 6
Màster en Migracions i Mediació social    6 1 7 6 1 7
Màster en Enginyeria de Programari Lliure    7 27 34 7 27 34
Màster en Interacció Persona-Ordinador    4 10 14 4 10 14
Màster en Ciències de la Infermeria (coordinat per la UdL)    63 16 79 63 16 79
Màster Sanitat i Producció Porcina    10 19 29 10 19 29
TOTAL    175 156 331 175 156 331

*Dades de matrícula d’abril 2008.
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Resum de la matrícula oficial de primer i segon cicle, per ensenyaments. Centres adscrits

ENSENyAMENTS CENTRES ADSCRITS 1r Cicle 2n Cicle Total Ensenyament 
 D. H. Total D. H. Total D. H. Total

Diplomatures          
Relacions Laborals 90 43 133    90 43 133
Turisme “Terres de Lleida” 70 21 91    70 21 91
Turisme “Manresa” 19 0 19    19 0 19
TOTAL 179 64 243    179 64 243

Llicenciatures          
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 77 199 276 125 308 433 202 507 709

         
TOTAL 256 263 519 125 308 433 381 571 952

Màsters    D. H. Total D. H. Total
Màster en Dret Esportiu    8 34 42 8 34 42
Màster en Esport sostenible i Benestar    7 4 11 7 4 11
TOTAL    15 38 53 15 38 53
TOTAL 256 263 519 140 346 486 396 609 1.005

* Dades de matrícula d’abril de 2008.

Resum de la matrícula oficial dels estudiants matriculats en el 1r curs dels estudis de 2n cicle*

ENSENyAMENTS Places DOGC Dones Homes Total
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 80 15 28 43
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS 30 4 4 8
ENGINYERIA AGRONÒMICA 150 27 35 62
ENGINYERIA DE FORESTS 120 12 31 43
PSICOPEDAGOGIA 80 28 10 38
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 50 6 5 11
ENGINYERIA EN INFORMÀTICA 40 5 17 22
CIÈNCIES DEL TREBALL 50 5 10 15
TOTAL 600 102 140 242
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Resum de la matrícula oficial per ensenyaments de 1r cicle, 1r i 2n cicles i únicament 2n cicle*

ENSENyAMENTS CENTRES PROPIS I ADSCRITS Dones Homes Total
Diplomatures i Enginyeries Tècniques (1r cicle) 2.309 1.882 4.191
Llicenciatures (1r i 2n cicle) 1.294 1.042 2.336
Llicenciatures i Enginyeries (únicament de 2n cicle) 494 592 1.086
Màsters oficials (2n cicle) 190 194 384
Graduat Sènior (Títol Propi) 17 19 36
Mobilitat 144 68 212
TOTALS 4.448 3.797 8.245

Distribució per comarques dels estudiants provinents de la província de Lleida

 1r i 2n Cicle 3r Cicle TOTAL
ALT URGELL 74 1 75
ALTA RIBAGORCA 21  21
CERDANYA 6  6
GARRIGUES 214 5 219
NOGUERA 380 9 389
PALLARS JUSSA 99 1 100
PALLARS SOBIRA 36  36
PLA D’URGELL 328 11 339
SEGARRA 102 3 105
SEGRIA 3.064 117 3.181
SOLSONES 29 1 30
URGELL 249 6 255
VALL D’ARAN 32  32
Total general 4.634 154 4.788
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Distribució per comarques dels estudiants provinents de Catalunya

 1r i 2n Cicle 3r Cicle Total
ALT CAMP 27  27
ALT EMPORDA 15  15
ALT PENEDES 9  9
ALT URGELL 74 1 75
ALTA RIBAGORCA 21  21
ANOIA 78 1 79
BAGES 61  61
BAIX CAMP 49 1 50
BAIX EBRE 57 1 58
BAIX EMPORDA 8 1 9
BAIX LLOBREGAT 50 2 52
BAIX PENEDES 5  5
BARCELONES 164 9 173
BERGUEDA 32 1 33
CERDANYA 6  6
CONCA DE BARBERA 25  25
DESCONEGUDA 1.680 125 1.805
GARRAF 11  11
GARRIGUES 214 5 219
GARROTXA 13  13
GIRONES 28 2 30
MARESME 31 1 32
MONTSIA 29  29
NOGUERA 380 9 389
OSONA 35 1 36
PALLARS JUSSA 99 1 100
PALLARS SOBIRA 36  36
PLA DE L’ESTANY 1  1
PLA D’URGELL 328 11 339
PRIORAT 3 1 4
RIBERA D’EBRE 33 2 35
RIPOLLES 10  10
SEGARRA 102 3 105
SEGRIA 3.064 117 3.181
SELVA 16 1 17
SOLSONES 29 1 30
TARRAGONES 62 4 66
TERRA ALTA 13  13
URGELL 249 6 255
VALL D’ARAN 32 3 35
VALLES OCCIDENTAL 44  44
VALLES ORIENTAL 25  25
Total general 7.248 310 7.558
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Distribució per províncies dels estudiants procedents d’Espanya

 1r i 2n Cicle 3r Cicle Total
ALAVA 2  2
ALBACETE 3  3
ALICANTE 24  24
ALMERIA 5 1 6
ASTURIAS 2 2 4
BALEARES 53 1 54
BARCELONA 635 19 654
BURGOS 8 1 9
CACERES 1  1
CADIZ 1  1
CASTELLON DE LA PLANA 45  45
CIUDAD REAL 1  1
CORDOBA 2  2
CORUÑA (LA) 10 1 11
CUENCA 4  4
DESCONEGUT/ESTRANGER 518 76 594
GIRONA 120 6 126
GRAN CANARIA 9  9
GUADALAJARA 3  3
GUIPUZCOA 20 1 21
HUELVA 5  5
HUESCA 380 11 391
LA RIOJA 24  24
LEON 4  4
LLEIDA 4.781 163 4.944
LUGO 5  5
MADRID 9 3 12
MALAGA 5 1 6
MURCIA 12  12
NAVARRA 22 1 23
ORENSE 3  3
PALENCIA 2  2
PONTEVEDRA 15  15
SALAMANCA 4  4
SANTA CRUZ 1  1
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1r i 2n Cicle 3r Cicle Total
SANTA CRUZ DE TENERIFE 3  3
SANTANDER 4  4
SEVILLA 2  2
SORIA 26  26
TARRAGONA 326 11 337
TERUEL 20  20
VALENCIA 54 6 60
VALLADOLID 10 1 11
VIZCAYA 9 1 10
ZARAGOZA 56 4 60
Total general 7.248 310 7.558

Distribució per països dels estudiants estrangers

 1r i 2n Cicle 3r Cicle Total
ALBANIA 1  1
ALEMANIA 18  18
ANDORRA 21  21
ANGOLA 1  1
ARGELIA 10  10
ARGENTINA 12 3 15
AUSTRALIA 1  1
BANGLADESH 4  4
BELGICA 2  2
BOLIVIA 7  7
BRASIL 15  15
BULGARIA 1  1
CAMERUN 3  3
CHECOSLOVAQUIA 1  1
CHILE 5 42 47
CHINA 26 1 27
CHIPRE 3  3
COLOMBIA 14 3 17
COREA DEL SUR  1 1
CUBA 2  2
ECUADOR 5 2 7
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1r i 2n Cicle 3r Cicle Total
EGIPTO 3  3
ESLOVAQUIA 1  1
ESLOVENIA 3  3
ESPANYA 6.768 236 7.004
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 4  4
ESTONIA 4  4
ETIOPIA 1  1
FINLANDIA 2  2
FRANCIA 16 2 18
GHANA 1  1
GRECIA 4  4
GUATEMALA 1  1
GUINEA ECUATORIAL 1  1
HERZEGOVINA 1  1
HOLANDA 3  3
HUNGRIA 1  1
INDIA 5 1 6
INDONESIA 1  1
IRLANDA 1  1
ISRAEL 1  1
ITALIA 38 4 42
IUGOSLAVIA 1  1
LETONIA 1  1
LIBANO 1  1
LITUANIA 5  5
MALTA 2  2
MARRUECOS 15  15
MAURITANIA 2  2
MEJICO 56 3 59
MOLDAVIA 1  1
NEPAL 5  5
NICARAGUA 1 1 2
PERU 8 1 9
POLONIA 18  18
PORTUGAL 57 1 58
REINO UNIDO 3 2 5
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1r i 2n Cicle 3r Cicle Total
REPUBLICA CHECA 7  7
REPUBLICA DOMINICANA 1  1
RUMANIA 26 2 28
RUSIA 1  1
SÈRVIA 1  1
TAILANDIA 1  1
TOGO  1 1
TUNEZ 5  5
TURQUIA 10  10
UCRANIA 4  4
UGANDA 1  1
URUGUAY 1 1 2
VENEZUELA 2 2 4
ZIMBABWE  1 1
Total general 7.248 310 7.558

Titulats universitaris per ensenyaments. Curs acadèmic 2007/2008

ENSENyAMENTS Dones Homes Total
CENTRES PROPIS    

Administració i Direcció d’Empreses (2n cicle) 18 7 25
Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) 6 3 9
Ciències Empresarials 62 61 123
Dret 28 14 42
Educació Social 40 7 47
Enginyeria Agronòmica (2n cicle) 45 60 105
Enginyeria de Forests (2n cicle) 25 31 56
ET Agrícola Explotacions Agropecuàries 5 4 9
ET Agrícola Hortofructicultura i Jardineria 0 7 7
ET Agrícola Indústries Agràries i Alimentàries 20 5 25
ET Agrícola Mecanització i Construccions Rurals 3 7 10
ET Forestal Explotacions Forestals 23 14 37
ET Forestal Indústries Forestals 0 1 1
ET Industrial Especialitat Mecànica 8 33 41
ET Informàtica de Gestió 9 24 33
ET Informàtica de Sistemes 2 27 29
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Dones Homes Total
Filologia Anglesa 11 1 12
Filologia Catalana 4 1 5
Filologia Francesa 1 0 1
Filologia Hispànica 4 2 6
Geografia 2 4 6
Història 6 10 16
Història de l’Art 14 2 16
Infermeria 64 8 72

Itinerari Curricular Conjunt de la Llicen. en Dret i de 
la Diplomatura en Ciències Empresarials 3 1 4
Medicina 46 22 68
Mestre Educació Especial 25 3 28
Mestre Educació Física 19 26 45
Mestre Educació Infantil 52 1 53
Mestre Educació Musical 11 4 15
Mestre Educació Primària 29 5 34
Psicopedagogia (2n cicle) 19 5 24
Treball Social 31 1 32
Ciències del Treball 11 11 22
Enginyeria en Informàtica 1 11 12
Comunicació Audiovisual 7 5 12
Mestre Llengua Estrangera 12 2 14
Màster en Ciències de la Infermeria (coord. UdL) 43 12 55
Ciències Forestals a Europa 0 1 1
Màster en Sanitat i Producció Porcina  Pendent
TOTAL 709 443 1.152

CENTRES ADSCRITS    
Relacions Laborals 16 5 21
Turisme “Terres de Lleida” Lleida 17 1 18
Turisme Manresa 4 3 7
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 55 89 144
TOTAL 92 98 190
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 801 541 1.342
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Titulats universitaris per branques. Curs acadèmic 2007/2008

RELACIÓ DE TITULATS PER BRANQUES
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES Dones Homes Total

CENTRES PROPIS    
Administració i Direcció d’Empreses 18 7 25
Ciències Empresarials 62 61 123
Dret 28 14 42
Educació Social 40 7 47
Treball Social 31 1 32
Mestre Educació Especial 25 3 28
Mestre Educació Física 19 26 45
Mestre Educació Infantil 52 1 53
Mestre Educació Musical 11 4 15
Mestre Educació Primària 29 5 34
Mestre Llengua Estrangera 12 2 14
Psicopedagogia 19 5 24
Ciències del Treball 11 11 22
Itinerari Curricular Conjunt de la Llicenciatura en Dret  
i de la Diplomatura en Ciències Empresarials 3 1 4
TOTAL 360 148 508

CENTRES ADSCRITS    
Relacions Laborals 16 5 21
Turisme “Terres de Lleida” Lleida 17 1 18
Turisme Manresa 4 3 7
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 55 89 144
TOTAL 92 98 190
ENSENYAMENTS TÈCNICS (CENTRES PROPIS) Dones Homes Total
Enginyeria Agronòmica 45 60 105
Enginyeria de Forests 25 31 56
ET Agrícola Explotacions Agropecuàries 5 4 9
ET Agrícola Hortofructicultura i Jardineria  7 7
ET Agrícola Indústries Agràries i Alimentàries 20 5 25
ET Agrícola Mecanització i Construccions Rurals 3 7 10
ET Forestal Explotacions Forestals 23 14 37
ET Forestal Indústries Forestals  1 1
ET Industrial Especialitat Mecànica 8 33 41
ET Informàtica de Gestió 9 24 33
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RELACIÓ DE TITULATS PER BRANQUES
ET Informàtica de Sistemes 2 27 29
Enginyeria en Informàtica 1 11 12
TOTAL 141 224 365
CIÈNCIES EXPERIMENTALS (CENTRES PROPIS) Dones Homes Total
Ciència i Tecnologia dels Aliments 6 3 9
TOTAL 6 3 9
HUMANITATS (CENTRES PROPIS) Dones Homes Total
Filologia Anglesa 11 1 12
Filologia Catalana 4 1 5
Filologia Francesa 1  1
Filologia Hispànica 4 2 6
Geografia 2 4 6
Història 6 10 16
Història de l’Art 14 2 16
Comunicació Audiovisual 7 5 12
TOTAL 49 25 74
CIÈNCIES DE LA SALUT (CENTRES PROPIS) Dones Homes Total
Infermeria 64 8 72
Medicina 46 22 68
TOTAL 110 30 140
MÀSTERS OFICIALS Dones Homes Total
Ciències Forestals a Europa 0 1 1
Màster en Ciències de la Infermeria (coord.UdL) 43 12 55
Màster en Sanitat i Producció Porcina   Pendent
TOTAL 43 13 56
TOTALS 801 541 1.342
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Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota d’accés de l’última assignació Universitat de Lleida. 
Convocatòria Juny 2008

Estudiants de nou accés (per vies) d’estudis de 1r i 2n cicle. Curs 2007-2008  
   Matrícula segons vies Matrícula

Matrícula 
Discapacitats/ 
Esportistes alt 

nivell

   3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 4

 Codi Nom del centre d’estudi i població Via 0 Via 1 Via 2 Via 4 Via 5 Via 7 Via 8 Via 9 

Total 
matrícula 
(3a fins 

3h ambdós 
inclosos)

1 601 Dret (Lleida) 55  4 2  18  6 85 1
2 602 Filologia anglesa (Lleida) 16  1   7  1 25  
3 603 Filologia catalana (Lleida)      2   2  
4 605 Filologia hispànica (Lleida) 13     1  1 15  
5 606 Ciències de l’activitat física i l’esport 

“INEFC” (Lleida)
102 1  19  10 3 1 136  

6 607 Medicina (Lleida) 96 1 3 8  9 4 1 122 2
7 608 Geografia (Lleida) 9  1   2  1 13  

8 609 Història (Lleida) 12  1   5  5 23  
9 610 Història de l’art (Lleida) 10   1  4  1 16  
10 611 Biotecnologia (Lleida) 40  1 4   1  46  
12 623 Turisme “Terres de Lleida” (Lleida) 14     5 1  20  
13 630 Ciències empresarials (Lleida) 124 1 3 41  34 2 2 207  
14 631 Educació social (Lleida) 33 1  16  5 2 2 59  
15 636 ET informàtica de gestió (Lleida) 17   7  5   29  
16 637 ET informàtica de sistemes (Lleida) 27   6  3   36  
17 640 Relacions laborals (Lleida) 7  1 11  6 1 4 30 1
18 641 Infermeria (Lleida) 44  4 19  7  2 76 1
19 642 Mestre -educació especial- (Lleida) 15  1 7  7 1 1 32  
20 643 Mestre -educació física- (Lleida) 22  2 9  12 4 2 51  
21 644 Mestre -educació infantil- (Lleida) 27  2 14  9 1 2 55  
22 645 Mestre -educació musical- (Lleida) 16   5  9  1 31  
23 646 Mestre -educació primària- (Lleida) 27 1 2 12  10 1 2 55  
24 647 Treball social (Lleida) 44  1 16  9 1 7 78  
25 654 ET industrial -mecànica- (Lleida) 45  2 26  8 1 1 83  
26 655 Mestre -llengua estrangera- (Lleida) 21  1 6  11 1 1 41  
27 656 Ciències empresarials /Dret (5 anys) 

(Lleida)
17  1   1  1 20  
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28 657 ET forestal -explotacions /indústries 
forestals- (Lleida)

27   13  5   45  

29 658 ET agrícola -explotacions agropecuàries 
/hortofructicultura i jardineria /
indústries agràries i alimentàries /
mecanització i construccions rurals- 
(Lleida)

29   11  8 6 1 55  

30 659 Nutrició humana i dietètica (Lleida) 23  3 6  4 3 1 40  
31 660 Arquitectura tècnica (Lleida) 25  2 12  6 3 2 50  
TOTAL   957 5 36 271 0 222 36 49 1.576 5
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 PAU-LOGSE. Curs acadèmic 2006/2007. PAU LOGSE 2007

2n Batxillerat LOGSE - Alumnes ordinaris
Convocatòria Alumnes Aprovats % Suspesos %
Juny 2.290 1.739 75,94 551 24,06
Total Univ. 2.290 1.739 75,94 551 24,06

PAU -Alumnes ordinaris
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %
Juny 1.506 1.500 1.312 87,47 188 12,53
Setembre 178 165 134 81,21 31 18,79
Total Univ. 1.684 1.665 1.446 86,85 219 13,15

PAU -Alumnes lliures
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %
Juny 25 20 12 60,00 8 40,00
Setembre 17 16 10 62,50 6 37,50
Total Univ. 42 36 22 61,11 14 38,89

PAU -Alumnes Batxillerat Estrangers
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %
Juny 0 0 0  0  
Setembre 1 0 0  0  
Total Univ. 1 0 0  0  

PAU (total Universitat)
 Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %
Ordinaris 1.684 1.665 1.446 86,85 219 13,15
Lliures 42 36 22 61,11 14 38,89
Estrangers 1 0 0  0
Total Univ. 1.727 1.701 1.468 86,30 233 13,70

Nota: Les dades de PAU Aprovats i Suspesos es calculen sobre el nombre d’alumnes Presentats..
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Majors de 25 anys

Proves d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys    maig 2007

Matriculats Presentats Aprovats Suspesos
Opció Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
1 Cientificotecnològica 12 0 12 9 0 9 5 0 5 4 0 4
2 Ciències de la Salut 1 12 13 0 11 11 0 1 1 0 10 10
3 Humanitats 1 3 4 0 3 3 0 2 2 0 1 1
34 Humanitats - CC. Socials 15 10 25 15 7 22 8 4 12 7 3 10
345 Humanitats - CC Socials - Arts 3 2 5 3 2 5 2 1 3 1 1 2
35 Humanitats - Arts             
4 Ciències Socials 17 31 48 16 29 45 11 18 29 5 11 16
45 Ciències Socials - Arts 10 3 13 8 3 11 5 2 7 3 1 4
5 Arts 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
TOTAL 59 62 121 51 56 107 31 29 60 20 27 47

Total %
Presentats 107 100,00
Aprovats 60 56,07
Suspesos 47 43,93
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Beques de l’estudiantat

Les beques gestionades des de la Secció d’Accés i Beques per als 
estudiants matriculats en el 1r i 2n cicle dels estudis universitaris 
per al curs 2007-2008 són les següents:

•	 La	convocatòria	d’inici	del	MEC,	d’acord	amb	l’Ordre	de	14	de	
maig	de	2007,	per	la	qual	es	convoquen	beques	per	als	estudi-
ants que vagin a iniciar estudis universitaris el curs 2007-2008 
(BOE	núm.	121,	de	21	de	maig	de	2007).

•	 La	 convocatòria	general	de	 l’AGAUR,	d’acord	amb	 l’Ordre	de	
18	de	juny	de	2007,	per	la	qual	es	convoquen	beques	i	ajuts	a	
l’estudi	de	caràcter	general	i	per	als	màsters	oficials,	per	al	curs	
acadèmic	2007-2008,	per	als	alumnes	de	nivells	postobligato-
ris no universitaris i per als universitaris que cursen estudis en 
la	seva	Comunitat	Autònoma	(BOE	núm.	168,	de	14	de	juliol	de	
2007).

•	 La	convocatòria	de	mobilitat	del	MEC,	d’acord	amb	l’Ordre	de	
20	de	juny	de	2007,	per	la	qual	es	convoquen	beques	de	mo-
bilitat	per	al	curs	2007-2008,	per	als	alumnes	universitaris	que	
cursen	estudis	fora	de	la	seva	Comunitat	Autònoma	(BOE	núm.	
168,	de	14	de	juliol	de	2007).

•	 La	convocatòria	general	del	País	Basc,	d’acord	amb	l’Ordre	de	
26	de	juny	de	2007,	de	la	Consellera	d’Educació,	Universitats	
i	 Investigació,	 per	 la	 qual	 es	 convoquen	 beques	 de	 caràcter	
general per realitzar estudis universitaris i d’altres estudis su-
periors	l’any	2007-2008	(BOPV	núm.	135	ZK	de	13	de	juliol	de	
2007).

Beques col·laboració

•	 La	convocatòria	de	beques	de	col·laboració	del	MEC	,	d’acord	
amb	 l’Ordre	 d’11	 de	 juny	 de	 2007	 per	 la	 qual	 es	 convoquen	
ajuts	a	l’estudi	de	caràcter	especial	denominats	Beques-Col·-
laboració	per	al	curs	acadèmic	2007-2008	(BOE	núm.	161,	de	6	
de	juliol	de	2007).

Dades estadístiques

Convocatòria	d’inici	del	MEC	
Beques	adjudicades:		 	 37
Total	sol·licituds	presentades:		 37

Convocatòria	d’inici	de	l’AGAUR
Beques	adjudicades:		 	 155
Sol·licituds	denegades:		 	 				1
Total	sol·licituds	presentades:		 156

Convocatòria	General	de	l	‘AGAUR
Beques	adjudicades:		 	 		813
Sol·licituds	denegades:		 	 		464
Total	sol·licituds	presentades:			 1.277

Convocatòria	de	Mobilitat	del	MEC
Beques adjudicades:   210
Sol·licituds	denegades:		 	 143
Total	sol·licituds	presentades:		 353

Convocatòria	General	del	País	Basc
Beques adjudicades:      2
Beques denegades:      2
Total	sol·licituds	presentades:		 			4

Convocatòria Beques Col·laboració del MEC

•	 Es	van	assignar	a	la	Universitat	de	Lleida	un	total	de	28	beques	
de	col·laboració	i	es	van	presentar	27	sol·licituds,	d’acord	amb	
la	distribució	dels	quadres	adjunts.

-		 Estadístiques	 Beques	 Col·laboració	 per	 departaments	 curs	
2007-2008.xls

-		 Estadístiques	Beques	Col·laboració	per	estudis	curs	2007-2008.
xls
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DEPARTAMENT Adjudicades Denegades Total sol·licituds 
presentades

Dret	Privat 2  2
Dret	Públic 2 1 3
TOTAL	FACULTAT	DE	DRET	I	ECONOMIA 4 1 5
Informàtica i Ingenyieria Industrial 1  1
Matemàtica 2  2
TOTAL	ESCOLA	POLITÈCNICA	SUPERIOR 3  3
Pedagogia	i	Psicologia 4  4
TOTAL	FACULTAT	DE	CIÈNCIES	DE	L’EDUCACIÓ 4  4
Producció	Vegetal	i	Ciència	Forestal  1 1
Enginyeria	Agroforestal 1  1
Hortofructicultura,	Botànica	i	Jardineria 2  2
Medi	Ambient	i	Ciències	del	Sòl 2 1 3
Tecnologia d’Aliments 3  3
Química 1  1
Producció	Animal 4  4
TOTAL	ETSEA 13 2 15
TOTALS 24 3 27

ESTUDIS Adjudicades Denegades Total sol·licituds 
presentades

Dret 3 1 4
ADE 1  1
TOTAL	FACULTAT	DE	DRET	I	ECONOMIA 4 1 5
Enginyeria	Informàtica 3  3
TOTAL	ESCOLA	POLITÈCNICA	SUPERIOR 3  3
Psicopedagogia 4  4
TOTAL	FACULTAT	DE	CIÈNCIES	DE	L’EDUCACIÓ 4  4
Enginyer	Forest 1  1
Enginyer	Agrònom 12 2 14
TOTAL	ETSEA 13 2 15
TOTALS 24 3 27
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ESTADÍSTIQUES BEQUES 2007/2008 Beques MEC Beques AGAUR/GENERAL Beques País Basc  

CENTRE ESTUDIS Adjudicades Denegades Total 
 MEC

Adjudicades Denegades Total  
AGAUR

Adjudicades Denegades Total  
P. Basc

Total 
Beques

EU	Relacions	
Laborals

        

 Relacions	Laborals 0 1 1 13 12 25   26

EU	Politècnica         

 ET	Informàtica	de	Gestió 1 2 3 18 9 27   30

 ET	Informàtica	de	
Sistemes 

4 8 12 27 8 35   47

 ET	Industrial	Mecànica	 3 2 5 40 16 56   61

 Enginyer	Informàtic 5 0 5 6 5 11   16

 Arquitectura Tècnica 7 3 10 23 10 33   43

ETSEA         

 ET	Indústries	Agràries	i	
Alimentàries 

2 0 2 16 1 17   19

 ET	Mecanització	i	
Construccions	Rurals	

0 2 2 4 3 7   9

 ET	Explotacions	
Agropecuàries 

2 0 2 8 7 15   17

 ET	Hortofructicultura	i	
Jardineria	

0 1 1 10 3 13   14

 ET	Explotacions	Forestals 5 3 8 29 17 46   54

 ET	Indústries	Forestals	 0 0 0 2 0 2   2

 Enginyer	Agrònom 15 4 19 28 17 45 2 2 66

 Enginyer	de	Forest 10 8 18 17 7 24   42

 Ciència	i	Tecnologia	dels	
Aliments

0 0 0 5 0 5   5

 Biotecnologia 10 6 16 16 9 25 1  1 42

Facultat	de	Dret	
i	Economia

        

 Dret 2 4 6 26 12 38   44

 Empresarials	 11 14 25 80 45 125   150

 Doble titulació Dret i 
Empresarials

1 0 1 10 7 17   18

 Ciències	del	Treball 1 1 2 4 3 7   9

 Administració i Direcció 
d’Empreses

1 0 1 4 2 6   7

Facultat	de	
Ciències	de	
l’Educació

        

 Educació	Social 5 2 7 41 12 53   60

 Treball Social 3 5 8 49 23 72   80

 Mestre:	Educació	Infantil	 5 0 5 50 12 62   67
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 Mestre:	Educació	
Primària

5 1 6 49 17 66   72

 Mestre:	Educació	
Especial	

3 3 6 27 6 33   39

 Mestre:	Educació	Física	 7 1 8 24 16 40   48

 Mestre:	Educació	
Musical 

5 1 6 12 9 21   27

 Mestre: Llengua 
Estrangera

0 2 2 18 7 25   27

 Psicopedagogia	 2 0 2 10 4 14   16

Facultat	de	
Lletres

        

 Filologia	Catalana 0 0 0 1 2 3   3

 Filologia	Hispànica	 1 1 2 5 3 8   10

 Geografia	 1 0 1 7 3 10   11

 Història 0 0 0 8 3 11   11

 Història de l’Art 0 0 0 8 2 10   10

 Filologia	Francesa		 0 0 0 0 0 0   0

 Filologia	Anglesa	 1 0 1 23 4 27   28

 Comunicació	
Audiovisual 

0 0 0 6 0 6   6

Facultat	de	
Medicina

        

 Medicina 69 36 105 42 31 73 1  1 179

 Nutrició	Humana	i	
Dietètica

4 0 4 32 8 40   44

EU	Infermeria         

 Infermeria 10 6 16 51 14 65   81

INEFC         

 Ciències	de	l’Activitat	
Física	i	de	l’Esport

41 16 57 86 76 162   219

Escola	
Universitària de 
Turisme “Terres 
de Lleida”

        

 Turisme 0 0 0 9 9 18   18

Escola	
Universitària 
de Turisme de 
Manresa

        

 Turisme 0 0 0 6 1 7   7

Màsters	Oficials	
UdL

        

 Màster 5 10 15 18 10 28    

TOTALS  247 143 390 968 465 1.433 2 2 4 1.827
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2. PERSONAL ACADÈMIC

a) Document de Política de Personal Acadèmic, DPPA

S’ha realitzat la tercera edició del Document de Política de Perso-
nal Acadèmic, DPPA, corresponent al curs 2006/07. Posteriorment, 
s’ha realitzat, amb la participació de tota la comunitat universi-
tària, la revisió del DPPA i l’aprovació del nou text modificat, per 
part del Consell de Govern, havent-se iniciat, a continuació, la seva 
aplicació per al curs 07/08. 

D’altra banda, per tal d’adaptar el DPPA a les noves titulacions dins 
del marc de l’EEES i, a més, per dotar-lo amb nous instruments per 
a la gestió del PDI s’han revisat en profunditat, alguns dels seus 
apartats. El nou text, després de ser aprovat pel Consell de Govern, 
serà d’aplicació a partir del curs 2008/09. 

b) Complements Addicionals (autonòmics) de Docència, de 
Recerca i de Gestió

S’han atorgat per primera vegada tots els complements addicio-
nals –de Docència, de Recerca i de Gestió- per al PDI, tant Funci-
onari com, també, Laboral, que estableix la Llei d’Universitats de 
Catalunya, LLUC.

c) Convocatòries Públiques de Professorat

Concursos d’Accés als cossos docents universitaris

S’han realitzat els concursos d’accés per a tres places de profes-
sorat funcionari, corresponents a 1 plaça de Catedràtic d’Univer-
sitat, 1 plaça de Catedràtica d’Universitat i una plaça de Professor 
Titular d’Universitat, després d’haver-se realitzat la comunicació al 
Consejo de Coordinación Universitaria.

Convocatòries de professorat contractat

S’han realitzat dues convocatòries ordinàries per a la contractació 
de Professorat (convocatòries 50 i 51, a més d’una convocatòria 
específica de dues places de professorat agregat vinculat en l’àm-
bit de medicina). En el conjunt d’aquestes convocatòries, un total 
de 3 places de Professorat Agregat s’han acollit al Programa Jau-
me Serra-Húnter. Durant el curs 2007/08, un total de 3 investiga-

dors i 1 investigadora amb contracte Ramon y Cajal han accedit a 
places de Professorat Agregat.

En total, s’han ofertat en convocatòries públiques 48 places de 
professorat, de les quals 10 a temps complet i 38 a temps parci-
al, distribuïdes en professorat de nova incorporació (6 TC i 22 TP; 
corresponent, majoritàriament, al desplegament dels nous ense-
nyaments de Biotecnologia, Nutrició Humana i Dietètica i Arqui-
tectura Tècnica) i també en places de promoció (4TC) i restitució de 
places vacants i places desertes (22TP).

d) Conveni Col·lectiu del Personal Docent i Investigador en 
règim laboral

S’ha fet el seguiment i aplicació del Primer Conveni Col·lectiu del 
PDI Laboral de les Universitats Públiques de Catalunya, havent-se 
reunit en diverses ocasions la Comissió Paritària del Conveni.

e) Programa Doctora Martina Castells d’Ajuts al Professorat 
a Temps Complet per a la Finalització de Tesis Doctorals

S’ha realitzat la tercera i quarta convocatòria del Programa.

f) Programa d’Incentivació de la Jubilació Voluntària Anti-
cipada del PDI Funcionari

S’ha aprovat aquest Programa, que incentiva la jubilació antici-
pada del PDI funcionari a partir dels 60 anys mitjançant la seva 
contractació com a professorat emèrit.

g) Normativa de Promocions del PDI

S’ha aprovat la Normativa que regula la promoció del PDI i s’han 
fixat els criteris a aplicar en el cas en que sigui necessari establir 
una priorització.
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Estructura del Personal Acadèmic 

PROFESSORAT PER DEPARTAMENTS 1/5/08
Departaments CU CEU TU TEU PATP PATC LECTOR COL·LAB. AGREG. CATEDR EMERIT VISITANT INVES. INV.EF TOTAL

 H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D  

AEGERN 3 0 0 0 3 1 2 6 10 7 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

Anglès i Lingüística 0 0 0 0 3 3 1 4 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21

CMB 5 0 0 1 1 5 0 0 8 5 0 0 2 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 4 3 1 10 52

Cirurgia 3 0 0 0 5 0 0 0 23 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

Didàctiques 
específiques

0 0 0 1 0 0 2 7 7 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

Dret Privat 3 1 0 0 2 5 0 1 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22

Dret Public 6 0 0 0 4 5 1 1 11 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

Economia Aplicada 1 0 0 0 3 2 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Enginyeria 
Agroforestal

2 0 0 0 6 1 10 3 18 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 47

Filologia Catalana i 
Comunicació

1 0 1 0 6 2 1 3 8 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 33

Filologia Clàssica, 
Francesa i Hisp.

4 3 0 0 5 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Geografia i Sociologia 2 0 2 0 4 2 1 2 8 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 31

Història 4 1 0 0 5 3 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 26

Història de l’art i 
Història Social

3 1 0 1 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20

Hortofruc., Botànica i 
Jardineria

0 1 1 0 3 2 5 2 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 24

Infermeria 0 0 0 0 0 0 2 11 7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 56

Informàtica i 
Enginyeria Industrial

0 0 1 0 3 1 7 4 25 1 0 0 2 1 9 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 3 0 63

Matemàtica 0 0 1 0 6 0 3 5 6 4 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31

Medi Ambient i 
Ciències del Sòl

3 0 0 0 6 4 8 1 12 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 44

Medicina 1 1 0 0 4 1 2 2 46 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76

Medicina 
Experimental

3 0 1 0 5 3 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 27

Pedagogia i Psicologia 0 0 2 1 3 4 3 8 11 9 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49

Producció Animal 3 0 4 0 1 0 1 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18

Producció Vegetal i C. 
Forestal

8 2 3 1 4 5 4 2 6 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 47

Química 3 0 0 1 3 0 4 2 5 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 30

Tecnologia d’Aliments 2 2 1 1 4 4 2 1 6 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 37

TOTAL 60 12 17 7 95 61 63 73 247 112 1 0 17 8 25 18 10 9 0 2 2 0 5 0 12 11 21 35 923
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3. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Modificació de la Relació de Llocs de Treball

Al setembre de 2007 es va fer una modificació puntual de la Relació 
de Llocs de Treball per tal de crear el lloc de director/a financer/a 
de la Universitat de Lleida.

Convocatòries en aplicació de la nova estructura 
organitzativa

Durant aquest curs acadèmic s’han aprovat diverses convocatòries 
de personal d’administració i serveis:

A. Personal funcionari

Una plaça de tècnic d’assessoria jurídica•	

Tres places de promoció interna a l’escala de gestió•	

Onze places d’auxiliar administratiu.•	

B. Personal laboral

Una plaça de coordinador tècnic de manteniment•	

Una plaça de coordinador tècnic d’instal·lacions•	

Dos places de tècnic de cooperació internacional•	

Una plaça de tècnic d’esports.•	

Una plaça de coordinador tècnic de docència virtual•	

Tres places d’editor de docència virtual•	

Dos places de tècnic de docència virtual•	

Acord sobre prejubilació parcial del Personal d’Administració 
i Serveis Laboral

Al mes de desembre de 2007 es va aprovar pels òrgans de govern 
de la UdL el Pla de prejubilacions del PAS laboral de la Universitat 

de Lleida. Aquest pla preveu que aquells laborals que tinguin més 
de 60 anys i més de 30 anys cotitzats puguin reduir el 85 % la seva 
jornada laboral i realitzar-la de forma acumulada i continuada. La 
Universitat complementarà fins al cobrament del 100 per cent de 
la pensió que li correspongui si té cotitzats 35 anys.

La UdL haurà de concertar un contracte de relleu amb un treba-
llador o treballadora, a fi de substituir, com a mínim, la jornada de 
treball deixada vacant pel treballador que es jubila parcialment.

Aprovació del V Conveni Col·lectiu del Personal 
d’Administració i Serveis laboral de les universitats 
públiques catalanes

El 18 de desembre de 2007 es va signar el V Conveni Col·lectiu 
del Personal d’Administració i Serveis Laboral de les universitats 
públiques catalanes, que va ser ratificat pels òrgans de govern de 
la UdL.

El Conveni té una durada de 6 anys, des de l’1 de gener del 2004 
al 31 de desembre del 2009, i regula per primera vegada aspectes 
com la permuta, alhora que regula les llicències i permisos d’acord 
amb la més recent regulació de la conciliació de la vida familiar i 
laboral.
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Taula resum de la distribució per unitats i per tipus de contracte del PAS de la UdL

 Funcionaris Funcionaris Laborals Laborals Personal Total
   interins   contractats Eventual  
 H D H D H D H D H D  

Consell Social 1   2      1 4
Rectorat  3  1      1 5
Protocol i Rel. Externes  1    1     2
Comunicació      2     2
Vicerectors 1 8 1 4       14
Gerència  3       2  5
Secretaria General  3  1       4
Registre  1         1
Assessoria Jurídica 1 1         2
Arxiu i Gestió Documents  2         2
Síndic de Greuges  1         1
Àrea Econòmica  10  2  2    1 15
Àrea Relacions Internacionals i Cooperació  1         1
Relacions Internacionals     2 2     4
Centre Cooperació Internacional      1  2   3
Àrea de Sistemes d’Informació i 
Comunicacions

 1   22 8 1  1  33

Institut de Ciències de l’Educació 1 3  1   5 1   11
Oficina de Qualitat  2  1   1 1   5
Oficina de Suport R+D+I         1  1
Administració Oficina R+D+I  3 1 5  2     11
Centre Transferència Tecnologia      2     2
Estructura Suport Tècnic R+D+I      4 3 13   20
Servei de Microscòpia Electrònica     1      1
Servei de Reproducció d’Imatge     3      3
Servei d’Arqueologia      1     1
Oficina Tècnica d’Infraestructures  2  1 5  1    9
Prevenció Riscos Laborals      2     2
Servei de Biblioteca i Documentació 2 24  7 4 7     44
Servei de Personal  10  4       14
Servei d’Extensió Universitària 1 4  2       7
Servei de Gestió Acadèmica 1 8  5       14
Serveis de Publicacions     2   2   4
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Serveis Culturals     1      1
Universitat d’Estiu      1 2    3
Servei Lingüístic  1   1  1 1   4
Servei d’Esports     1 1 1    3
Campus Rectorat 1          1
Gestió Acadèmico-Docent 2   2       4
Gestió Econòmica 2 1         3
Direcció Centre    1   1    2
Departaments 2 4         6
Serveis Campus     8 5     13
Campus ETSEA  1         1
Gestió Acadèmico-Docent 1 3  3       7
Gestió Econòmica 1 2         3
Direcció Centre  2         2
Departaments  7   2 8     17
Serveis Campus     1 6     7
Finca Agrària     2      2
Campus Ciències de l’Educació  1         1
Gestió Acadèmico-Docent  4  2       6
Gestió Econòmica  1         1
Direcció Centre 1     1     2
Departaments  2         2
Serveis Campus     2 3     5
Campus Ciències de la Salut 1          1
Gestió Acadèmico-Docent 1 2 1        4
Gestió Econòmica 1 1         2
Direcció Centre  2         2
Departaments 1 4   2 2  1   10
Serveis Campus     5 4  1   10
Campus Cappont 1          1
Gestió Acadèmico-Docent  7 1 5       13
Gestió Econòmica  2  1       3
Direcció Centre  2         2
Departaments 3 4   2      9
Serveis Campus     6 5 1    12

26 144 4 50 72 70 17 22 4 3 412
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PAS per unitats
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ESTUDIS DE PRIMER I SEGON CICLE

Facultat de Dret i Economia

Llicenciatura en Dret

Estructura: Primer i segon cicle 
Durada: 4 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 222,5 •	
Optatius: 47,5 •	
Lliure elecció: 30 •	
Crèdits totals: 300 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Ciències Soci-•	
als, Ciències de la Salut, Humanitats 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
Prova d’accés per als més grans de 25 anys •	

ETSEA

Llicenciatura en Biotecnologia

Estructura: Primer i segon cicle 
Durada: 4 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 216 •	
Optatius: 54 •	
Lliure elecció: 30 •	
Crèdits totals: 300 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-•	
lut, 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, •	
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés•	
Prova d’accés per als més grans de 25 anys •	

Facultat de Lletres

Llicenciatura en Filologia Anglesa

Estructura: Primer i segon cicle 
Durada: 4 anys, dividits en 8 quadrimestres 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris:114 •	
Optatius: 156 •	
Lliure elecció: 30 •	
Crèdits totals: 300•	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Humanitats •	
Opció COU: D Humanisticolingüística •	
CFGS: Interpretació del llenguatge de signes •	
Prova d’accés per als més grans de 25 anys •	

Llicenciatura en Filologia Catalana

Estructura: Primer i segon cicle 
Durada: 4 anys, dividits en 8 quadrimestres 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 114 •	
Optatius: 156 •	
Lliure elecció: 30 •	
Crèdits totals: 300 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Humanitats •	
Opció COU: D Humanisticolingüística •	
CFGS: Interpretació del llenguatge de signes •	
Prova d’accés per als més grans de 25 anys •	

Llicenciatura en Filologia Hispànica

Estructura: Primer i segon cicle 
Durada: 4 anys, dividits en 8 quadrimestres 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 162 •	
Optatius: 108 •	
Lliure elecció: 30 •	
Crèdits totals: 300 •	
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Accés: 
Opció PAU LOGSE: Humanitats •	
Opció COU: D Humanisticolingüística •	
CFGS: Interpretació del llenguatge de signes •	
Prova d’accés per als més grans de 25 anys •	

Grau d’ Història

Durada: 4 anys 
Crèdits: 

Formació bàsica: 75•	
Obligatoris: 105 •	
Optatius: 42•	
Pràctiques externes: 9•	
Treball final de grau: 9•	
Crèdits totals: 240 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Humanitats, Ciències Socials •	
Opció COU: C Ciències Socials, D Humanísticolingüís-•	
tica 
Ensenyaments artístics: només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per als més grans de 25 anys •	

Grau d’ Història de l’Art

Durada: 4 anys 
Crèdits: 

Formació bàsica: 75•	
Obligatoris: 105 •	
Optatius: 42•	
Pràctiques externes: 9•	
Treball final de grau: 9•	
Crèdits totals: 240 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Humanitats, Ciències Socials •	
Opció COU: C Ciències Socials, D Humanisticolingüís-•	
tica 
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés•	
Ensenyaments artístics: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per als més grans de 25 anys •	

Grau de Geografia i Ordenació del Territori

Durada: 4 anys 
Crèdits: 

Formació bàsica: 75•	
Obligatoris: 105 •	
Optatius: 42•	
Pràctiques externes: 9•	
Treball final de grau: 9•	
Crèdits totals: 240 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, •	
Ciències Socials, Ciències de la Salut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés•	
Prova d’accés per als més grans de 25 anys •	

Facultat de Medicina

Llicenciatura en Medicina

Estructura: Primer i segon cicle 
Durada: 6 anys, dividits en 6 quadrimestres, 6 trimestres i 9 mesos 

de rotació 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 458 •	
Optatius: 12 •	
Lliure elecció: 52 •	
Crèdits totals: 522 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut •	
Opció COU: B Biosanitària •	
CFGS: Audiopròtesis •	
Prova d’accés per als més grans de 25 anys •	
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ESTUDIS DE SEGON CICLE

Facultat de Lletres

Llicenciatura en Filologia Francesa

Estructura: Segon cicle 
Durada: 2 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 63 •	
Optatius: 72 •	
Lliure elecció: 15 •	
Crèdits totals: 150 •	

Accés: 
Cal haver superat el primer cicle de qualsevol llicenci-•	
atura en Filologia, i, a més a més, superar, si no s’ha fet 
abans, els 14 crèdits en Llengua Francesa i els 12 crèdits 
en Literatura Francesa. 

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual

Estructura: Segon cicle 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 74 •	
Optatius: 40,5 •	
Lliure Elecció: 14 •	
Crèdits totals: 128,5 •	

Accés: 
Des de qualsevol títol de primer cicle (diplomatura o •	
equivalents) o superant el primer cicle de qualsevol lli-
cenciatura o equivalents amb complements de formació.  
No ha de cursar aquests complements de formació qui 
hagi superat el primer cicle de les llicenciatures de Co-
municació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relaci-
ons Públiques. 

Escola Universitària d’Infermeria

Ciències Sanitàries – Infermeria. Títol Propi

Estructura: Segon cicle 
Durada: 2 anys 
Crèdits: 

Troncals: 78 •	
Obligatoris: 33 •	
Optatius: 24 •	
Lliure elecció: 15 •	
Crèdits totals: 150 •	

Accés: 
Poden accedir a aquests estudis de segon cicle els estu-•	
diants que tenen algun dels títols següents: Infermeria, 
Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Podologia, Logopè-
dia, Nutrició i Dietètica Humanes i Òptica i Optometria. 
També poden accedir-hi els estudiants que hagin supe-
rat com a mínim, el primer cicle d’algunes d’aquestes 
llicenciatures: Medicina, Farmàcia, Veterinària, Odonto-
logia. 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària

Enginyeria Agronòmica

Estructura: Segon cicle 
Durada: 2 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 108 (variable segons la titulació •	
de procedència) 
Optatius: 27 (variable segons la titulació de procedèn-•	
cia) 
Lliure elecció: 15 •	
Crèdits totals: 150 •	
Projecte final de carrera: sí (15 crèdits) •	

Accés: 
Directe per qui hagi cursat el primer cicle d’Enginyeria •	
Agronòmica o d’Enginyeria de Forests. 
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Directe per qui tingui la titulació d’ETA en Explotacions •	
Agropecuàries, ETA en Hortofructicultura i Jardineria, 
ETA en Indústries Agràries i Alimentàries, ETF en Explo-
tacions Forestals o ETF en Indústries Forestals. 
Qui tingui la titulació d’ETA en Mecanització i Cons-•	
truccions Rurals ha d’haver superat els complements 
de formació següents: 9 crèdits en Biologia, Fisiologia 
Vegetal i Botànica i 12 crèdits en Fonaments Químics 
de l’Enginyeria. 

Enginyeria de Forests

Estructura: Segon cicle 
Durada: 2 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 135 (segons titulació de proce-•	
dència) 
Optatius: (segons titulació de procedència) •	
Lliure elecció: 15 •	
Crèdits totals: 150 •	
Projecte final de carrera: sí (15 crèdits) •	

Accés: 
Directe per qui hagi cursat el primer cicle d’Enginyeria •	
Agronòmica o d’Enginyeria de Forests. 
Directe per qui tingui la titulació d’ETA en Explotacions •	
Agropecuàries, ETA en Hortofructicultura i Jardineria, 
ETA en Indústries Agràries i Alimentàries, ETF en Explo-
tacions Forestals o ETF en Indústries Forestals. 
Qui tingui la titulació d’ETA en Mecanització i Cons-•	
truccions Rurals ha d’haver superat els complements 
de formació següent: 9 crèdits en Biologia, Fisiologia 
Vegetal i Botànica i 12 crèdits en Fonaments Químics 
de l’Enginyeria. 

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Estructura: Segon cicle 
Durada: 2 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 106,5 (segons la titulació de pro-•	
cedència) 
Optatius: 28,5 (segons la titulació de procedència) •	

Lliure elecció: 15 •	
Crèdits totals: 150 •	
Projecte final de carrera: no •	

Accés: 
S’ha d’haver superat el primer cicle de les llicenciatures •	
en Veterinària, Farmàcia, Biologia, Medicina o d’Engi-
nyeria Agronòmica, Enginyeria de Forests o Enginyeria 
Química, o haver superat els estudis d’ETA en Indústri-
es Agràries i Alimentàries, ETA en Hortofructicultura i 
Jardineria, ETA en Explotacions Agropecuàries, ETA en 
Indústries Forestals o ET en Química Industrial. D’acord 
amb l’OM de 17/12/99 (BOE 24/12/99), també tenen ac-
cés els estudiants que estiguin en possessió del títol de 
Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica, així com els 
diplomats en Ciències del Mar. 

Grau en Ciència i Salut Animal

Durada: 4 anys

Crèdits: 
Formació bàsica: 60•	
Obligatoris: 120•	
Optatius: 30•	
Pràctiques externes: 15•	
Treball final de grau: 15•	
Crèdits Totals: 240•	

Accés:
Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut•	
Opció COU: B Biosanitària•	
CFGS i FP-2: Gestió i organització d’empreses agrope-•	
cuàries (convalidació parcial)
Prova d’accés per als més grans de 25 anys•	

Facultat de Ciències de l’Educació

Llicenciatura en Psicopedagogia

Estructura: Segon cicle 
Durada: 2 anys 
Crèdits: 

Troncals: 74,5 •	
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Optatius: 36 •	
Lliure elecció: 13,5 •	
Crèdits totals: 124 •	

Accés: 
Poden accedir a aquests estudis de segon cicle, amb •	
complements de formació, els estudiants que han supe-
rat el primer cicle d’alguna de les titulacions següents: 
llicenciatura en Psicologia o llicenciatura en Pedagogia.  
També hi poden accedir, amb complements de formació, 
els estudiants que tenen d’algun dels títols següents: 
Mestre, en les diverses especialitats, o diplomatura en 
Educació Social. 

Facultat de Dret i Economia

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses

Estructura: Segon cicle 
Durada: 2 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 82,5 •	
Optatius: 52,5 •	
Lliure elecció: 15 •	
Crèdits totals: 150 •	

Accés: 
Poden accedir a aquest estudis de segon cicle els estudi-•	
ants que hagin superat el primer cicle de la llicenciatura 
en Economia (i que tinguin aprovats 9 crèdits de l’as-
signatura d’Economia de l’Empresa) o el primer cicle de 
la Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses.  
També hi poden accedir els estudiants que tinguin el 
títol de Diplomat en Ciències Empresarials (i que tinguin 
aprovats 4 crèdits de l’assignatura de Microeconomia i 
4 crèdits de l’assignatura de Macroeconomia). 

Llicenciatura en Ciències del Treball

Estructura: Segon cicle 
Durada: 2 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 60 •	
Optatius: 46,5 •	

Lliure elecció: 13,5 •	
Crèdits totals: 120 •	

Accés: 
Poden accedir a aquests estudis de segon cicle els es-•	
tudiants que hagin superat primer cicle d’algunes 
d’aquestes llicenciatures: Dret, Economia, Adminis-
tració i Direcció d’Empreses, Psicologia, Sociologia, 
Ciències Polítiques i de l’Administració o Humanitats.  
També hi poden accedir els estudiants que estiguin 
en possessió d’algun dels títols següents: Relacions 
Laborals, Treball Social, Gestió i Administració Públi-
ca, Ciències Empresarials, Educació Social o Turisme.  
Cada estudiant, en funció dels estudis de procedència, 
ha de cursar una sèrie de complements de formació es-
pecífics. Aquests complements es poden cursar simultà-
niament al llarg dels dos cursos acadèmics. 

Escola Politècnica Superior

Enginyeria en Informàtica

Estructura: Segon cicle 
Durada: 2 anys 
Crèdits: 

Troncals: 72 •	
Optatius: 36 •	
Lliure elecció: 12 •	
Treball de fi de carrera: 18 ( inclòs amb els cr. troncals) •	
Crèdits totals: 120 •	

Accés: 
Diplomats en Informàtica o enginyers tècnics en Infor-•	
màtica de Sistemes o de Gestió. També els qui hagin 
superat el primer cicle de l’enginyeria en Informàtica. 
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ESTUDIS DE PRIMER CICLE

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en explotacions 
agropecuàries

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 180 •	
Optatius: 22,5 •	
Lliure elecció: 22,5 •	
Crèdits totals: 225 •	
Projecte final de carrera: sí •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-•	
lut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària •	
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Hortofructicul-
tura i Jardineria

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 180 •	
Optatius: 22,5 •	
Lliure elecció: 22,5 •	
Crèdits totals: 225 •	
Projecte final de carrera: sí •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-•	
lut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària •	
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Mecanització i 
Construccions Rurals

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 180 •	
Optatius: 22,5 •	
Lliure elecció: 22,5 •	
Crèdits totals: 225 •	
Projecte final de carrera: sí •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-•	
lut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària •	
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries Agrà-
ries i Alimentàries

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 180 •	
Optatius: 22,5 •	
Lliure elecció: 22,5 •	
Crèdits totals: 225 •	
Projecte final de carrera: sí •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-•	
lut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària •	
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Explotacions 
Forestals

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
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Crèdits: 
Troncals i obligatoris: 180 •	
Optatius: 22,5 •	
Lliure elecció: 22,5 •	
Crèdits totals: 225 •	
Projecte final de carrera: sí •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-•	
lut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària •	
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Indústries Fo-
restals

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 180 •	
Optatius: 22,5 •	
Lliure elecció: 22,5 •	
Crèdits totals: 225 •	
Projecte final de carrera sí •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-•	
lut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària •	
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Escola Universitària d’Infermeria

Diplomatura en Infermeria

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys. Primer i segon curs per quadrimestres; tercer curs, 

anual 
Crèdits: 

Troncals: 189 •	
Optatius: 18 •	
Lliure elecció: 23 •	

Crèdits totals: 230 •	
Accés: 

Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut •	
Opció COU: B Biosanitària •	
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Escola Universitària Politècnica

Arquitectura Tècnica 

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits 

Troncals i obligatoris: 180 •	
Optatius: 21 •	
Lliure elecció: 24•	
Treball de fi de carrera: 15 (inclòs amb els cr. Troncals)•	
Crèdits totals: 240 •	

Accés 
Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-•	
lut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària •	
CFGS i FP-2: Només els qui hi tenen accés•	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 172,5 •	
Optatius: 21 (1 bloc de 15 crèdits i 1 assignatura de 6 •	
crèdits) 
Lliure elecció: 21,5 •	
Treball de fi de carrera: 15 (inclòs amb els cr. obligato-•	
ris) 
Crèdits totals: 215 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-•	
lut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària •	
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CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 172,5 •	
Optatius: 21 (1 bloc de 15 crèdits i 1 assignatura de 6 •	
crèdits) 
Lliure elecció: 21,5 •	
Treball de fi de carrera: 15 (inclòs amb els cr. obligato-•	
ris) 
Crèdits totals: 215 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-•	
lut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària •	
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 166,5 •	
Optatius: 21 •	
Lliure elecció: 22,5 •	
Projecte final de carrera: 15 (inclòs amb els cr. troncals) •	
Crèdits totals: 225 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-•	
lut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària •	
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Facultat Ciències de l’Educació

Diplomatura en Educació Social

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 139,5 •	
Optatius: 31,5 •	
Lliure elecció: 19 •	
Crèdits totals: 190 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, •	
Ciències Socials, Ciències de la Salut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Mestre. especialitat Educació Infantil

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 153,5 •	
Optatius: 30 •	
Lliure elecció: 21 •	
Crèdits totals: 204,5 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, •	
Ciències Socials, Ciències de la Salut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Ensenyaments artístics: Tots els cicles •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Mestre, especialitat Educació Primària

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 
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Troncals i obligatoris: 165,5 •	
Optatius: 16,5 •	
Lliure elecció: 21 •	
Crèdits totals: 203 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, •	
Ciències Socials, Ciències de la Salut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Ensenyaments artístics: Tots els cicles •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Mestre, especialitat Educació Especial

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 162,5 •	
Optatius: 22,5 •	
Lliure elecció: 21 •	
Crèdits totals: 206 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, •	
Ciències Socials, Ciències de la Salut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Ensenyaments artístics: Tots els cicles •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Mestre, especialitat Educació Física

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 158 •	
Optatius: 27 •	
Lliure elecció: 21 •	
Crèdits totals: 206 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, •	
Ciències Socials, Ciències de la Salut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Mestre, especialitat Educació Musical

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 168,5 •	
Optatius: 13,5 •	
Lliure elecció: 21 •	
Crèdits totals: 203 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, •	
Ciències Socials, Ciències de la Salut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Mestre, especialitat Educació Llengua Estrangera

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 159,5 •	
Optatius: 25,5 •	
Lliure elecció: 21 •	
Crèdits totals: 206 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, •	
Ciències Socials, Ciències de la Salut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	
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Diplomatura en Treball Social

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys, dividits en 6 quadrimestre 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 153,5 •	
Optatius: 21 •	
Lliure elecció: 19,5 •	
Crèdits totals: 194 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, •	
Ciències Socials, Ciències de la Salut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Facultat de dret i economia

Diplomatura en Ciències Empresarials

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 135 •	
Optatius: 30 •	
Lliure elecció: 19 •	
Crèdits totals: 184 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències Socials, •	
Ciències de la Salut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials 
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Facultat de Medicina

Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica

Estructura: Primer cicle 
Durada 3 anys

Crèdits: 
Troncals i obligatoris: 151,5 •	
Optatius: 18•	
Lliure elecció: 18 •	
Crèdits totals: 187,5•	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut •	
Opció COU: B Biosanitària •	
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés•	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

ITINERARI CURRICULAR CONJUNT

Facultat de Dret i Economia

Itinerari Curricular Conjunt llicenciatura en Dret i diploma-
tura en Ciències Empresarials

Durada: 5 anys
Crèdits: 

Troncals: 227•	
Obligatoris: 100,5•	
Crèdits totals: 327,5 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències Socials, •	
Ciències de la Salut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials 
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

CENTRES ADSCRITS

Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Estructura: Primer i segon cicle 
Durada: 4 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 208 •	
Optatius: 66 •	
Lliure elecció: 31 •	
Crèdits totals: 305 •	
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Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, •	
Ciències Socials, Ciències de la Salut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
CFGS: Animació d’Activitats Físiques i Esportives •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Diplomatura en Relacions Laborals

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys, dividits en 6 quadrimestre 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 174 •	
Optatius: 12 •	
Lliure elecció: 21 •	
Crèdits totals: 207 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, •	
Ciències Socials, Ciències de la Salut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
CFGS i FP-2: només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	

Diplomatura en Turisme

Estructura: Primer cicle 
Durada: 3 anys 
Crèdits: 

Troncals i obligatoris: 144 •	
Optatius: 36 •	
Lliure elecció: 20 •	
Crèdits totals: 200 •	

Accés: 
Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, •	
Ciències Socials, Ciències de la Salut 
Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C •	
Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés •	
Prova d’accés per a més grans de 25 anys •	
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Programes de doctorat Departament Dones Homes Total

0001 Enginyeria
Enginyeria Agroforestal; Informàtica i Enginyeria Industrial, i 
Matemàtica 7 17 24

0002 Sistemes Agrícoles, Forestals i Alimentaris
Prod. Veg. i Ciènc. Forestal; Hortofruct.,Botànica i Jardin.; 
Química; Prod. Animal, i Tecn. d’Aliments 35 26 61

0005 Estudis Avançats en Ciències Biomèdiques Medicina i Ciències Mèdiques Bàsiques 17 10 27

0101 Medi Ambient i Ciències del Sòl Medi Ambient i Ciències del Sòl 0 3 3
0201 Acció i Reflexió Psicopedagògica en Contexts 
Educatius Pedagogia i Psicologia 1 0 1

0202 Medicina i Cirurgia d’Urgència Cirurgia 5 10 15
0302 Psicologia de l’Educació. Cultura, Educació i Sistemes 
Semiòtics Pedagogia i Psicologia 1 0 1

0303 Electroquímica. Ciència i Tecnologia Química 2 1 3

0307 Nova Legislació i Jurisprudència del Dret Civil Català Dret Privat 3 1 4
0377 La Gestió Avançada d’Empreses en una Economia 
Globalitzada Dret Públic i AEGERN 6 37 43

0401 La Construcció Europea: Societat, Cultura, Dret i 
Educació

Anglès i Lingüística, Didàctiques Específiques, Dret Públic, 
Economia Aplicada, Filologia Catalana i Comunicació, Filologia 
Clàssica, Francesa i Hispànica, Història, Història de l’Art i Història 
Social, Geografia i Sociologia i Pedagogia i Psicologia.

21 19 40

0402 Recerca Clínica en Medicina Medicina 32 5 37
0403 Personalitat, Desenvolupament i Comportament 
Anormal Pedagogia i Psicologia 3 0 3

0404 Tecnologia Educativa Pedagogia i Psicologia 3 0 3

0405 Dones, Gènere i Estudis Culturals Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 2 1 3

0501 Sòls, Aigua i Medi Ambient Medi Ambient i Ciències del Sòl 1 2 3

0502 Estudis Filològics Interdisciplinaris Filologia Catalana i Comunicació 0 1 1

0503 Change and Diversity in English Studies Anglès i Lingüística 5 1 6

0504 Sistema de Justícia Penal Dret Públic 4 2 6
0506 Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al Llarg 
del Cicle Vital Pedagogia i Psicologia 5 1 6
0507 Educació Física i Esport: Didàctica i Desenvolupament 
Professional Didàctiques Específiques 5 4 9

0601 Comunicació, Art i Educació Filologia Catalana i Comunicació 1 0 1

9830 Medi Ambient i Ciències del Sòl Medi Ambient i Ciències del Sòl 0 1 1

9832 Fonaments Biològics de la Salut Ciències Mèdiques Bàsiques 0 1 1

9833 Producció Animal Producció Animal 1 0 1
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9839 Entre el Camp i la Ciutat. Fonts, Mètodes i Anàlisis 
Historiogràfics Història 0 2 2

9840 Teoria del Text i el seu Context Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 2 1 3

9844 Intervenció Psicopedagògica en la Diversitat Pedagogia i Psicologia 0 1 1
9847 Milenium Studies in English Language, Literatures 
and Linguistics Anglès i Lingüística 1 0 1
TOTAL 163 147 310

Cursos de Màster Departament Coordinador/a Crèdits
Acupuntura Fundació 700 Josep Antoni Carceller Vidal 50
Màster Executiu en Gestió de les 
Organitzacions Esportives

INEFC Andreu Camps 60 ECTS

El cavall, com a mitjà de revitalització de la 
gent gran

Fundació 700 Joan Antoni Prat-Subirana 60 ECTS

Desenvolupament infantil i atenció precoç Fundació 700 Mª Àngels Marselles Vidal 30
Energía para el desarrollo sostenible Fundació 700 Manel Ibàñez Plana 55
Gestió de la cultura Fundació 700 Fidel Molina Luque 50
Màster MBA Fundació 700 Manuel Ruíz 45
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Cursos de Postgrau Departament Coordinador/a Crèdits
Curs de postgrau interuniversitari d’Atenció Prehospitalària Urgent Infermeria M. Luisa Guitard 20
Atenció a la persona amb dependència. Les ferides cròniques Infermeria Joana Barberà 15
Abordatge sanitari del maltractament: aspectes psicosocials, ètics i 
legals

Infermeria M. Teresa Torner 10

Cuidatges d’infermeria al pacient neurològic Infermeria Pilar Jürschik 15
Atenció al malalt al final de la seva vida per a professionals de la 
salut

Infermeria Ramon Colell 15

Avaluació i diagnòstic i intervenció interdisciplinària en atenció 
precoç

Fundació 700 Mª. Àngels Marselles Vidal 11.7

Dret Agroalimentari Fundació 700 Antoni Vaquer 15
Gestió de la cultura Fundació 700 Fidel Molina Luque 25
Comptabilitat, Fiscalitat i Finances d’Empresa AEGERN José Luis Gallizo 16
Salut sexual. Intervenció educativa i comunitària (Virtual) Fundació 700 Salvador Sáez 15
Salut sexual. Intervenció educativa i comunitària Fundació 700 Salvador Sáez 15
Desenvolupament i cooperació: de l’àmbit global al local Fundació 700 Salvador Sáez 15
Diploma en Sanitat Cirurgia Pere Godoy García 25
Postgrau semipresencial interuniversitari: Atenció Prehospitalària 
Urgent

Infermeria M. Luisa Guitard 20

XIV Curs de postgrau en nutrició i dietètica clíniques Medicina Àngel Rodríguez Pozo 16
Educació Emocional (5a edició) Pedagogia i Psicologia Ramona Ribes, Gemma 

filella, M. Jesús Agulló i Anna 
Soldevila

12

Sistemes d’Informació Geogràfica per a la Gestió Municipal i 
Territorial

Geografia i Sociologia 
(Fundació UdL)

Carme Bellet i Montserrat 
Guerrero

16

Projecte d’Urbanització Fundació 700 Gabriel Pérez 24
IV Curs de cartografia de sòls i sistemes d’informació de sòls MACS Jaume Porta 25
Integración laboral de personas en riesgo de exclusión social Fundació 700 Rafael Allepuz 25
Actualització en Medicina Medicina Manel Pena Arnaiz 20
Postgrau en Direcció Financera Fundació 700 Manuel Ruíz 10
Postgrau en Direcció de Personal Fundació 700 Manuel Ruíz 10
Postgrau en Direcció de Marketing Fundació 700 Manuel Ruíz 10
Postgrau en Direcció Estratègica Fundació 700 Manuel Ruíz 10
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Cursos d’Especialització Departament Coordinador/a Crèdits
Immigració i Intervenció socioeducativa Fundació 700 Jordi Garreta Buchaca 6
Immigració i cohesió social Fundació 700 Jordi Garreta Buchaca 6
La responsabilitat penal del periodista Fundació 700 Carolina Villacampa Estiarte 2
Dret i noves tecnologies Fundació 700 Mª. José Puyalto 3.5
III Curso de ecografía para médicos de urgencias Fundació 700 Ramón Nogué 3
IV Curs sobre identificació de males herbes en cultius d’estiu HBJ Jordi Recasens 1.5
XII Curs sobre tècniques de reconeixement de plàntules i diàspores de 
males herbes

HBJ Jordi Recasens 3

Curso básico de defensa contra incendios forestales –MIMAM PVCF Domingo Molina 3.5
Farsite_1: Simulación Georeferenciada de Fuegos Forestales PVCF Domingo Molina 3.5
Técnico de Brigada Helitransportada PVCF Domingo Molina 3.5
Anàlisis del comportamiento del fuego forestal en extinción: Técnico 
Analista

PVCF Domingo Molina 3.5

Quemas prescritas en Argentina PVCF Domingo Molina 8
Prevención de riesgos laborales en trabajos de defensa contra incendios 
forestales

PVCF Domingo Molina 5

IV Curso de Ecografía para médicos de Urgencias Fundació 700 Ramón Nogué 3
Sanciones Administrativas Fundació 700 Antonio Ezquerra i César Cierco 3
4ª Edició del curs d’especialització per a l’accés a la professió d’agent de 
la propietat immobiliària i la realització d’una acció prospectiva sobre el 
sector immobiliari

Fundació 700 Mercè Castillo 5

Pautas para la reflexión y apuestas de actuación en la enseñanza–
aprendizaje ELE

Fundació 700 M. Àngeles Calero 8

IV Curs de Programació de Regs MACS Josep M. Villar 3
Geoestadística Aplicada Enginyeria 

Agroforestal
Manel Ribes Dasi 2

Els llibres IV i V del Codi Civil de Catalunya Fundació 700 Antoni Vaquer 3
Prevenció i atenció a la primera infància. Àmbit educatiu Fundació 700 Mª. Àngels Marselles Vidal 3.6
Introducció i Marc teòric en atenció precoç i els programes terapèutics Fundació 700 Mª. Àngels Marselles Vidal 4
Prevenció i atenció a la primera infància: Àmbit sociofamiliar Fundació 700 Mª. Àngels Marselles 2.7
Prevenció i atenció a la primera infància: Àmbit sanitari Fundació 700 Mª. Àngels Marselles 2.7
Introducció a la recerca en lingüística Fundació 700 Enric Llurda Giménez 3
Cuidant al cuidador. Tècniques per gestionar l’estrès emocional Infermeria Ramon Colell 4
Hemoteràpia Infermeria Pilar Jürschik i Virginia Callao 4
Atenció prehospitalària urgent a la muntanya Infermeria Pilar Jürschik i Francesc 

Cardeñes
6

Cures al pacient amb dependència Infermeria Joana Barberà, Jordi Ballesté i 
Joan Blanco

5
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Cursos d’Extensió Universitària Crèdits Coordinador/a Departament
Certificado de Estudios Hispánicos 9 Carme Figuerola Cabrol Fundació 700
Desenvolupament i cooperació: de l’àmbit global al local 15 Carme Figuerola Fundació 700
IV Curs de Programació de Regs 3 Josep M. Villar MACS
I Curs de Tecnologia del Reg de Fruiters 2 Miquel Pascual Roca HBJ
Formació per a personal investigador amb animals d’experimentació 9 Carme Piñol Felis Medicina
Cuidant al cuidador. Tècniques per gestionar l’estrès emocional 4 Ramon Colell Infermeria
Atenció prehospitalària urgent a la muntanya 6 Pilar Jürschik i Francesc 

Cardeñes
Infermeria

Cures al pacient amb dependència 5 Joana Barberà, Jordi 
Ballesté i Joan Blanco

Infermeria

Lideratge Organitzacional 3 Manuel Ruíz González Fundació 700
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INVESTIGACIÓ A LA UDL DURANT EL CURS 
2007-08

La investigació a la Universitat de Lleida es porta a terme dins 
diferents tipus de grups d’investigació i a través de fons obtinguts 
principalment de convocatòries competitives, entre les quals pel 
volum d’ingressos i nombre de projectes que representen es tro-
ben les del Pla Nacional d’I + D + I del que ha estat fins ara el MEC 
i actualment és el Ministeri de Ciència i Innovació.

En l’últim curs acadèmic les sol·licituds liderades per la Universitat 
de Lleida han estat 42, de les quals s’han aprovat 26 projectes, la 
qual cosa representa una taxa d’èxit del 62%, que ha incrementat 
més d’un 10% respecte la del curs anterior i és també una mica més 
elevada que la mitjana de projectes estatals aprovats, 57,5%. El grup 
mes nombrós de projectes concedits correspon a l’àmbit agroali-
mentari, amb 11 projectes, seguits de 7 en l’àmbit d’humanitats, 6 
en l’àmbit de Ciències de la Salut i 2 en els àmbits de les tecnologies 
corresponents a la EPS. Mitjançant convocatòries competitives d’al-
tres Ministeris (Sanitat i Consum, Medi ambient) i de la Generalitat 
de Catalunya (Departament d’Innovació, Universitats i Empreses), 
i també liderats per la UdL, aquest curs acadèmic 2007-08 s’han 
aconseguit altres 8 nous projectes d’investigació, als quals cal afegir 
altres 2 subvencionats amb fons europeus i amb fons d’una insti-
tució internacional. Una bona part d’aquests projectes inclouen la 
participació addicional de personal investigador d’altres centres o 
universitats. De la mateixa manera, aquest curs 2007-08 la Universi-
tat de Lleida col·labora activament en 12 nous projectes competitius 
d’altres Universitats o centres d’investigació.

El conjunt de projectes concedits durant el present curs acadèmic 
2007-08 financen la investigació dels diferents grups d’investiga-
ció de la UdL, les activitats de la qual abasten des de l’estudi de 
mecanismes cel·lulars, amb implicació en el desenvolupament de 
malalties o processos d’envelliment, fins a estudis sobre el procés 
de construcció europea i la millora en la mobilitat, que represen-
ta el tren d’alta velocitat. Passant, entre altres, per estudis sobre 
el reaprofitament de productes i subproductes d’origen agrari, la 
millora en les tècniques de producció i transformació d’aliments, 
com aconseguir aliments de més qualitat i més saludables, noves 
aportacions en les tecnologies de la informació, la relació entre 
activitat humana i producció cultural, l’impacte de diferents siste-
mes socials sobre els individus que formen part d’aquell sistema. 

El nombre de tesis Doctorals llegides durant el curs 2007-08, 
comptabilitzades des de la redacció de la memòria anterior fins a 
la data (30 d’abril de 2007), han estat 38.

Grups d’investigació de la Universitat de Lleida

Els 81 grups d’investigació de la UdL segueixen estant classificats 
com en el curs anterior i atenent a diferents categories. Els grups 
consolidats de tipus A, reconeguts per la Generalitat de Catalunya, 
són grups grans amb una llarga trajectòria i ben establerts; de la 
mateixa manera els grups B, reconeguts com a consolidats per la 
UdL tenen unes característiques relativament semblants. Per altra 
banda els grups catalogats com C, preconsolidats, i com D, emer-
gents de la UdL, solen ser grups amb menor nombre d’investiga-
dors o de formació més recent. 

Grups de recerca: classificació en funció del tipus

Com pot observar-se en la següent figura, els grups es reparteixen 
en els àmbits temàtics de les ciències, de les ciències socials, de 
les ciències de la vida, de les ciències mèdiques i de la salut, de 
les humanitats i de l’enginyeria i arquitectura. Abans de finalitzar 
aquest any acadèmic es realitzarà una revisió dels grups i, si escau, 
alguns d’ells es veuran modificats, si bé no es preveuen canvis 
substancials i els grups A reconeguts per la Generalitat continuen 
sent els mateixos fins a la següent convocatòria.

Consolidats DURSI; 41%

Consolidats UdL; 27%

Preconsolidats UdL; 9%

Emergents UdL ; 23%
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Grups de recerca: classificació per àmbits temàtics

La majoria del personal funcionari i contractat a temps total: ca-
tedràtics d’universitat, titulars d’universitat i d’escola universitària, 
catedràtics d’escola universitària, catedràtics i agregats contrac-
tats, investigadors postdoctorals, Ramón i Cajal i ICREA, lectors o 
col·laboradors formen part de grups d’investigació tipificats. Per 
altra banda, si bé un gran nombre d’associats a temps parcial no 
formen part dels grups d’investigació per realitzar la major part 
de la seva activitat professional en entitats externes, alguna cosa 
més d’un 20% d’aquests professors associats també participen de 
les activitats dels grups. El repartiment del PDI en les diferents 
categories dels grups i la seva adscripció als grups pot veure’s en 
la figura i en l’histograma següent.

Grups de recerca: adscripció del PDI i becaris predoctorals 
en funció del tipus de grup

Consolidats DURSI 48,46%

Consolidats UdL 27,23%

Preconsolidats UdL 9,25%

Emergents UdL 15,07%

G r u p s  d e  r e ce r ca : a d s cr ip ció d e l PDI i  b e ca r is
 p r e d octo r a ls  e n  f u n ció  d e l tip u s  d e  g r u p

Personal docent i investigador vinculat a un grup de recerca

CU: professor catedràtic d’universitat; PCD: professor contractat doctor; CEU: 
professor catedràtic d’escola universitària; TU: professor titular d’universitat; 
TEU: professor d’escola universitària; LECT: professor contractat lector; INV: 
investigador contractat (ICREA, Ramon y Cajal, Juan de la Cierva i altres); ASS: 
professor associat; COL: professor contractat col·laborador; VIS: professor visitant; 
EME: professor emèrit; BEC: becari predoctoral (DURSI, MEC, UdL i altres).

Suport a la investigació i a la transferència 
de coneixement

La UdL ha identificat diferents prioritats que precisen cadascu-
na de les tipologies dels grups per a potenciar i incrementar la 
seva activitat investigadora. Els grups consolidats de tipus A i B 
disposen d’una ajuda genèrica que poden destinar a les activitats 
del grup que estimin mes adequada, a més d’ajudes específiques 
tals com contribucions a organització de Congressos o Simposia, i 
de rebre puntuacions de preferència per a l’adjudicació de becaris 
predoctorals; addicionalment els membres dels grups A i B que 
es troben en formació o han realitzat el seu doctorat recentment 
poden acollir-se també a ajudes reservades als grups C i D. Aquests 
grups C i D no disposen d’ajudes genèriques però si d’ajudes espe-
cífiques a la seva tipologia, tals com contribucions a les despeses 
de participació en Congressos, finançament d’estades temporals a 
l’exterior que potencien la seva relació amb altres investigadors, o 
ajuts pont per a la seva investigació en el cas que quedin tempo-
ralment sense disposició de recursos externs per a això.

Humanitats; 20%

Ciències Socials; 27%

Ciències  ; 4%
Ciències de la Vida; 20%

Ciències Mèdiques i de la 
Salut; 18%

Enginyeria i Arquitectura; 
11%
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Humanitats 23,81%
Ciències Socials 33,33%

Ciències   4,76%

Ciències de la vida 19,05%

Ciències de la salut 14,29%

Enginyeria i arquitectura 4,76%

Es tades  a f ora d'Es panya per  àm bi ts
(s u p e r ior s  a  u n  m e s )

Aquest curs acadèmic, a més de mantenir-se la convocatòria d’ajudes 
per a projectes que col·laboren grups d’investigació de diferent tipologia, 
s’ha engegat per primera vegada una convocatòria de projectes d’inves-
tigació finançats per la UdL que responen a una temàtica de Producció 
i Alimentació Ecològica, temàtica que ha estat prèviament identificada 
com rellevant per la institució tant pel que fa a les titulacions de la UdL 
relacionades com per la demanda exterior d’aquests temes, tant d’insti-
tucions com de l’entorn productiu territorial. Abans de finalitzar el pre-
sent curs seran aprovats fins a 5 projectes d’investigació d’aquest tipus.

Una altra acció específica del present curs acadèmic és el suport 
de la UdL a grups d’investigació que precisant infraestructures es-
pecífiques per a portar a terme la seva tasca, disposen de part del 
finançament necessari per a la seva adquisició i han sol·licitat una 
ajuda d’adquisició d’infraestructures a l’AGAUR. La UdL aportarà 
també cofinançament, de manera que serà possible adquirir un ma-
jor nombre d’equips que en anys anteriors; d’aquesta forma, a més 
de millorar l’equipament dels grups, la UdL en el seu conjunt també 
es veurà beneficiada a poder disposar d’aquests nous equips.

La UdL fomenta les relacions del Personal Docent i Investigador 
amb grups externs de tots els països; per a això existeixen convo-
catòries obertes a tots els tipus de grups per a acollir a professors 
visitants. L’any 2007 es va acollir a 4 professors visitants. Igual-
ment, al llarg de l’any 2007 i fins a la data la UdL ha finançat les 
estades de diversos mesos en l’exterior a 21 membres del PDI. Es 
pot observar en les figures que segueixen com els percentatges de 
repartiment en els àmbits que han abastat aquestes temàtiques 
són bastant paral·lels als percentatges de distribució dels grups 
per àmbits temàtics mostrada anteriorment, mentre que la desti-
nació de les estades es reparteix molt majoritàriament i per igual 
entre Amèrica del Nord i la Unió Europea. 

Estades a fora d’Espanya per àmbits (superiors a un mes)

Destinació de les estades (superiors a un mes)

L’impuls de la participació del PDI en Congressos és una altra de 
les accions de la UdL. Una part de la promoció de les activitats en 
Congressos es materialitza mitjançant el cofinançament que atorga 
als grups Consolidats de la Generalitat i de la UdL perquè organit-
zin Congressos; en l’any 2007 el nombre d’accions relacionades amb 
aquesta organització (presidència de congressos, membres de comitè 
organitzador, membres de comitès científics o presidència de sessions 
temàtiques) ha estat de 58 activitats diferents i dos terços d’aquestes 
han tingut lloc en congressos internacionals. L’altra part d’aquesta 
promoció consisteix en la finançament d’una banda dels costos de 
participació en els congressos sempre que els sol·licitants siguin 
personal en formació o membres dels grups menys consolidats. En 
aquest sentit l’any 2007 els membres de la UdL han participat en 
611 congressos, i d’aquestes participacions 51 han estat conferències 
convidades, al voltant del 55% d’elles a congressos internacionals.

La UdL aposta per la formació d’investigadors. Per assegurar 
aquesta formació, a més de mantenir-se els programes de docto-
rat anteriors, s’ha començat la impartició del període de formació 
dels nous doctorats mitjançant màsters d’investigació, i en alguns 
casos aquests nous doctorats, igual que els anteriors d’on proce-
deixen, han rebut la menció de qualitat de l’ANECA.

Amèrica del Nord 47,62%

Amèrica del Sud 9,52%

Unió Europea 42,86%

D es t i nac i ó de l es  es tades
(s u p e r ior s  a  u n  m e s )
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OFICINA DE SUPORT A LA R+D+I

L’Oficina de Suport a la R+D+i (ORDI) és la unitat responsable de 
la transferència tecnològica de la Universitat de Lleida. Com a tal, 
realitza la gestió dels projectes de recerca, convenis i serveis ci-
entificotècnics i proporciona suport als Departaments i Grups de 
Recerca de la Universitat de Lleida en la valorització dels resultats 
de la recerca (registre de patents i la seva explotació) i en la creació 
d’instruments de transferència de coneixement (empreses de base 
tecnològica, spin-offs, incorporació a xarxes tecnològiques,...). 

L’Oficina de Suport a la R+D+i també dóna suport a la gestió de 
la recerca de l’Institut de Recerca Biomèdica i la Fundació de la 
Universitat de Lleida. 

Equip humà

Direcció Dr. Santiago Planas splanas@oficinardi.udl.cat

Secretaria Sra. Núria Font nuria.font@700.udl.cat

Gestió Econòmica i Administrativa Sra. Imma Abascal
Sra. Mireia Ariza
Sra. Pilar Artero
Sra. Mª José Barta
Sra. Teresa Calderó
Sra. Montse Espunyes
Sra. Sandra Garcia
Sra. Elisa Mur
Sra. Magda Nicolás

imma@oficinardi.udl.cat
mariza@oficinardi.udl.cat
pilar@700.udl.cat
mjose@oficinardi.udl.cat
maite@oficinardi.udl.cat
mespunyes@oficinardi.udl.cat
sandra@oficinardi.udl.cat
emur@oficinardi.udl.cat
magda@oficinardi.udl.cat

Serveis Cientificotècnics Dr. José Salvador salvador@quimica.udl.cat

Promoció i Projectes Sra. Anna Aguilà
Sra. Carme Agustí
Sra. Cristina Badia
Sr.Miquel Beaumont
Sra. Carme Carrera
Sra. Carme Gallart
Sra. Roser Mias
Sra. Jorgina Roure

ana.aguila@oficinardi.udl.cat
carme@oficinardi.udl.cat
cristinabadia@700.udl.cat
mbeaumont@oficinardi.udl.cat
ccarrera@oficinardi.udl.cat
cgallart@oficinardi.udl.cat
rmias@oficinardi.udl.cat
jorgina.roure@rectorat.udl.cat

Organització i Sistemes d’Informació Sr. Andrés Domínguez
Sra. Belén de Pablo

adominguez@oficinardi.udl.cat
belen@oficinardi.udl.cat
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1. Projectes, convenis i formació continuada

Responsables: 

Sra. Magda Nicolás  (Gestió Econòmica)
Sra. Belén de Pablo  (Organització i Sistemes d’Informació)
Sra. Carme Gallart  (Convenis i Projectes EU)

Durant l’any 2007, l’Oficina de Suport a la R+D+i ha gestionat 
prop de 8,3 M€ generats per les activitats de recerca i transfe-
rència de coneixement de la UdL. Tal com es mostra al quadre 
següent, la principal font d’ingressos per a la UdL han estat els 
projectes obtinguts en convocatòries competitives (MEC, GENCAT) 
seguida dels convenis i serveis i finalment la formació contínua 
organitzada pels diferents Departaments o Centres.

Ingressos per departaments

Unitat Rdi Contractual Rdi 
Competitiva

Formació 
continuada

Altres Total

Administració d’empreses i GERN 181.832,72 53.301,46 0,00 0,00 235.134,18
Anglès i lingüística 0,00 11.782,00 0,00 0,00 11.782,00
Ciències mèdiques bàsiques 356.019,45 1.195.483,15 0,00 0,00 1.551.502,60
Cirurgia 0,00 0,00 14.897,33 0,00 14.897,33
Dret privat 35.922,78 7.668,00 0,00 0,00 43.590,78
Dret públic 53.960,52 27.501,52 200,00 0,00 81.662,04
Economia aplicada 106.364,77 5.500,00 0,00 0,00 111.864,77
Enginyeria agroforestal 148.360,86 170.200,28 112,00 0,00 318.673,14
Filologia catalana i comunicació 20.961,41 19.563,50 0,00 0,00 40.524,91
Filologia classica, francesa i hispanica 5.493,78 33.252,48 0,00 0,00 38.746,26
Geografia i sociologia 168.478,40 259.563,92 0,00 0,00 428.042,32
Informàtica i enginyeria industrial 151.292,00 239.070,39 0,00 0,00 390.362,39
Historia 190.785,61 77.136,65 0,00 0,00 267.922,26
Historia de l’art i historia social 11.690,00 66.550,00 0,00 0,00 78.240,00
Hortofructicultura, botànica i jardineria 38.996,83 98.380,98 12.504,00 0,00 149.881,81
Matematica 24.524,40 104.826,05 0,00 0,00 129.350,45
Medicina 0,00 0,00 24.992,00 0,00 24.992,00
Medi ambient i ciencies del sol 286.359,22 255.086,09 8.788,00 8.734,07 558.967,38
Pedagogia i psicologia 15.501,99 48.738,51 58.442,00 0,00 122.682,50
Produccio animal 215.059,21 157.778,12 0,00 0,00 372.837,33
Produccio vegetal i ciencia forestal 480.781,84 1.169.755,32 30.946,00 0,00 1.681.483,16
Química 2.100,00 222.763,22 0,00 0,00 224.863,22
Tecnologia d’aliments 384.775,30 386.591,17 0,00 0,00 771.366,47
Xarxes IT 30.430,35 90.000,00 0,00 0,00 120.430,35
Altres (Biblioteca, ICE, ORDI i SUIC-ME, V 
Activitats culturals, INEFC, ORI)

26.056,38 183.063,00 98.401,70 25.654,15 333.175,23

Total 2.935.747,82 4.883.555,81 249.283,03 34.388,22 8.102.974,88
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Resum ingressos de l’Oficina de suport a la R+D+i

2004 2005 2006 2007
Ingressos executats (drets reconeguts) projectes de 
recerca competitiva

3.259.809,03 5.559.726,74 5.985.327,05 4.883.555,81

Ingressos per convenis amb empreses i institucions 1.610.855,93 1.692.010,86 2.285.811,54 2.935.747,82
Ingressos formació continuada ORDI 812.614,34 555.536,68 450.753,53 249.283,03
Altres ingressos 52.892,96 32.841,04 27.239,00 34.388,22
Total 5.736.172,26 7.840.115,32 8.749.131,12 8.102.974,88
Ingressos dels  Serveis Científico-Tècnics 0,00 0,00 87.405,19 146.664,40
Total ingressos 5.736.172,26 7.840.115,32 8.836.536,31 8.249.639,28

Evolució ingressos (en milions d’euro)

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

2004

2005

2006

2007

Ingressos executats (drets reconeguts) projectes de recerca competitiva
Ingressos per convenis amb empreses i institucions
Ingressos formació continuada ORDI
Altres ingressos
Ingressos dels  Serveis Científico-Tècnics
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Durant l’any 2007 s’han formalitzat convenis R+D+I amb un total 
de 151 empreses i/o institucions privades, i amb un total de 81 
institucions públiques.

2. Xarxes de transferència de tecnologia

2.1. Trampolí tecnològic

Responsable: Sra. Carme Agustí

El Trampolí Tecnològic de la UdL és una unitat de suport a la crea-
ció d’empreses de base tecnològica i a l’explotació de la propietat 
industrial i intel·lectual, incorporat l’any 2006 a la Xarxa de Tram-
polins Tecnològics del CIDEM. 

Assumeix la missió d’ajudar els emprenedors de la UdL a portar 
al mercat les seves invencions i el seu coneixement, sorgits de la 
recerca universitària (investigadors i doctorands) o d’idees dels es-
tudiants i del personal de la institució.

Desenvolupa els següents serveis:

Assessorament en: 

Anàlisi de la viabilitat de la idea de negoci•	

Assessorament en l’elaboració de pla de negoci•	

Suport en l’obtenció de finançament•	

Localització d’espais d’incubació

Seguiment i tutoria dels projectes

Protecció i explotació de la propietat industrial i intel·lectual

Formació 

Promoció de les tecnologies i empreses creades

Resultats 2007

1. Promoció, sensibilització i formació

Les accions que s’han desenvolupat s’emmarquen bàsicament en 
l’àmbit de l’emprenedoria i la protecció de resultats de la R+D+i, 
i van des de la promoció dels projectes i serveis de la UdL fins a 
l’execució de jornades, passant per la participació en concursos 
universitaris:

Participació en l’Espai Assessora’t del Dia de l’Emprenedor •	
(Barcelona Activa, 14-15/3/2007)

Presentació dels projectes empresarials de base tecnològica •	
de la UdL (Fira de Sant Miquel, 28/07/2007).

Coorganització de la Jornada sobre protecció de la propietat •	
industrial i intel·lectual. Allò que tot enginyer o investigador 
ha de saber (OEPM, Escola Politècnica Superior-UdL, Centre 
Patents UB i Trampolí Tecnològic-UdL. 04/10/2007)

Coorganització del Curs d’Especialització Dret i noves tec-•	
nologies (Sagaris, Dept. Dret Privat-UdL, Fundació i Trampolí 
Tecnològic-UdL Octubre-desembre 2007)

Coorganització de seminari Patents i marques (Fòrum empre-•	
sa i Trampolí Tecnològic-UdL. 11/12/2007)

7è Concurs d’Idees de Negoci de la Xarxa de Trampolins Tec-•	
nològics. Un projecte de la UdL d’entre els 80 presentats ini-
cialment en resultà finalista: Use-it. Easy Interfaces, i un altre 
fou un dels quatre guanyadors: Trigen Solar SL.

2. Tutoria, assessorament i gestió en propietat industrial i 
intel·lectual

Les tasques que es desenvolupen se centren en informar als inves-
tigadors sobre la normativa i procediments de protecció i explota-
ció de resultats de la recerca, així com en la detecció i anàlisi de la 
viabilitat de la protecció, suport en la comercialització i acompa-
nyament en la negociació d’acords de llicència o cessió. 
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Durant l’any 2007 s’han detectat i avaluat 9 resultats, correspo-
nents als següents departaments: medi ambient i ciències del sòl, 
producció animal, medicina experimental, enginyeria agroforestal, 
producció vegetal i ciència forestal, hortofruticultura, botànica i 
jardineria, química. 

Els resultats generals han estat:

Cessió de drets a favors de la universitat: 1•	

Acords de cotitularitat de resultats amb altres ens: 2•	

Resultats protegits:•	

- Sol·licitud de patent nacional: 2

- Sol·licitud de patent internacional: 1

- Registre de la propietat intel·lectual: 1

- Registre de varietat vegetal: 2

- Acords de llicència de tecnologia assolits: 2

3. Tutoria, assessorament i gestió en creació de spin-offs

Durant l’any 2007, s’han rebut 9 propostes d’idees de negoci, cor-
responents al sectors com l’agricultura de precisió, energia solar, 
TICs, urbanisme i gestió del territori, entre altres. Un d’aquests pro-
jectes s’ha transformat en empresa Summaprecisió. Solucions en 
agricultura de precisió S.L., i dos més es troben en tràmits. 

El Trampolí ha assessorat en la sol·licitud d’ajuts públics dirigits a 
aquestes empreses, havent assolit els ajuts CEIPAR (Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç) i Gènesi (CIDEM-Generalitat de Catalu-
nya). Alhora, s’ha estat donant suport a l’elaboració de peticions 
del préstec participatiu Capital Concepte (CIDEM-Generalitat de 
Catalunya) i s’ha estat gestionant l’entrada de la UdL a la Xarxa 
UNIBA (Xarxa Universitària de Business Angels).

Cal destacar també, pel que fa a la ubicació d’aquestes spin-off, la 
signatura del ‘Conveni marc de col·laboració entre la Universitat 
de Lleida i el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 

(PCiTAL) per a la incentivació de la creació d’empreses de base tec-
nològica i spin-off’, que assegura una reserva d’espai preferencial 
per a projectes de la UdL). Així mateix, la UdL ha estat treballant en 
l’estudi i definició d’una societat instrumental que pugui partici-
par en les seves spin-off, a fi de facilitar l’adequació del personal 
acadèmic a aquestes empreses atenent a les premisses que ha in-
corporat la nova Llei Orgànica d’Universitats. 

4. Promoció i difusió de l’IRC

La Xarxa Europea de Centres d’Enllaç per a la Innovació (IRC Ne-
twork, a partir de 2008 EEN), és un node creat per tal de donar 
suport a la innovació i a la cooperació tecnològica transnacional a 
Europa, mitjançant diversos serveis. La Universitat de Lleida parti-
cipa de la xarxa mitjançant el Trampolí Tecnològic.

Un d’aquests serveis ofereix la promoció d’ofertes i demandes tec-
nològiques arreu d’Europa. L’any 2007, es van difondre a través de 
la xarxa 4 ofertes de tecnologia de la UdL. 

Alhora, la xarxa organitza i facilita la participació de grups de 
recerca i emprenedors en trobades d’intercanvi tecnològic, en el 
marc de fires industrials europees, on participen en reunions per 
tal de cercar col·laboradors per a projectes, possibles adquiridors 
de tecnologia, etc. En aquest cas, 3 grups de la UdL han participat 
en trobades a Madrid, Stuttgart i Reims. 

2.2.Xarxa d’Innovació Tecnològica (IT)

Responsable: Sra. Carme Carrera

La Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica del CI-
DEM, Xarxa IT, està formada per un conjunt de proveïdors tecno-
lògics públics i privats, la majoria procedents de les universitats 
catalanes, caracteritzats per l’excel·lència reconeguda en R+D 
aplicada i una qualitat de serveis acreditada.

Els objectius principals de la xarxa IT són els següents:

Facilitar la transferència de tecnologia de les universitats cap •	
a les empreses. 
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Fer arribar la demanda de les necessitats tecnològiques del •	
sector privat al món de la ciència.

Oferir al món empresarial bons proveïdors d’R+D que ajudin a •	
les empreses a desenvolupar els seus projectes de recerca po-
tenciant així el mercat de la subcontractació d’R+D a Catalu-
nya i incrementant la capacitat d’innovació de les empreses.

Entre els serveis que ofereixen els centres de la Xarxa IT a les em-
preses cal destacar:

Desenvolupament de projectes d’R+D en cooperació amb •	
empreses

Foment i desenvolupament d’investigació cooperativa entre •	
empreses

Col·laboració en la transferència de resultats d’investigació •	
amb empreses i centres públics de recerca

Prestació de serveis tecnològics i d’assistència tècnica•	

Formació especialitzada en diferents àmbits tècnics•	

Centres de la Universitat de Lleida adscrits a la xarxa IT

Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimenta-•	
ris (DBA)

GREA Innovació concurrent•	

Grup de Recerca en Interacció Persona-Ordinador (GRIHO)•	

Quadre resum dels centres de la xarxa it de la universitat de Lleida

Nom centre Director/a Any
incorporació

Àmbits Línies expertesa

Centre de 
Desenvolupaments 
Biotecnològics i 
Agroalimentaris 
(DBA)

Dra. Mercè Balcells 2005 Tecnologies de 
l’alimentació
Tecnologies 
químiques

Aprofitament i valorització de subproductes de la 
indústria agrària i agroalimentària.
Utilització de biocatalitzadors. Biotecnologia blanca.
Desenvolupament i aplicació de tècniques d’anàlisi química 
avançades: HPLC-EM, GC-EM, RMN, FT-IR, ICP, i d’altres.

GREA Innovació 
concurrent

Dra. Lluïsa F. Cabeza 2007 Tecnologies 
energètiques
Tecnologies de 
disseny i producció 
industrial

Tecnologies energètiques: emmagatzematge d’energia 
tèrmica, optimització energètica d’edificis i processos 
industrials, aplicacions de l’energia solar i altres energies 
renovables.
Disseny i optimització mecànica: concepció i disseny de 
maquinària, muntatge i assaig de prototips.
Automatització i control: robòtica i electrònica, 
comunicació Bluetooth-PC i Bluetooth-mòbil, comunicació 
USB-PC

Grup de Recerca 
en Interacció 
persona-Ordinador 
(GRIHO)

Dr. Antoni Granollers 2007 Tecnologies de 
la informació i la 
comunicació

Aplicació de noves metodologies, tecnologies i 
desenvolupaments de sistemes interactius (SI).
Anàlisi i certificació de la qualitat de SI.
Adaptació dels SI a diferents plataformes, contexts d’ús i 
perfils d’usuaris.
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3. Serveis cientificotècnics

Responsable: Dr. José Salvador

Els Serveis Cientificotècnics (SCT) es van crear l’any 2005 fruit de 
l’agrupació d’unitats de suport a la recerca ja existents a la UdL 
i d’altres unitats de nova creació, amb l’objectiu d’oferir suport 
a la recerca dels propis grups de la Universitat de Lleida, d’altres 
universitats i institucions públiques de recerca i de les empreses. 
Els Serveis Cientificotècnics depenen organitzativament i estruc-
turalment del Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica. Te-
nen un Director Científic (Dr. José Salvador) que és un professor/

investigador de la UdL, i cadascun dels serveis té un responsable 
que actua d’assessor científic i que també és membre del personal 
acadèmic i investigador de la UdL.

Durant el període 2007-2008 s’han incorporant dues noves unitats 
als SCT: el Taller electrònic i el Servei d’Arxiu Digital Audiovisual. 
D’altra banda, el Servei de cartoteca i laboratori de cartografia i el 
Servei de Sistemes d’informació geogràfica i teledetecció (SIGTEL) 
s’han agrupat en el nou Servei de Cartografia, SIG i Teledetecció, 
donant resposta a l’àmbit de les ciències socials i de les ciències 
agràries i mediambientals.

Serveis cientificotècnics agrupats segons el seu àmbit científic

Àmbit Servei Responsable Ubicació

Estudis cel·lulars i 
de materials

Microscòpia electrònica
Citometria de flux separador
Microscòpia, morfometria i microfluorimetria
Micromorfologia i anàlisi d’imatges
Laboratori de cultius cel·lulars
Servei de malherbologia i botànica agroforestal

Dr. Jacek Wierckos
Dr. Xavier Gómez
Dr. Jordi Calderó
Dra. Rosa Poch
Dra. Rosa Soler
Dr. Jordi Recasens

Facultat de Medicina
Facultat de Medicina- 
HUAV
Facultat de Medicina
ETSEA
Facultat de Medicina
ETSEA

Anàlisi química, 
estructural i 
microbiològica

Desenvolupament i aplicació de tècniques 
cromatogràfiques i d’espectrometria de masses
Servei de cromatografia de gasos i de líquid-líquid
Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)
Espectrofotometria UV-Vis / FT-IR
Anàlisi elemental i per espectroscòpia NIR
Servei de proteòmica i genòmica
Qualitat microbiològica en el sector agroalimentari
Anàlisi sensorial i físico-químic d’aliments
Anàlisi elemental per absorció atòmica de flama
Assaig en Planta Pilot de Processament d’Aliments
Laboratori de genòmica vegetal
Servei de liofilització i Laboratori de nutrició animal
Laboratori de calorimetria

Dr. Jordi Eras
 
Dr. Magí Riba
Dr. Ramon Canela
Dra. Mercè Balcells
Dr. Jaume Puy
Dr. Joaquim Ros i Dr. Enric Herrero
Dr. Antonio J. Ramos
Dra. Mª Paz Romero
Dra. Concepción Ramos
Dra. Olga Martín
Dra. Pilar Muñoz
Dra. Dolors Cubiló
Dra. Lluïsa F. Cabeza

ETSEA
  
ETSEA
ETSEA
ETSEA
ETSEA
Facultat de Medicina 
ETSEA
ETSEA
ETSEA
ETSEA
ETSEA
ETSEA
Escola Politècnica 
Superior-Edifici CREA
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Àmbit Servei Responsable Ubicació

Informació 
geogràfica, 
arqueològica i 
documental

Laboratori d’arqueologia
Servei d’Història, Documentació i Patrimoni
Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM)
Servei de cartografia, SIG i Teledetecció
Cartografia i SIG (Ciències Socials)
SIG i Teledetecció (Ciències Agràries i Mediambientals)

Dr. Emili Junyent / Sra. Carme Prats
Dra. Concepció Mir
Dr. Joaquim Company
 
Dr. José A. Martínez-Casasnovas
Dr. Jesús Burgueño

Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres

ETSEA
Facultat de Lletres

Imatge i so
Servei de Reproducció d’Imatge
Laboratori de musicologia
Servei d’Arxiu Digital Audiovisual

Sr. Xavier Goñi
Dr. Màrius Bernadó
Sr. Pep Oriol

Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres

Altres

Taller mecànic
Taller electrònic
Estabulari de rosegadors
Servei de qualitat de vida i envelliment

Dr. Joan Roca
Dr. Jordi Palacín
Dra. Carme Piñol
Dr. Jaume March

Escola Politècnica 
Superior
Escola Politècnica 
Superior
Facultat de Medicina
Facultat de Medicina

La creació dels SCT ha facilitat la major capacitat de captació de 
recursos externs per incrementar tant les infraestructures com 
el personal de suport. Així, l’any 2007 s’han incorporat 5 tècnics 
de suport, afegits als 5 tècnics incorporats l’any 2006, tots 
contractats en el marc del Programa Nacional de Potenciació de 
Recursos Humans del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003), cofinançats pel 
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), i els ingressos generats 
per la pròpia activitat dels Serveis. Actualment, els SCT compten 
amb 22 tècnics de suport, entre els quals hi ha personal laboral 
fixe i contractat temporal.

Pel que fa a les infraestructures, part de l’equipament incorporat 
recentment ha estat adquirit a través de convocatòries públiques. 
L’any 2007, els recursos obtinguts en la Convocatória del Plan Na-
cional de I+D+i (2004-2007) para proyectos de I+D realizados en 
parques científicos y tecnológicos, resolución de 11 de abril de 2006, 
sol·licitada pel Consorci del Parc Científic i Tecnològic, han permès 
una inversió d’aproximadament 1 milió i mig € en equips d’altes 
prestacions i en equips auxiliars. Aquests equips s’han d’ubicar tant 
a les instal·lacions de la futura Plataforma de Serveis Tecnològics 
en l’edifici Ciència del Campus de Gardeny, com a les ja existents als 
diferents campus de la UdL on estan ubicats els SCT.

Principals equips adquirits durant l’any 2007

Espectropolarímetre de dicroisme circular equipat amb Pelti-•	
er, detector de dicroisme circular, UV-visible i fluorescència.

Sistema de preparació de mostres en columnes d’extracció •	
SPE amb doble sistema de bombeig.

Cromatògraf de gasos bidimensional acoblat a un detector •	
d’espectrometria de masses amb analitzador de temps de 
vol.

Cromatògraf UPLC MS-MS (triple quadrupol) amb possibilitat •	
de realitzar cromatografia bidimensional.

Cromatògraf de gasos amb detector d’ionització de flama.•	

Sistema automàtic d’injecció de mostres mitjançant la tècni-•	
ca “headspace”.

Detector de Light Scattering i actualització de l’estació cro-•	
matogràfica de control.

Espectrofotòmetre NIR amb sonda de fibra òptica.•	
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Lector de fluorescència en microplaques amb dos mòduls in-•	
jectors.

Analitzador de l’estabilitat oxidativa del greix en aliments.•	

Microbalances, balances analítiques i balances de precisió.•	

Dos concentradors modulars protegits amb tefló.•	

Dos Sistemes de purificació d’aigua en dos etapes.•	

Equip Veris 3100 per a la cartografia georeferenciada de pro-•	
pietats de sòls.

Frigorífics, congeladors i màquines de gel.•	

4 Rotavapors.•	

Estufes, forns i mufla.•	

2 Centrífugues refrigerades.•	

2 Sonicadors.•	

Sistema per a la mesura de la humitat del sòl amb sonda i •	
sistema de gestió.

Titulador automàtic.•	

Microscopi òptic amb càmera digital.•	

Dewar 50 L.•	

2 Autoclaus de 75 L.•	

Equipament per a la sala de cates.•	

Liofilitzador.•	

Mesurador de l’activitat d’aigua en aliments.•	

Sistema per a l’anàlisi de mostres per RMN.•	

GPS i accessoris.•	

Digestor Kjeldahl 20 Pl.•	

Canviador de mostres.•	

Valorador Coulomètric Karl-Fischer.•	

Sistema per al secat de mostra per buit.•	

Espectrofotòmetre de camp VIS i IR.•	

Lector de plaques ELISA.•	

Cabina de fluxe laminar vertical.•	

3 pH-metres S50.•	

Es preveu que durant l’any 2008, totes les infraestructures existents 
i les de nova adquisició dels SCT del campus de l’Escola Tècnica i 
Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) s’ubiquin definitivament en 
l’edifici de serveis de 2.800 m2, actualment en construcció. Aquest 
edifici està finançat amb fons FEDER (Resolución de 24 de junio de 
2005, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, 
Ministerio de Educación y Ciencia).

Ingressos generats per l’activitat dels SCT

A continuació es presenten dades de facturació de les unitats dels 
SCT que han cedit totalment les seves infraestructures al Vice-
rectorat de Recerca, i que són gestionats per l’Oficina de suport 
a la R+D+i. L’any 2007, la facturació a clients externs representa 
el 59,31 % de la facturació total. D’aquesta facturació externa, un 
40,83 % és per convenis amb empreses i el 59,17 % restant és per 
serveis. 

Els clients interns dels SCT són els investigadors de la pròpia UdL, 
així com dels instituts i centres de recerca adscrits. L’any 2007 ha 
representat el 40,67 % de la facturació dels SCT.
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Facturació Import (€)
Clients externs 146.664,40
Clients interns 100.606,67
Total 247.271,07

Els departaments de la UdL que han contractat serveis interns du-
rant l’any 2007 són els següents:

Departament d’Història de l’Art i Història Social•	

Departament de Química•	

Departament de Tecnologia dels Aliments•	

Departament de Medicina Experimental•	

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal•	

Departament de Producció Animal•	

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl•	

Departament d’Enginyeria Agroforestal•	

Departament de Geografia i Sociologia•	

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques•	

Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial•	

Departament d’Hortofruticultura, Botànica i Jardineria•	

Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica •	
dels Recursos Naturals

Departament de Filologia Catalana i Comunicació•	

Departament d’Història•	

Pel que fa a la tipologia dels clients externs, la seva distribució 
segons el volum de la seva facturació és la següent:

Tipus client Volum 
facturació (%)

Empreses i altres clients privats 50,85
Institucions públiques 30,06
Fundacions i institucions sense ànim de 
lucre

18,75

Altres 0,34

4. Unitat d’assessorament a la presentació de 
projectes competitius R+D+i

4.1. Programes Marc Europeus

Responsable: Sra. Roser Mias

Durant l’any 2007, l’Oficina de Suport a la R+D+i ha anat evolu-
cionant en l’entorn dels projectes europeus consolidant la seva 
unitat de Gestió de Projectes Europeus que millora el recolzament 
als Grups d’Investigadors i potencia la participació en projectes 
europeus liderats.

En el 2007, s’aconsegueixen 4 projectes en les últimes convoca-
tòries del VI PM, corresponent a les àrees d’Aliments, Agricultura i 
Biotecnologia i de Ciències Socioeconòmiqes i Humanitats amb un 
retorn de 563.662 €, distribuïts com s’indica a continuació:

Any d’inicI Instrument Ambit Finançament

2007

Network of Excellence Aliments, Agricultura i Biotecnologia 148.662

STREP Ciències Socioeconòmiques i Humanitats 90.000

ERA-NET Aliments, Agricultura i Biotecnologia 180.000

ERA-NET Aliments, Agricultura i Biotecnologia 145.000
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Cal destacar també el seguiment de la presentació de projectes 
europeus al VII PM on s’han comptabilitzat fins al moment 12 pro-
postes entre la 1ª i la 2ª convocatòria, dels quals hi ha 6 projectes 
en procés d’avaluació i 6 projectes no acceptats, procedents de 
diferents departaments:

Grup de Recerca d’Energies Aplicades (GREA)•	

Departament de Geografia i Sociologia•	

Departament d’Enginyeria Agroforestal•	

Departament d’Anglès i Lingüística•	

Departament de Geografia i Sociologia•	

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques •	

Departament d’Empresa i Gestió de Recursos Naturals •	

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sol•	

Entre les activitats de gestió i seguiment de projectes podem citar 
el projecte INTERREG Universitat-Ocupació, que es presentarà a 
finals d’abril del 2008 i que té com objectiu la millora de les acti-
vitats econòmiques i la potenciació d’inserció laboral en la regió 
transfronterera. La UdL hi participa amb 6 propostes, incloses en 
els 4 subprojectes definits en el projecte:

1. Llengua i cultura professional: amb el suport de les infraestruc-
tures de la UdL.

2. Comunicació: creació de bases de dades i punts d’informació.

3. Territori: participació en la realització de cursos de formació de 
3 Grups de Recerca:

- Desenvolupament Biotecnològic i Agroalimentari (DBA),

- Grup de Recerca d’Energies Aplicades (GREA),

- Grup de Recerca de Sistemes d’Informació Geogràfica i Telede-
tecció

4. Empreneduria: en aquest àrea la UdL hi participa liderant la 
confecció d’una Guia d’Empreneduria, per part dels responsables 
del Trampolí Tecnològic de l’Oficina de recerca (TT) i el Departa-
ment de Pedagogia i Psicologia.

Entre les activitats de promoció de la unitat de gestió de projec-
tes europeus, cal destacar l’inici de reunions informatives amb els 
responsables dels departaments de la UdL per comunicar als in-
vestigadors l’acció de reforç en la unitat de gestió de projectes 
europeus i recollir les inquietuds generades en la participació en 
projectes europeus. Es preveu la continuïtat d’aquestes reunions a 
la resta de responsables de departament. 

Reunions Informatives 2007:

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de l’ET-•	
SEA

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB)•	

L’assistència a Jornades Informatives, organitzades per diferents 
associacions d’àmbit reconegut (CIDEM, CDTI, AGAUR,...) on es 
tracten temes relacionats amb les diferents convocatòries del VII 
PM, ha estat una eina molt eficaç d’assessorament i recolzament 
a l’investigador.

L’aparició del Butlletí RDInfo ha facilitat les tasques d’informació 
puntual al personal de recerca dels esdeveniments més importants 
a nivell europeu, convocatòries del VII PM, així com la motivació 
dels investigadors en la participació de projectes europeus lide-
rats. 

La unitat de projectes europeus es nodreix d’informació actualit-
zada gràcies a la creació de xarxes de consultes externes. Aquestes 
xarxes estan formades per personal expert en l’àmbit del 7è Pro-
grama Marc, i que han sorgit com a resultat de la interrelació amb 
grups de gestors i consultors en projectes europeus d’altres uni-
versitats que estan recolzant les accions de lideratge i participació 
de Projectes Europeus. 
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4.2. Convocatòries del Pla Nacional

Responsable: Sra. Anna Aguilà

Des de l’Oficina de Suport a la RDI s’informa del ventall d’ajuts de 
finançament públic de la recerca. Es fa difusió de les convocatò-
ries competitives, s’assessora als interessats i es dóna suport en 
la presentació de propostes. Durant l’any 2007 s’han difós i s’ha 
informat del contingut de 331 convocatòries competitives d’ajuts, 
beques i premis de recerca, a través de l’aplicatiu de gestió de la 
recerca GREC.

A continuació es detalla el número de sol·licituds presentades a les 
principals convocatòries d’ajuts competitius durant l’any 2007.

Projectes IDI Plan Nacional (MEC)
Projectes PROFIT (MEC/MITyC) 

Total Propostes: 40
Total Propostes 8

 

Accions Complementàries (MEC)
Accions Integrades (MEC)

Total Propostes: 10
Total Propostes 2

 

5. Accions de millora interna

Organització web dels grups de recerca

Responsable: 
Sr. Andrés Domínguez
Sra. Belén de Pablo

Des de l’Oficina R+D+I, s’han habilitat aquest any nous serveis 
web, d’autoedició i de distribució electrònica per a donar suport de 
gestió i difusió a tots els col·lectius de la UdL vinculats a la recerca, 
la innovació i la formació continuada.

Entre d’altres, s’ha habilitat una pàgina web per a cada grup de 
recerca de la UdL (www.udl.cat/recerca/oficina/grups.html), 82 
en total, amb una estructura general d’identificació del grup, de-
partament, investigadors principals, membres, dades de contacte, 
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0
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línies de recerca i enllaços d’interès, molts dels quals condueixen 
a pàgines i serveis propis del grup. A més a més, el sistema està 
interrelacionat amb la base de dades GREC.

Butlletí rdi-info

Responsables: 
Sra. Anna Aguilà 
Sr. Andrés Domínguez

Així mateix, l’Oficina ha posat en marxa el nou servei RDinfo, un 
butlletí electrònic setmanal dirigit fonamentalment a investiga-
dors, universitaris i empreses, però obert a consulta pública en 
general, amb informació puntual sobre noves convocatòries de 
recerca, concursos, premis, beques, contractes doctorals, progra-
mes europeus, etc. El butlletí és, a més a més, l’eina de difusió de 
les activitats desenvolupades al llarg de la setmana per les unitats 
integrades a l’Oficina (Trampolí Tecnològic, URPAC-Unitat d’Ajuts, 
Fundació,...) i properament es completarà amb guies per a la pre-
sentació de projectes RDi, línies de programes, consultori de dub-
tes i nous continguts.

La distribució electrònica del butlletí RDinfo es realitza a través 
de les llistes de correu electrònic de la UdL i està disponible per a 
consulta permanent a l’adreça www.udl.cat/recerca/oficina/ajuts-
recerca/RDinfo.html

Parc científic i tecnològic agroalimentari

El parc científic se sustenta sobre tres eixos :

Al campus de Ciències de la Salut, a través de l’Institut de •	
Recerca Biomèdica de Lleida. Aquest institut va aprovar, el 
novembre de l’any passat, la incorporació del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa a través de la Direcció Ge-
neral de Recerca, la qual cosa suposarà un impuls important.

Al campus de l’ ETSEA, s’està treballant per la constitució d’un •	
consorci agroalimentari amb la participació del DIUE, del CSIC 
i de l’IRTA. A part de les obres de l’arborètum, s’està finalitzant 
un edifici de 600 metres quadrats i s’està finalitzant el pro-

jecte per construir un nou edifici de 2000 metres quadrats. 
Ambdós edificis seran el nucli de desenvolupament del con-
sorci de recerca agroalimentari abans indicat.

A la zona de Gardeny, s’està acabant l’edifici H3 i s’han acon-•	
seguit recursos del Plan Avanza de l’antic Ministeri d’Indús-
tria, Turisme i Comerç per valor de 12 milions d’euros, per 
a la construcció del centre experimental per a la producció 
audiovisual multimèdia, digitalització i arxiu de continguts, 
que ha de permetre donar un impuls al sector de comunicació 
audiovisual

FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA

La Fundació UdL és una institució de formació permanent crea-
da per la Universitat de Lleida que té com a objectiu fomentar i 
desenvolupar canals que permetin millorar el coneixement, la co-
municació i les relacions entre la Universitat de Lleida i l’entorn 
socioeconòmic i cultural. La Fundació UdL també s’encarrega de 
promoure, fomentar i formalitzar contractes i convenis de R+D+i, 
i de potenciar la transferència de coneixements i de tecnologia de 
la UdL. 

Durant l’any 2007, la Fundació de la Universitat de Lleida ha re-
forçat les actuacions d’organització de jornades científiques i con-
gressos, gestió de cursos de formació continuada i convenis, i de 
promoció i divulgació de la R+D+i de la Universitat de Lleida.

Tot plegat és gràcies a l’esforç i la dedicació no sols de les perso-
nes que treballen dia a dia a la Fundació UdL, sinó també al del 
personal docent investigador de la Universitat i a professionals de 
l’entorn social i empresarial.

Objectius de la Fundació Universitat de Lleida

Fomentar i desenvolupar canals que permetin millorar el co-a) 
neixement, la comunicació i les relacions entre la Universitat 
de Lleida i l’entorn socioeconòmic i cultural
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Promoure, fomentar i formalitzar contractes i convenis de b) 
R+D+i i prestació de serveis entre la Universitat de Lleida

Promoure i projectar la Universitat de Lleida al seu entorn pro-c) 
per i d’àmbit internacional

Promoure activitats de formació continuadad) 

Potenciar la transferència de coneixements i de tecnologia de e) 
la Universitat de Lleida, podent participar en empreses, amb la 
finalitat d’utilitzar, difondre i treure profit d’aquests coneixe-
ment

Actuar com a centre d’informació i coordinació de les empre-f) 
ses i entitats públiques que vulguin establir relacions amb la 
Universitat de Lleida

Facilitar l’accés al món laboral dels graduats, ja sigui en tre-g) 
balls per compte propi o per compte d’altre

Facilitar la relació de l’estudiantat amb el món del treball per h) 
a la millora de la seva formació i adquisició d’experiència, en 
activitats professionals

En general, col·laborar amb la resta de la Universitat de Lleida i) 
en la gestió de les activitats que aquesta té encomanades

Activitats realitzades durant l’any 2007

Organització de jornades científiques i de divulgació1. 

Organització de reunions científiques i congressos 2. 

Gestió de formació continuada3. 

Gestió de convenis i projectes R+D+i4. 

Promoció i divulgació5. 

1. Organització de jornades científiques i de divulgació

Els llibres de crims de la ciutat de Lleida•	
Dr. Joan J. Busqueta. Departament d’Història

Protecció de la propietat industrial i intel·lectual•	
Sra. Carme Agustí. Oficina de Suport R+D+i. Trampolí Tec-
nològic

Jornada Actes de commemoració Riuada 1907•	
Dr. Ramon Batalla. Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl

2. Organització de reunions científiques i congressos

XII Jornadas de Archivos universitarios / conferencia de archi-•	
vos universitarios 
Dra. Pepita Raventós i Dra. Ana M Romero. Secretaria Ge-
neral

15th Nitrogen Workshop. Towards a better efficiency in N •	
use 
Dra. Àngela Bosch, Dra. Rosa M Teira i Dr. Josep M Villar. De-
partament de Medi Ambient i Ciències del Sòl- maig 2007

29 Reunión del Grupo de Electroquímica de la Real Sociedad •	
Española de Química
Dr. J. Puy, Dr. Dr. Josep Galcerán i Dr. José Salvador
Departament de Química

26 Reunión de la Sociedad Española de Senología y Patalogía •	
Mamaria
Dr. Edelmir Iglesias
Departament de Cirurgia

3. Gestió de formació continuada

Màsters propis de la Universitat de Lleida 

1. Acupuntura 
Dr. Josep M Meler i Dr. Josep A Carceller. Departament de Cirurgia 

2. Desenvolupament infantil i detecció precoç 
Dra. Glòria Jové i Dra. Maria A Marsellés. Departament de Pedago-
gia i Psicologia
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3. Mediació lingüística
Dra. Neus Vila. Departament de Filologia Clàssica Espanyola i Fran-
cesa 

4. Infermeria de quiròfan 
Sra. M Teresa Torner. Departament d’Infermeria

5. Gestió Cultural 
Dr. Fidel Molina. Departament de Geografia i Sociologia

Medicina i Cirurgia d’Urgències•	
Dr. Ramon Nogué. Departament de Cirurgia

Atenció Prehospitalària Urgent a la Muntanya•	
Dra. Pilar Jürschik. Departament d’Infermeria

Agents d’igualtat d’oportunitats per a les dones a l’àmbit ru-•	
ral
Dra. Mª Ángeles Calero. Departament de Filologia Clàssica Es-
panyola i Francesa

Hipologia•	
Dra. Isabel del Arco. Departament de Pedagogia i Psicologia

Cursos de postgrau 

Dret Agroalimentari•	
Dr. Antoni Vaquer. Departament de Dret Privat

Intervenció Socioeducativa amb Immigrants Gitanos•	
Dr. Jordi Garreta. Departament de Geografia i Sociologia

Estudis sobre Educació, Llengua i Treball Social amb adults •	
immigrants (on-line)
Dra. Dolors Mayoral. Departament de Geografia i Sociologia

Estudis sobre la immigració (on-line)•	
Dra. Dolors Mayoral. Departament de Geografia i Sociologia

Sistemes d’Informació Geogràfica per a la Gestió Municipal •	
i Territorial
Dra. Carme Bellet i Sra. Montserrat Guerrero. Departament de 
Geografia i Sociologia

Promoció i Educació per la Salut •	
Dr. Salvador Sáez. Departament d’Infermeria

Atenció a les persones amb dependència. Les ferides cròni-•	
ques 
Dra. Joana Barberá. Departament d’Infermeria

Gestió Cultural•	
Dr. Fidel Molina. Departament de Geografia i Sociologia

Cuidatges d’infermeria al pacient neurològic •	
Dra. Pilar Jürschik. Departament d’Infermeria

Integració laboral de persones en risc d’exclusió social•	
Dr. Rafael Allepuz. Departament d’Economia Aplicada

Cursos d’especialització

Tècniques de Suport Emocional per al Malalt de Càncer•	
Dr. Ramon Colell. Departament d’Infermeria

Cuidant al Cuidador: Tècniques per a Gestionar l’Estrès Emo-•	
cional
Dr. Ramon Colell. Departament d’Infermeria

Atencions en les Malalties Ginecològiques•	
Sra. Francisca Garcia. Departament d’Infermeria

Ecografía para Médicos de Urgencias•	
Dr. Ramon Nogué. Departament de Cirurgia

Accés a la Professió d’Agent de la Propietat Immobiliària•	
Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida
Dra. Mercè Castilllo. Departament de Dret Civil

Tècniques de Suport Emocional per al Malalt de Càncer•	
Dr. Ramon Colell. Departament d’Infermeria

Jueus a la Catalunya Medieval: Cultura, Identitat i Vida Quo-•	
tidiana
Dr. Flocel Sabater i Dr. Joan J. Busqueta. Departament d’His-
tòria
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Els Llibres IV i V del Codi Civil de Catalunya•	
Dr. Antoni Vaquer. Departament de Dret Privat

Hemoteràpia•	
Dra. Pilar Jürschik. Departament d’Infermeria

Dret i Noves Tecnologies•	
Sra. Carme Agustí. Oficina de Suport R+D+i. Trampolí Tecno-
lògic
Dra. Mª José Puyalto, Dra. Paloma de Barrón. Departament de 
Dret Privat

Aspectes quantitatius

Alumnes participants Impartició (hores)
home dona total

Màsters 13 79 92 3.940
Postgraus 50 162 212 196
Cursos 
d’especialització

140 146 286 55

203 387 590 4.191

Evolució del nombre d’activitats de formació
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4. Gestió de convenis i projectes R+D+i

Elaboració del fons documental de la Universitat de Lleida•	
Dra. Pepita Raventós. Secretaria General 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generali-
tat de Catalunya

Seminari de gestió ambiental de la ICHN: Estany d’Ivars i Vila-•	
Sana
Sr. Frederic Casals. Departament de Producció Animal

Estudi sobre l’economia submergida a les Terres de Lleida•	
Dr. Rafael Allepuz. Departament d’Economia Aplicada 
Observatori d’Economia Solidària

Posició de les línies d’afectació del sector ferroviari i indica-•	
ció d’elements de protecció en el PI SAU-1 a Vilanova de la 
Barca
Sr. Melitó Camprubí. Departament d’Enginyeria Agroforestal

Pla de Formació de les Valls d’Àneu•	
Dra, Sofia Isus. Departament de Psicologia i Pedagogia
Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Ca-
talunya

Projecte sobre accessibilitat de persones discapacitades a les •	
TIC
Dr. Jordi Palacín. Departament d’Informàtica i Enginyeria in-
dustrial
Càtedra Soluziona-Fundación Adecco

5. Promoció i divulgació d’activitats

Presència i organització d’actes de promoció a certàmens

Futura. Saló de Màsters i Postgraus. Barcelona•	
Fira de Sant Miquel. Saló Nacional de la Maquinària Agrícola •	
i Saló Internacional de la Fruita. Lleida
Presentació del projecte CENIT sobre aliments nutricionals •	
Dr. Manuel Portero. Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques
Dra. Mª José Motilva. Departament de Tecnologia dels Ali-
ments

Presentació del Centre de Difusió Tecnològica del Pa (INNO-•	
PAN). Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Compte d’explotació 2007 (ingressos

Compte d’explotació 2007 (despeses)

Total (€) 1.617.529,48

Formació 
continuada

70%

Reunions i 
congressos 

científics
24%

Altres
2%

Convenis i 
projectes R+I+D

4%

Total (€) 1.096.689,32

Serveis 
contractats 

85,0%

Salaris 7,8%

Despeses 
financeres 0,3%

Ajuts a entitats i 
beques 6,5%
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Evolució dels comptes d’explotació anuals 

Distribució dels marges (ingressos-despeses anuals)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

INGRESSOS (M€) 0,89 0,99 1,62

DESPESES (M€) 0,76 0,78 1,1

2005 2006 2007

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

INGRESSOS I DESPESES
ANTICIPATS (€)

213.363 237.716 525.474

RESULTATS DE GESTIÓ
(€)

-84.668 -22.673 -4.634

31 des 2005 31 des 2006 31 des 2007



140 Recerca i transferència tecnològica

Processos de millora interna

1. Traspàs de la pàgina web de la FudL cap al sistema openCMS de 
la Universitat de Lleida

Anàlisi i reorganització de la informació•	

Nou disseny de l’estructura del portal•	

2. Nou disseny de l’estructura del portal

Ordenació dels documents de despesa•	

Ordre de pagament •	

Liquidació de Viatge•	

Contracte d’arrendament de serveis•	

Aquests formularis es poden descarregar de la web

Automàticament s’assigna un número de referència per facilitar 
les consultes posteriors sobre l’estat de la despesa

3. Procediment per a la tramitació de convenis/contractes

Creació d’una plantilla per l’elaboració del pressupost amb el càl-
cul automàtic del cànon i el seu retorn

4. Automatització de l’emissió de factures

Integració de l’emissió de factures dins del sistema comptable •	
de la FudL

Comptabilització automàtica del reconeixement de drets•	

Comptabilització automàtica del cobrament de la factura•	

5. Inscripció, matriculació i pagament via web

Objectius del projecte

Gestió de dades de cursos i alumnes•	

Pagament on-line a través de la pàgina web de la fundació•	

Gestió de les dades resultants•	

Avantatges

L’alumne es podrà matricular de forma fàcil via web•	

Gestió de la tresoreria més àgil. Identificació automàtica de •	
les matrícules



141Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2007/2008

PROJECCIÓ DE LA UNIVERSITAT





143Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2007/2008

OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS

Amb la finalitat d’internacionalitzar la UdL, durant aquest curs 
acadèmic l’Oficina de Relacions Internacionals ha continuat fo-
mentant la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL en-
vers altres països, per una banda, i acollint estudiants, PDI i PAS 
procedents d’altres institucions d’arreu del món, per l’altra.

A més, des de l’Oficina de Relacions Internacionals també s’ha 
participat en el Programa de Cooperació Interuniversitària (PCI) i 
en els programes per a la incorporació d’estudiantat estranger de 
tercer cicle.

D’altra banda, durant el curs 2007/2008, s’han posat en marxa les 
accions previstes al nou programa Erasmus, ara inclòs dins el pro-
grama Lifelong Learning, s’ha llançat el nou programa de Beques 
Internacionals Bancaja, s’ha col·laborat amb la Facultat de Lletres 
en la creació del Certificado de Estudios Hispánicos i s’ha assistit a 
diverses fires internacionals.

Programa Erasmus

Durant el curs 2007/2008, han estat en vigor un o més convenis 
Erasmus entre la UdL i 186 institucions d’ensenyament superior de 
27 països europeus, 6 institucions menys que el curs precedent. En 
relació amb el curs anterior, han entrat en vigor convenis amb 11 
institucions amb les que prèviament la UdL no tenia conveni, men-
tre que no han estat renovats els convenis amb 17 institucions. 
Aquests convenis permeten la mobilitat d’estudiantat, professorat 
i PAS.

La UdL ha obtingut la Carta Universitària Erasmus ampliada que 
li permet participar en el Lifelong Learnig Programme (Programa 
d’Aprenentatge Permanent), dins el que s’inclou Erasmus, durant 
el període 2007/2013.

Universitats europees amb les quals la UdL ha tingut acords 
bilaterals de cooperació dins el marc del programa Erasmus 
durant el curs 2007/08

Alemanya (22)
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Aquis-
grà)*

Universität Bayreuth (Bayreuth)
Freie Universität Berlin (Berlin)
Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin)
Ruhr-Universität Bochum (Bochum)
Rheinische Friedrich Wilhelms Universität (Bonn)
Technische Universität Clausthal (Clausthal)
Technische Universität Dresden (Dresden)
Fachhochschule Eberswalde (Eberswalde)
Albert Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau (Friburg)
Hochschule Fulda (Fulda)
Justus Liebig Universität Giessen (Giessen)
Georg-August Universität Göttingen (Göttingen)
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Heidelberg)
Friedrich Schiller Universität Jena (Jena)
Christian-Albrechts Universität zu Kiel (Kiel)
Universität Koblenz-Landau (Coblença)
Technische Universität München (Munic)
Universität Potsdam (Potsdam)
Fachhochschule Lausitz (Senftenberg)
Eberhard Karls-Universität Tübingen (Tübingen)
Bergische Universität-Gesamthochschule (Wuppertal)
Àustria (3)
Leopold-Franzens Universität Innsbruck (Innsbruck)
Fachhochschule Technikum Kärnten (Spittal)
Universität für Bodenkultur Wien, BOKU (Viena)
Bèlgica (8)
EHSAL - European University College Brussels (Brussel·les) *
Erasmushogeschool Brussel (Brussel·les)
Université Libre de Bruxelles (Brussel·les)
Universiteit Gent (Gant)
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, KATHO (Kortrijk)
Katholieke Universiteit Leuven (Lovaina)
Université Catholique de Louvain (Lovaina)
Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut (Mons)
Bulgària (1)
National Sports Academy “Vassil Levsky” (Sofia)
Dinamarca (2)
Københavns Universitet (Copenhaguen)
Vitus Bering Center for Videregaende Uddannelse (Horsens)
Eslovàquia (2)
Univerzita Komenského v Bratislave (Bratislava)
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre (Nitra)
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Eslovènia (1)
Univerza v Mariboru (Maribor)
Estònia (1)
Estonian University of Life Sciences, EMÜ (Tartu)
Finlàndia (9)
Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu, EVTEK (Espoo)
Helsingin yliopisto (Hèlsinki)
Arcada – Nylands svenska yrkehögskola (Hèlsinki)
Joensuun yliopisto (Joensuu)
Lahden Ammattikorkeakoulu (Lahti)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oulu)
Turun Yliopisto (Turku)
VAMK, University of Applied Sciences (Vaasa)
Svenska yrkeshögskolan (Vaasa)
França (38)
Université de Picardie (Amiens)
École Superiéure d’Agriculture Angers –FESIA (Angers)
Université Victor Segalen (Bordeaux)
Université de Savoie (Chambery)
Université Blaise Pascal Clermont Ferrand (Clermont-Ferrand)
Université de Technologie de Compiègne (Compiègne)
Université de Bourgogne (Dijon)
Université du Littoral Côte d’Opale (Boulogne sur Mer)
Université Joseph Fourier Grenoble I (Grenoble)
Ecole de Management de Normandie (Le Havre) 
Université du Droit et de la Santé de Lille (Lilla)
Ecole Supérieure de Commerce International du Pas-de-Calais 
(Longuenesse)
Université de Limoges (Llemotges)
Université Claude Bernard (Lió)
Université Jean Moulin (Lió)
Institut de Recherche et d’Action Commerciale de Lyon, IDRAC 
(Lió) 
Université de Montpellier I (Montpeller)
Université des Sciences et Techniques du Languedoc (Montpeller)
Université Paul Valéry (Montpellier III)
École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier (Mont-
peller)
Université de la Sorbonne Nouvelle (París)
Université de Paris-Sorbonne, Paris IV (París)*
Université René Descartes, Paris V (París)
Université de Paris-Nanterre, Paris X (París)

Université Paris-Sud 11 (París)
École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Fôrets (París)
Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau)
Université de Perpignan Via Domitia (Perpinyà)
Université des Antilles et de la Guyane (Pointe à Pitre)
Université de Poitiers (Poitiers)
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes (Rennes)
Université Jean Monnet (Saint-Etienne)
Université Louis Pasteur (Estrasburg)
Université des Sciences Sociales (Tolosa de Llenguadoc)
Université de Toulouse Le Mirail (Tolosa de Llenguadoc)
Université Paul Sabatier (Tolosa de Llenguadoc)
Institut National Polytechnique de Toulouse (Tolosa de Llengua-
doc)
Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines (Versalles)
Grècia (2)
Agricultural University of Athens (Atenes)
Aristotle University of Thessaloniki (Tessalònica)
Hongria (3)
Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest)
Debreceni Egyetem (Debrecen)
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron)
Irlanda (2)
Institute of Technology Cork (Cork)
Institute of Technology Tralee (Tralee)
Itàlia (35)
Università degli studi di Bari (Bari)
ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna (Bolonya)
Università degli studi di Cagliari (Càller)
Università degli studi di Camerino (Camerino)
Università degli studi del Molise (Campobasso)
Università degli Studi di Catania (Catània)
Università degli studi di Ferrara (Ferrara)
Università degli studi di Firenze (Florència)
Università degli Studi di Foggia (Foggia)
Università degli Studi dell’Aquila (L’Aquila)
Università degli Studi di Macerata (Macerata)
Università degli studi di Milano (Milà)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Piacenza)
Università degli Studi di Milano - Bicocca (Milà)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Mòdena)
Università degli studi Federico II di Napoli (Nàpols)
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Istituto Universitario di Magistero Benincasa Napoli (Nàpols)
Università degli studi di Padova (Padova)
Università degli Studi di Palermo (Palerm)
Università degli studi di Parma (Parma)
Università degli studi di Pavia (Pavia) 
Università degli Studi di Perugia (Perugia)
Università degli studi di Pisa (Pisa)
Università degli Studi della Basilicata (Potenza)
Università degli studi di Roma La Sapienza (Roma)
Università deglis Studi di Roma Tor Vergata (Roma)
Università degli Studi Roma Tre (Roma)*
Istituto Universitario di Scienze Motorie (Roma)
Università degli studi di Salerno (Salern)
Università degli studi di Torino (Torí)
Università degli studi di Trento (Trento)
Università degli studi di Trieste (Trieste)
Università degli Studi di Udine (Udine)
Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ (Urbino)*
Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)
Lituània (2)
Kauno medicinos universitetas (Kaunas)
Lietuvos zemes ukio universitetas (Kaunas)
Malta (1)
Università tà Malta (Msida)
Noruega (3)
Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB (Ås)
Høgskolen i Hedmark (Elverum)
Høgskulen i Volda (Volda) 
Països Baixos (4)
Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam)
Fontys Hogescholen (Eindhoven)
Radboud Universiteit Nijmegen (Nijmegen)
Wageningen Universiteit (Wageningen)
Polònia (10)
Akademia Techniczno-Rolnicza (Bydgoszcz) 
Akademia Medyczna w Gdańsku (Gdańsk)
Uniwersytet Jagielloñski (Cracòvia)*
Akademia Rolnicza w Szczecinie (Szczecin)
Uniwersytet Warszawski (Varsòvia)
Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego (Varsòvia)
Akademia Medyczna w Warszawie (Varsòvia)
Uniwersytet Wrocławski (Breslau)

Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Breslau)
Akademia Medyczna we Wrocławiu (Breslau)
Portugal (10)
Universidade de Aveiro (Aveiro)
Universidade do Minho (Braga)
Instituto Politecnico de Bragança (Bragança)
Universidade de Coimbra (Coimbra)
Universidade de Evora (Evora)
Instituto Politécnico de Leiria (Leiria)
Universidade Nova de Lisboa (Lisboa)
Universidade Tecnica de Lisboa (Lisboa)
Instituto Politécnico de Santarém / Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior (Santarem)
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real)
Regne Unit (7)
University of Aberdeen (Aberdeen)
University of Wales / Prifysgol Cymru, Bangor (Bangor)
Cardiff University / Prifysgol Caerdydd (Cardiff)
Cranfield University (Silsoe)
Lancaster University (Lancaster)
London Metropolitan University (Londres)
University of Newcastle upon Tyne (Newcastle)
República Txeca (4)
Masarykova Univerzita v Brně (Brno)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (České Budějovice) 
 Ceska Zemedelska Universzita v Praze (Praga)
Univerzita Karlova v Praze (Praga)
Romania (3)
Universitatea Ovidius Constanta (Constanta)
Universitatea AL.I. Cuza (Iasi)
Universitatea ‘‘Stefan Cel Mare” din Suceava (Suceava)
Suècia (4)
Högskolan Dalarna (Falun)*
Luleå Tekniska Universitet (Luleå)*
Lunds Universitet (Lund)
Sveriges Lantbruksuniversitet (Uppsala)
Turquia (6)
Çukurova University (Adana)
Ankara Üniversitesi (Ankara)*
Mustafa Kemal University (Hatay)*
Istanbul Teknik Üniversitesi (Istambul)
Kahramanmaras Sutcu Imam University (Kahramanmaras)
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Harran Universitesi (Sanliurfa)*
Xipre (1)
Intercollege (Nicòsia)
Suïssa (2) **
Université de Genève (Ginebra)
Université de Lausanne (Lausana)

(*) Institucions amb les que s’ha signat acord per primera vegada.
(**) Suïssa no participa oficialment al programa Erasmus.

Acords de cooperació bilateral

Durant el curs 2008/2009, la UdL ha signat 14 nous acords bi-
laterals de cooperació amb diverses institucions d’ensenyament 
superior. Durant aquest curs, també han expirat 8 acords bilaterals 
que no han estat renovats. En total la UdL té signats 76 acords 
bilaterals de cooperació amb universitats d’Àfrica, Amèrica, Àsia 
i Europa.

Universitats amb les quals la UdL té signats acords bilaterals 
de cooperació durant el curs 2007/2008

Alemanya (1)
Universität Koblenz-Landau
Algèria (1)
Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem*
Argentina (11)
Instituto de Formación e Investigación ‘‘Maestro Carranza”
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Pontificia Universidad Católica Argentina
Universidad Católica de Cuyo
Universidad Nacional de Catamarca*
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Lanús*
Universidad Nacional de San Luis*
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional del Sur
Universidad Nacional Rio Cuarto
Brasil (3)
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Federal de Campina Grande
Universidade Federal de Viçosa

Canadà (4)
Agriculture and Agri-Food Canada – Agriculture et Agroalimen-
taire Canada
Université d’Ottawa – University of Ottawa
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal (UQÀM)
Colòmbia (4)
Universidad de Antioquía
Universidad de La Sabana
Universidad del Cauca
Universidad del Quindío*
Costa d’Ivori (1)
Université de Cocody
Costa Rica (1)
Universidad de Costa Rica
Cuba (1)
Instituto Superior Politécnico ‘‘José Antonio Echeverría”
El Salvador (1)
Universidad Centroamericana ‘‘José Simeón Cañas” (UCA)
Equador (2)
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO
Universidad de Cuenca
Estats Units d’Amèrica (9)
Colorado State University
Euroamerican International University, Miami
Iowa State University
Southern Illinois University Edwardsville
University of California, Davis*
University of Georgia*
University of Minnesota*
University of Texas Health Science Center at Houston
Western Michigan University
Finlàndia (1)
Svenska yrkeshögskolan (Vaasa)
França (3)
Institut National Polytechnique de Toulouse
Université de Pau et des Pays de l’Adour*
Université Jean Moulin Lyon 3
Guatemala (1)
Universidad de San Carlos de Guatemala
Guinea Equatorial (1)
Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial*
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Israel (1)
Ben-Gurion University of the Negev
Mèxic (13)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla **
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) **
Universidad Autónoma de Chapingo
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Autónoma de Guerrero*
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad de Celaya
Universidad de Guadalajara*
Universidad de La Salle**
Universidad de las Américas - Puebla
Universidad de Monterrey
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Nicaragua (2)
Universidad Nacional Agraria
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León
Perú (2)
Universidad César Vallejo
Universidad Nacional del Santa
Regne Unit (2)
Lancaster University
University of Cranfield at Silsoe
Togo (1)
Université de Lomé*
Tunísia (1)
Université du 7 Novembre à Carthage
Xile (6)
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad Austral de Chile
Universidad de La Frontera
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
Universidad Mayor
Universidad Técnica Federico Santa María
Xina (3)
Sichuan Agricultural University
Tianjin Foreign Studies University
South China Botanical Garden *

(*) Institucions amb les que s’ha signat acord per primera vegada. Dades 
a 04/05/2008.
(**) Convenis en procés de renovació.

Programa SICUE

Durant el curs 2007/08 la UdL ha mantingut acords bilaterals de 
cooperació per a la mobilitat de l’estudiantat en el marc del pro-
grama SICUE (sistema d’intercanvi entre centres universitaris d’Es-
panya) amb 42 universitats de l’Estat espanyol.

Universitats de l’Estat espanyol amb les quals la UdL té 
signats acords bilaterals de cooperació dins el marc del 
programa SICUE

Universitats integrants de l’Institut Joan Lluís Vives (IJLV)
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat d’Alacant
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears
Universitat de València
Universitat de Vic
Universitat Jaume I
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Universitat Politècnica de València
Universitat Rovira i Virgili
Andalusia
Universidad de Almería
Universidad de Cádiz
Universidad de Córdoba
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de Málaga
Universidad de Sevilla
Aragó
Universidad de Zaragoza
Astúries
Universidad de Oviedo
Canàries
Universidad de La Laguna
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Cantàbria
Universidad de Cantabria
Castella - La Manxa
Universidad de Castilla-La Mancha
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Castella i Lleó
Universidad de Burgos
Universidad de León
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
Comunitat Valenciana (no IJLV)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
Extremadura
Universidad de Extremadura
Galícia
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad Politecnica de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
Navarra
Universidad de Navarra
Universidad Pública de Navarra
País Basc
Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad de Deusto

Mobilitat

La mobilitat acadèmica internacional a la UdL s’articula bàsicament 
a l’entorn de dos programes: el programa Erasmus, que permet la 
mobilitat acadèmica d’estudiantat i professorat amb universitats 
europees, i el Programa de Mobilitat de la UdL, fruit dels diferents 
acords bilaterals que la UdL té signats amb diferents universitats, 
la majoria de fora del continent europeu.

Mobilitat d’estudiantat

Dades globals de mobilitat internacional

Totes les dades són provisionals a data 30/04/2008.

Les dades per al curs 2007/2008 dels dos programes de mobilitat 
internacional gestionats des de l’ORI (programa Erasmus i Pro-
grama de Mobilitat de la UdL) mostren un increment important 
del nombre d’estudiants rebuts i un lleuger descens dels enviats. 
Entre els tres programes han participat un total de 356 estudiants 
enviats i rebuts. En nombres absoluts, el centre que ha mogut més 
estudiantat ha estat l’ETSEA. Per països, Itàlia i Mèxic continuen 
sent els països amb els que hi ha més mobilitat.

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins els 
programes Erasmus (estudis i pràctiques) i de Mobilitat de 
la UdL
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Evolució del nombre d’estudiantat enviat dins els programes 
Erasmus estudis, Erasmus pràctiques i Mobilitat de la UdL

Evolució del nombre d’estudiantat rebut dins els programes 
Erasmus i Mobilitat de la UdL
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Distribució per països de l’estudiantat participant als 
programes Erasmus i de Mobilitat de la UdL. Curs 2007/2008

País Enviat Acollit Total
Mèxic 19 49 68
Itàlia 26 39 65
França 10 13 23
Polònia 4 19 23
Xina 21 21
Alemanya 5 15 20
Finlàndia 15 2 17
Rep. Txeca 6 7 13
Turquia 1 10 11
Regne Unit 8 3 11
Argentina 9 9
Xile 2 6 8
Estats Units 1 5 6
Països Baixos 3 2 5
Suècia 5 5
Nicaragua 4 4
Bèlgica 2 2 4
Dinamarca 4 4
Portugal 3 1 4
Estònia 4 4
Perú 3 3
Romania 3 3
Eslovènia 3 3
Hongria 2 1 3
Lituània 3 3
Noruega 3 3
Canadà 2 2
Grècia 2 2
Malta 2 2
Brasil 2 2
Irlanda 2 2
Costa Rica 1 1
Eslovàquia 1 1
Letònia 1 1

140 216 356

Països de destinació de l’estudiantat Erasmus i de Mobilitat 
de la UdL. Curs 2007/2008

Països d’origen de l’estudiantat Erasmus i de Mobilitat de la 
UdL. Curs 2007/2008

Programa Erasmus estudis 

Dades generals

Durant el curs 2007/2008, i d’acord amb les dades provisionals a 
30/04/2008, la Universitat de Lleida ha enviat a altres universitats eu-
ropees 97 estudiants i n’ha acollit 132 de diferents països europeus. En 
conjunt, 229 estudiants han participat en el programa Erasmus estudis.

 Itàlia 18,57% 

Mèxic 13,57% 

Finlàndia 10,71% 

França 7,14% Argentina 6,43% 
Regne Unit 5,71% 

R. Txeca 4,29% 

Suècia 3,57% 

Alemanya 3,57% 

Suècia 2,86% 

Dinamarca 2,86% 
Polònia 2,86% 

Altres 17,86% 

Mèxic 22,69%

Itàlia 18,06%

Xina 9,72% Polònia 8,80%

Alemanya 6,94%

França 6,02%

Turquia 4,63%

R. Txeca 3,24%

Xile 2,78%

Països Baixos 2,31%
Estònia 1,85%

Altres 12,96%

Països d'orígen de l'estudiantat Erasmus i de Mobilitat de la UdL
Curs 2007/2008
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Evolució del nombre d’estudiantat enviat i acollit dins el programa Erasmus Estudis

Per centres, un 49,48% dels estudiants enviats a universitats europees són de l’ETSEA, mentre que la Facultat de Dret i Economia és el centre 
que més estudiants estrangers ha rebut, un 29,55%. 
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Per països, la UdL ha enviat estudiants a 16 països diferents i ha 
acollit estudiants procedents de 20. Itàlia continua sent el país 
d’on es reben més estudiants (el 29,55%) i on més se n’envien 
(26,80%).

Distribució per països de l’estudiantat participant al 
programa Erasmus estudis. Curs 2007/2008

Destinacions de l’estudiantat del programa Erasmus estudis 
de la UdL. Curs 2007/2008

Procedència de l’estudiantat Sòcrates/Erasmus de la UdL. 
Curs 2006/2007 

Formació Lingüística

1. Cursos intensius de llengües Erasmus (EILC)

Dos estudiants Erasmus han participat en els cursos intensius de llen-
gües. Aquest cursos tenen per objectiu fomentar entre els estudiants 
Erasmus el coneixement de les llengües menys utilitzades de la Unió 
Europea. Aquests estudiants han participat en cursos d’italià i finès.

2. Cursos intensius de les EOI

Amb l’objectiu de millorar la preparació lingüística de l’estudiantat 
seleccionat per participar en el programa Erasmus, l’ORI ofereix la 
possibilitat de subvencionar una part de la matrícula als cursos in-
tensius de les Escoles Oficials d’Idiomes. Per al curs 2007/2008 12 
estudiants s’han acollit a aquesta possibilitat, 5 en cursos d’anglès, 
3 de francès, 2 d’alemany i 2 d’italià.

3. Beques complementàries de la UdL

Durant el curs 2007/2008, la UdL ha concedit 20 ajuts comple-
mentaris per als estudiants Erasmus de la UdL amb els millors ex-
pedients acadèmics.

4. Programa Erasmus pràctiques

El Programa d’Aprenentatge Permanent preveu una nova moda-
litat de mobilitat Erasmus que permet a l’estudiantat realitzar un 
període de pràctiques en una empresa o organització d’un altre 
país europeu. Durant el curs 2007/2008, la Facultat de Ciències de 
l’Educació ha enviat dos estudiants en pràctiques a França en el 
marc d’aquest nou programa.

5. Programa de mobilitat de la UdL 

Durant el curs 2007/2008, 41 estudiants de la UdL han estudiat 
en universitats estrangeres en el marc del Programa de Mobilitat 
de la UdL. Els països de destinació d’aquests estudiants han estat 
Mèxic (19), Argentina (9), Nicaragua (4), Perú (3), Canadà (2), Xile 
(2), Costa Rica (1) i Estats Units (1). El nombre d’estudiants es-
trangers acollits dins aquest programa s’ha incrementat fins a 84, 
procedents de Mèxic (49), la RP de la Xina (21), Xile (6), Estats Units 
d’Amèrica (5), Brasil (2) i França (1). En total 125 estudiants locals 
i estrangers han participat en aquest programa.

Itàlia 26,80%

Finlàndia 15,46%

França 8,25%Regne Unit 8,25%

Rep. Txeca 6,19%

Alemanya 5,15%

Suècia 5,15%

Dinamarca 4,12%

Polònia 4,12%

Altres 16,49%

Destinacions de l'estudiantat del programa Erasmus estudis de la UdL
Curs 2007/2008

Itàlia 29,55%

França 9,09%

Polònia 14,39%
Alemanya 11,36%

Turquia 7,58%

Rep. Txeca 5,30%

Estònia 3,03%

Altres 19,70%

Procedència de l'estudiantat del programa Erasmus estudis a la UdL
Curs 2007/2008
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Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins el Programa de Mobilitat de la UdL

Estudiantat enviat i rebut dins el Programa de Mobilitat de la UdL. Curs 20067/2008
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Programes de beques

Ajuts de l’ORI per a estada i manutenció

L’Oficina de Relacions Internacionals concedeix ajudes per a es-
tada i manutenció a l’estudiantat dels centres propis que realitza 
estades en universitats que no concedeixin cap ajut econòmic per 
aquests conceptes.

Beques JADE patrocinat pel Santander Central Hispano

En el cas d’algunes universitats mexicanes, el programa de mobili-
tat de la UdL es complementa amb els ajuts econòmics Jade patro-
cinats pel Banc Santander Central Hispano. Vint-i-sis estudiants 
de diverses institucions d’educació superior mexicanes han gaudit 
d’aquests ajuts durant el curs 2007/2008.

Beques Internacionals Bancaja

Enguany, per primer cop, s’han atorgat beques als estudiants de 
la UdL participants al Programa de Mobilitat de la UdL gràcies a 
l’acord signat entre la UdL i la Fundació Bancaja. En total, s’han 
concedit 22 ajuts.

Estudiantat visitant

En el marc del programa d’estudiantat visitant la UdL ha rebut 8 
estudiants, 4 a la Facultat de Lletres, 2 a l’Escola Politècnica Supe-
rior i 2 a la Facultat de Dret i Economia. Per països, aquests estudi-
ants procedien de Xipre (3), Algèria (2), Brasil, Itàlia i Mèxic.

Programa SICUE 

D’acord amb les dades provisionals per al curs 2007/2008, 13 estu-
diants de la UdL han anat a estudiar a altres universitats de l’Estat 
espanyol en el marc del Sistema d’intercanvi entre centres univer-
sitaris d’Espanya (SICUE). La UdL ha acollit 8 estudiants.

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins el Programa SICUE
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Estudiantat SICUE enviat i rebut. Curs 2007/2008

Beques Sèneca

El programa SICUE es complementa amb els ajuts Sèneca, convo-
cats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Dels 13 estudiants 
enviats a altres universitats espanyoles, 6 han gaudit de beca, i 
dels 8 estudiants rebuts, 1 tenia atorgada la beca Sèneca del Mi-
nisteri.

Programes de mobilitat específics

Programes de mobilitat adreçats a l’estudiantat de titulacions 
concretes que han tingut mobilitat durant el curs 2007/20081.

ETSEA

1. Programa d’intercanvis curts amb universitats dels Estats Units 
d’Amèrica

Durant els mesos d’estiu, la Universitat de Lleida intercanvia es-
tudiants amb universitats dels Estats Units d’Amèrica. Per al curs 
2007/2008, està previst que 7 estudiants es desplacin a l’Iowa State 
University, la Colorado State University i la University of Georgia.

1. Dades elaborades a partir de la informació facilitada pel responsable 
acadèmic de cada programa a data 30/04/2008.

2. Programa de doble titulació amb la Cranfield University at Sil-
soe

7 estudiants de l’ETSEA han seguit el programa de doble titulació 
en aquesta universitat anglesa.

3. Ajuts de la UdL per a l’estudiantat de programes de doble ti-
tulació 

El curs 2007/2008 és el segon en el que l’Oficina de Relacions In-
ternacionals convoca aquests ajuts. S’han concedit ajuts a 7 es-
tudiants de l’ETSEA participants en el programa de doble titulació 
amb la Cranfield University at Silsoe.

Mobilitat de professorat

Estades curtes de docència Erasmus

Pel que fa a la mobilitat del professorat, i encara amb dades provi-
sionals a 30/04/2008, 30 professors de 5 centres de la Universitat 
de Lleida han realitzat o tenen previst realitzar estades Erasmus de 
docència de curta durada en universitats de països europeus.

ETSEA Ciències 
Educació

INEFC Lletres Infermeria Medicina Dret i 
Economia

Turisme EPS

3

2

3

2

1 1 1

2 2

1

2

1

Estudiantat SICUE enviat i rebut
Curs 2007/2008

Estudiantat enviat Estudiantat rebut
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Professorat de la UdL que ha realitzat estades de docència de curta durada Erasmus durant el curs 2007/2008

Evolució del nombre de professorat enviat i acollit que ha realitzat estades de docència de curta durada Sòcrates/Erasmus

(*) Segons dades de l’Agencia Nacional Española Erasmus. Últim curs segons dades facilitades pel PDI de la UdL que ha rebut professorat Erasmus.

Professorat de la UdL que ha realitzat 
estades de docència de curta durada Erasmus durant el 

curs 2007/2008
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Per països La major part d’aquestes estades han tingut lloc en uni-
versitats de França i Alemanya (7 en cada cas), seguides d’Itàlia 
(5), Suècia (3), Àustria i Finlàndia (2) i Grècia, Polònia, Turquia i el 
Regne Unit (1 en cada país).

Destinacions del professorat de la UdL que ha realitzat 
estades Erasmus de curta durada. Curs 2007/2008

Des de l’ORI també s’ha col·laborat en l’acollida de professors es-
trangers i de responsables acadèmics i d’oficines de relacions in-
ternacionals d’universitats estrangeres.

Programa d’ajuts de la UdL per a la promoció d’activitats 
de mobilitat internacional

La UdL concedeix ajuts per a la mobilitat en el marc de convenis 
bilaterals. En el moment de redactar aquesta memòria encara no 
s’han resolt els ajuts corresponents al segon quadrimestre del curs 
2007/2008.

Mobilitat del PAS

Programa d’ajuts de la UdL per a la promoció d’activitats 
de mobilitat internacional 

Durant el curs 2007-2008, un membre del PAS ha rebut un ajut per 
a una estada en universitats de Mèxic.

Programa Erasmus PAS

El nou programa Erasmus preveu per primera vegada la possibilitat 
de mobilitat de personal no docent d’institucions d’ensenyament 
superior amb finalitats de formació. Durant el curs 2007-2008, 
dos membres del PAS de la UdL han fet estades de formació en 
universitats italianes.

Programa STELLA (Administrative Staff Mobility Programme)

Dins el programa de mobilitat STELLA del Compostela Group of 
Universities, la UdL té previst rebre un membre del PAS de la Ma-
sarykova Univerzita de Brno (República Txeca).

Ajuts de mobilitat per al PAS de les universitats 
catalanes2

Dins el programa d’ajuts de mobilitat per al Personal d’Administra-
ció i Serveis de les universitats i de les administracions públiques 
del sector universitari i de la recerca 2007, convocat per l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de 
Catalunya, i que té com a objecte la millora del desenvolupament 
professional del PAS, la Universitat de Lleida ha obtingut ajuts per 
a l’estada de tres persones en els següents centres, durant el curs 
acadèmic 2007-08:

- Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco (Es-
panya)

- Università degli Studi di Udine (Itàlia)

- Université des Sciences et Technologies de Lille (França)

2. Informació elaborada a partir de les dades facilitades per Gerència.

Alemanya 23,33%

França 23,33%

Itàlia 16,67%

Suècia 10,00%

Àustria 6,67%

Finlàndia 6,67%

Grècia 3,33%

Polònia 3,33%
Regne Unit 3,33%Turquia 3,33%

Destinacions del professorat de la UdL que 
ha realitzat estades de docència Erasmus de curta durada. 

Curs 2007/2008 
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Programa d’ajuts de la UdL per a la promoció d’activitats 
de mobilitat internacional 

Pel que fa als ajuts per a la mobilitat bilateral dins de convenis 
marc de cooperació signats per la UdL, a la convocatòria de l’any 
2007 es van concedir els ajuts següents:

Mobilitat d’estudiantat

Ajuts per a 4 estudiants dels Estats Units participants en progra-
mes internacionals específics de l’ETSEA.

Mobilitat de PDI

12 ajuts per a PDI de la UdL en visita a universitats estrangeres.

4 ajuts per a PDI estranger de visita a la UdL.

Per centres Per destí/origen
C. de l’Educació 3 enviats  
  i 2 rebuts
EPS  3 enviats  
  i 2 rebuts
ETSEA   4 enviats
Infermeria  3 enviats
Lletres  
  2 enviats
Dret i Economia 1 enviat
Total  16 enviats  
  i 4 rebuts

Argentina  2 enviats  
  i 1 rebut
Estats Units 2 enviats  
  i 1 rebut
Mèxic  1 enviat  
  i 1 rebut
Canadà  2 enviats
Regne Unit 2 enviats
Xile  2 enviats
França 
  1 enviat
Marroc 
  1 enviat
Nicaragua  1 enviat
Perú  1 enviat
Xina   1 enviat
Cuba  1 rebut
Total  16 enviats  
  i 4 rebuts

Mobilitat de PAS

1 ajut per a PAS de la UdL en visita a universitats mexicanes.

Programes, xarxes i altres accions 
internacionals

Programa de Cooperació Interuniversitària

PCI Iberoamèrica

En el marc de la convocatòria PCI 2006, s’ha dut a terme el projec-
te de recerca Estudios de microhábitats y microambientes físico-
químicos en sistemas microbianos endolíticos del desierto de Ata-
cama (Chile), coordinat des del servei de Microscopia Electrònica 
en cooperació amb la Universidad de Antofagasta (Xile).

En el marc del PCI 2007, s’ha concedit un ajut al projecte Mo-
torización de la contaminación ambiental por metales pesados, 
coordinat des del departament de Química en cooperació amb la 
Universidad Centro Americana José Simeón Cañas (el Salvador).

PCI Mediterrània 

En el marc de la convocatòria PCI 2006, s’ha dut a terme el 
projecte La mujer ante su propia representación: la autobio-
grafía como medio de expresión, coordinat des del departa-
ment de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica i l’Université 
du 7 novembre à Carthage (Tunis).

A la convocatòria PCI 2007, s’ha concedit un ajut al projecte 
Imbricaciones transnacionales de las migraciones entre Es-
paña y Marruecos, coordinat des del departament de Geo-
grafia i Sociologia en cooperació amb la Faculté des Sciences 
Juridiques Sociales Souissi de Rabat (Marroc). Programes per 
a la incorporació d’estudiants estrangers de doctorat3

Durant el curs 2007/2008, la UdL ha continuat acollint es-
tudiants estrangers de doctorat becats per diversos progra-
mes.

3. Dades elaborades a partir de la informació facilitada per la Secció de 
tercer cicle a data 30/04/2008.
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Programa de beques Jade Plus

ETSEA: 3 estudiants

Dret i Economia: 2 estudiants

Ciències de l’Educació: 1 estudiant

Països d’origen: Mèxic (2), Colòmbia, Costa Rica, Equador i Xile.

Programes del govern espanyol

1. Beques MAEC-AECID
ETSEA: 2 estudiants
Països d’origen: Equador i Xile.

2. Programa DEBEQ de la Generalitat de Catalunya
Ciències de l’Educació: 1 estudiant
País d’origen: Romania. 

INTERACCIÓ AMB LA SOCIETAT

1. Centre de Cooperació Internacional

Àrea de formació

Formació

Curs de lliure elecció: Mundialització, pobresa i desenvolupament

La situació actual del món és incomprensible malgrat les ingents 
quantitats d’informació que ens arriben.

A tal efecte, l’objectiu principal d’aquest curs és analitzar la situ-
ació del context actual en què vivim per poder reflexionar sobre 
possibles alternatives de futur que tinguin com a protagonistes 
actius els ciutadans i ciutadanes de tot el món.

Entre els mesos d’octubre i novembre de 2007, es va dur a terme 
aquest curs, que va demostrar ser de gran interès per a les 15 
persones que van participar en el mateix, amb uns resultats que 
van ser satisfactoris.

Curs de lliure elecció: Visions d’Amèrica Llatina

L’objectiu fonamental del curs és tractar de forma transversal els 
diferents enfocaments sobre la realitat d’Amèrica Llatina, des de 
la colonització fins als nostres dies. Així s’han revisat els orígens i 
causes del desenvolupament.

S’han tractat les diferents alternatives polítiques que s’estan pro-
duint en aquest moment, s’ha parlat sobre la situació dels drets 
humans i sobre els nous plans i estratègies econòmiques.

Durant el mes de febrer, es va dur a terme aquest curs, que s’ha 
organitzat juntament amb la Universitat Rovira i Virgili, mirant de 
crear sinergies i treball conjunt, reproduint el mateix curs tant per 
a l’alumnat de Tarragona com per a l’alumnat de Lleida. 

Es van matricular 9 persones, amb un grau de satisfacció elevat.

Curs de lliure elecció: Desenvolupament sostenible: el futur dels 
països empobrits

En aquest curs, pretenem posar especial èmfasi en la funció que 
l’agricultura ha tingut al llarg de la història en els països del sud, 
essent part activa del seu desenvolupament.

Des d’una perspectiva interdisciplinària, les diferents sessions pre-
tenen donar un enfocament que ens aproximi al coneixement de 
la realitat dels pobles del sud i dels condicionaments que en ells 
han establert els països industrialitzats a l’hora de desenvolupar 
l’agricultura (tipus d’explotacions, repartiment de la terra, conreus 
implantats...)

Un any més, aquest curs s’ha dut a terme durant els mesos de 
febrer i març. S’han matriculat 20 persones.

Postgrau

- Desenvolupament i Cooperació: de l’àmbit global al local

L’augment de les desigualtats socials, la precarietat sota la qual 
es continua vivint als països econòmicament empobrits i la im-
portància que els moviments migratoris estan tenint dins la nos-
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tra societat ens obliguen a realitzar una anàlisi complementària a 
dues escales, la global i la local.

En aquest postgrau, que duem a terme des de l’any 2004, mirem 
de treballar per tal de donar eines i instruments a les persones in-
teressades en el món de la cooperació amb un perfil professiona-
litzador, fet que ens motiva cada any a oferir-ne una nova edició.

Cal destacar la internacionalització d’aquest postgrau, ja que en 
els darrers anys hem rebut alumnes de Colòmbia, Senegal, Holan-
da, Equador i d’arreu de l’estat espanyol.

Actualment, el curs 2007/2008, han estat un total de 18 alumnes 
els que des del mes de gener i fins al juny cursaran el postgrau.

Seminari

- Energies renovables, una aplicació als països del Sud

La societat del segle XXI es troba davant d’una situació de triple 
crisis: acceleració del canvi climàtic, fi imminent de l’energia bara-
ta amb la consegüent crisi econòmica i exhauriment dels recursos 
globals (aigua, boscs, sòl fèrtil, fauna i flora salvatge). La fallida 
multifuncional del sistema afecta a tota la ciutadania però, com 
sempre, genera més patiment en les societats dels països empo-
brits.

Són diverses les falses solucions que es publiciten, però només les 
opcions socials i econòmiques que operin dins els límits ecològics 
del planeta són viables. Des de l’àmbit energètic l’aposta per les 
renovables és ferma. L’energia solar tèrmica i fotovoltaica, l’eòlica, 
la hidràulica a petita escala i alguns biocombustibles locals produ-
eixen impactes ambientals molt inferiors al petroli, el gas natural, 
el carbó o l’energia nuclear. El món de la cooperació internacional 
ja fa dècades que ha estat especialment sensible a aquest temes. 
L’abastament energètic de les comunitats ha estat l’objectiu de 
força projectes de cooperació desenvolupats. Aquest seminari vol 
ser una mostra i una anàlisi de les possibilitats de futur i de les 
seves aplicacions.

Universitat d’estiu

- Sostenibilitat i Cooperació: clau del desenvolupament 
humà?

És evident que dia a dia els nivells de consum del planeta creixen a 
un ritme desmesurat i que el desenvolupament econòmic mundial 
accentua cada cop més les desigualtats entre les diferents parts 
del món.

Segur que tots coincidirem a pensar que cal posar de manifest la 
necessitat d’introduir canvis als pobles enriquits que proporcionin 
millores reals als pobles empobrits per poder lluitar contra les cau-
ses de la pobresa.

En aquest curs, es mirarà d’aprofundir en l’anàlisi de l’estat del 
món des de la perspectiva de la sostenibilitat i dels camins que es 
poden obrir des de l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

El curs està adreçat a tots aquells estudiants que vulguin comple-
mentar la seva formació universitària, així com als professionals 
que desitgin aprofundir els seus coneixements en aquesta matè-
ria.

Altres cursos

- Jornades de formació en solidaritat de Lleida

Les jornades de formació en solidaritat són una iniciativa de la Co-
ordinadora d’ONGD de Lleida, que conjuntament amb el Centre de 
Cooperació Internacional pretenen oferir eines als membres de les 
ONGD i als estudiants de la Universitat per tal que puguin conèixer 
la realitat de la situació econòmica, social i mediambiental que viu 
el món i que ens afecta a tots.

- Aules de Gent Gran

L’objectiu de la participació del Centre de Cooperació Internacional 
a les aules de la gent gran és apropar temes diversos com ara els 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni o el món de la coope-
ració als sèniors de la nostra Universitat, donat que darrerament 
el col·lectiu sènior està esdevenint un nou actor del món de la 
cooperació.
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- Formació d’agents de la ciutat de Lleida

Dintre del marc del conveni amb la Regidoria de Drets Civils, Coo-
peració i Immigració, el Centre de Cooperació Internacional gesti-
ona un curs de formació depenent de les demandes dels agents de 
la ciutat o dels camps d’actuació més immediats.

Àrea de cooperació

Convocatòries

Durant el curs 2007/2008, hi ha hagut cinc modalitats de convo-
catòries:

Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació internacional 
per al desenvolupament.

Té per objecte promoure la cooperació en els camps de la docèn-
cia, la recerca, la cultura i el desenvolupament entre els membres 
de la comunitat universitària de la UdL i institucions o col·lectius 
més desfavorits dels països anomenats del tercer món.

Aquest finançament és possible, en part, gràcies al professorat i al 
PAS adherits a la campanya “Dóna el teu 0,7”.

- Convocatòria d’ajuts per a la mobilitat de cooperació al desen-
volupament.

Aquesta convocatòria preveu dues modalitats:

Realització de treballs o projectes finals de carrera, pràcti-1. 
cums, pràctiques de postgrau i equivalents, sempre que la 
temàtica o l’execució estigui relacionada amb la cooperació 
per al desenvolupament i es realitzi totalment o parcialment 
en algun país dels anomenats del Tercer Món i en organismes 
internacionals.

Participació en el programa de mobilitat solidària del Centre 2. 
de Cooperació Internacional.

- Convocatòria d’ajuts per a la realització d’estudis de recerca 
relacionats amb el 4t món.

Té per objecte fomentar el coneixement de la situació d’exclusió i 
vulnerabilitat en la qual es troben els col·lectius més desfavorits 
del nostre entorn més proper com ara els immigrants, els refugiats 
o els sense sostre, entre d’altres. La finalitat és contribuir al disseny 
d’estratègies que permetin la seva inserció social i la millora de les 
seves condicions de vida.

- Convocatòria d’ajuts per a la realització d’un estudi de recerca 
relacionat amb el desenvolupament, la cooperació internacio-
nal i la solidaritat

Té per objecte impulsar l’estudi i la recerca entorn els temes relaci-
onats amb el desenvolupament, la cooperació i la solidaritat com 
poden ser, els drets humans, el medi ambient o les relacions sud- 
nord, entre d’altres. La finalitat és impulsar el debat, la reflexió i 
l’anàlisi necessaris per promoure un compromís cívic envers una 
societat més justa i equitativa.

- Convocatòria d’ajuts per a la realització d’estudis en xarxa en-
tre la UdL i altres universitats per impulsar el desenvolupa-
ment i la cooperació internacional per al desenvolupament.

Té per objecte l’estudi i la recerca en tots aquells àmbits vinculats 
directament o indirectament al desenvolupament, la cooperació 
internacional, la lluita contra la pobresa o la reducció de les de-
sigualtats tant entre els països com al seu interior. La finalitat és 
contribuir al treball en xarxa per tal d’aprofitar les sinèrgies entre 
diferents grups de treball que tinguin objectius comuns entorn els 
esmentats àmbits socials.

Avaluacions de projectes

Des del Centre de Cooperació Internacional, es duen a terme des 
de l’any 2005 els estudis de viabilitat dels “documents-projecte” 
presentats a les convocatòries de Cooperació, Agermanament, Co-
desenvolupament, Emergència i Cooperació Bilateral de l’Ajunta-
ment de Lleida i des de 2007 les de Cooperació i Sensibilització de 
la Diputació de Lleida.

També es duen a terme les avaluacions sobre el terreny “in situ” 
dels projectes de cooperació finançats per l’Ajuntament de Lleida.
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Programa TEMPUS

El Centre de Cooperació Internacional funciona com a oficina 
d’assessorament i gestió del programa Tempus en cooperació amb 
universitats dels països de l’Europa de l’Est i de la ribera sud de la 
Mediterrània.

En el marc d’aquest programa, el Centre de Cooperació Internaci-
onal lidera el projecte europeu “Tools for e-learning and technolo-
gy transfer in Food Technology” amb la Universitat de Banja Luka 
(Bòsnia i Hercegovina), del qual es va presentar l’informe final a 
l’octubre de 2007.

La Comissió Europea ha obert un nou període de la convocatòria 
de projectes Tempus IV 2007-2013. S’està treballant per a poder 
presentar noves sol·licituds.

Campanya “DÓNA EL TEU 0,7%”

Aquest any es compleixen 10 anys des de que la Universitat va 
decidir destinar el 0,7% dels seus recursos propis a projectes de 
cooperació al desenvolupament. A més a més,va animar al PDI i al 
PAS a contribuir a aquest objectiu fent una aportació voluntària. 
Ara i coincidint amb el desè aniversari de la campanya es vol con-
vidar a l’estudiantat.

És per aquesta raó que, amb l’objectiu de sensibilitzar a la comu-
nitat estudiantil, des de febrer de 2008 fins al juny estem presen-
tant una exposició fotogràfica sobre el projecte Yachay que anirà 
itinerant per tots el campus de la Universitat i que acabarà amb la 
realització d’una taula rodona que comptarà amb la presència de 
personalitats del món acadèmic, de les ONGD i de l’estudiantat.

Programa de Voluntariat de Nacions Unides per als 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)

Aquest any, la Universitat de Lleida formarà part de la xarxa del 
Programa de Voluntariat de Nacions Unides per als Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni.

La participació es fa a través de l’enviament de voluntaris, primor-
dialment estudiants universitaris, que durant sis mesos s’incorpo-

raran en un projecte de voluntariat enfocat cap a algunes de les 
àrees de desenvolupament en les que es concreten els ODM.

Congrés Universitat i Cooperació

La Universitat de Lleida, a través del Centre de Cooperació Interna-
cional, participa en la co-organització del IV Congrés Universitat 
i Cooperació, que tindrà llocs els dies 12, 13 i 14 de novembre de 
2008 a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Àrea de sensibilització

Co-organització de la Quarta Fira d’Entitats Solidàries de Llei-•	
da i VIa Mostra al Carrer d’Informació i Documentació per al 
Desenvolupament, durant els dies 20 i 21 d’octubre de 2007.

Exposició fotogràfica “Dones del Marroc, vides en blanc i ne-•	
gre”, de la Fundació Josep Comaposada, del 17 de setembre al 
4 d’octubre de 2007, al vestíbul -1 de l’edifici emblemàtic.

Presentació del Quadern Al voltant de la Immigració, de Jordi •	
Garreta i Rafael Crespo, dut a terme el 29 d’octubre de 2007.

Conferència d’Intermón Oxfam “En el foc creuat”, a càrrec de •	
George Dickens el 12 de novembre.

Exposició fotogràfica sobre les “Les malalties de la pobresa”, •	
de Medicus Mundi, durant els dies 20 de novembre al 10 de 
desembre de 2007 al vestíbul de la Facultat de Ciències de la 
Salut.

Exposició fotogràfica “L’UNRWA i els Refugiats de Palestina”, •	
del Comitè Català de l’UNRWA, del 3 al 20 de desembre de 
2007, al vestíbul de l’edifici emblemàtic. En la que s’emetrà un 
curtmetratge relacionat amb la temàtica per tal de sensibilit-
zar a la comunitat universitària.

Xerrada Informativa sobre les brigades de solidaritat junta-•	
ment amb l’Assemblea Catalana per la Pau, la Fundació Pau i 
Solidaritat i l’Observatori Internacional de la Pau, 10 de març 
de 2008.
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Àrea de documentació: Centre d’Informació i Documentació 
al Desenvolupament

VI Mostra al carrer d’Informació i Documentació per al 
Desenvolupament

Durant els dies 20 i 21 d’Octubre de 2007, el CIDD va apropar el seu 
fons bibliogràfic a la ciutadania de Lleida. Amb aquesta finalitat 
va exposar una mostra del mateix a la Plaça Sant Joan de Lleida. 
Per segon any, aquesta activitat s’inclou dins la Fira Solidàrium 
co-organitzada entre el Centre de Cooperació Internacional de 
la UdL i la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració de 
l’Ajuntament de Lleida.

Altres accions

A banda de gestionar la participació de la UdL en els programes 
esmentats més amunt, l’Oficina de Relacions Internacionals ha re-
alitzat altres accions:

Campanya “Mou-te... per les Universitats”, destinada a fo-•	
mentar la participació de l’estudiantat de la UdL en els dife-
rents programes de mobilitat existents.

Organització de les accions d’acollida de l’estudiantat parti-•	
cipant en els programes de mobilitat (Erasmus, Programa de 
mobilitat de la UdL, SICUE i altres). Programa d’activitats con-
juntes amb les Universitats de Girona i Rovira i Virgili.

Organització del Curs d’orientació cultural per a estudiants de •	
mobilitat acadèmica.

Col·laboració amb la Facultat de Lletres en l’organització del •	
Certificado de Estudios Hispánicos.

Assistència a fires internacionals: EAIE Conference 2007 •	
(Trondheim, Noruega), China Education Expo 2007 (Beijing, 
Xina), Europosgrados 2008 (Monterrey i Mèxic DF, Mèxic).

Difusió d’informació entre la comunitat universitària i asses-•	
sorament en matèria de relacions internacionals.

Interacció amb la societat

Celebració de la Diada de Sant Jordi

Aprofitant que els llibres són un dels principals protagonistes 
d’aquest dia, el CIDD va participar exposant el llibres publicats dins 
la col·lecció Sud-Nord i els quaderns “Al Voltant de...”, així com 
oferint una petita mostra del fons bibliogràfic del CIDD, al carrer 
Major de Lleida.

Llistes d’informació

Periòdicament, s’elaboren i s’envien tres llistes de correu (notícies 
i articles d’actualitat, convocatòries i agenda) a totes les persones 
interessades en els temes del nostre àmbit. Aproximadament, hi ha 
uns 740 inscrits i inscrites.

Difusió del CIDD als mitjans de comunicació

Un cop al mes, el CIDD col·labora amb la pàgina Escoltant La Vida 
(diari La Mañana), dins la secció En Acció elaborant una ressenya 
sobre alguna de les novetats editorials del fons bibliogràfic, per tal 
de fer-ne difusió, i que així arribi la informació a la ciutadania de 
Lleida i província.

Publicacions

El Centre de Cooperació Internacional disposa de la col·lecció 
Sud-Nord que pretén publicar els estudis de recerca així com els 
seminaris o cursos temàtics que s’organitzen des del Centre de 
Cooperació Internacional.

Les darreres publicacions han estat:

Lògiques i Paradoxes i Oportunitats. La inserció sociolaboral de la 
població immigrada a les terres de Lleida d’Anna Mata (coord.), 
Jordi Domingo, Ramon Julià. Presentat el 19 de juny de 2007.

Mujeres inmigrantes y trabajo sexual en Lleida de Joan Pallarés. 
L’acte de presentació va tenir lloc el 4 de desembre de 2007 a les 
19h al Saló Víctor Siurana, amb la col·laboració de l’Associació 
Anti-Sida.
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Immigració i Educació d’Adults. Dinàmiques d’integració i d’exclu-
sió, de Núria Llevot, Jordi Garreta i Cecilio Lapresta. Presentat el 12 
de desembre de 2007.

Europa Oriental. En la encrucijada entre la Unión Europea y la Fe-
deración Rusa, Antoni Blanc Altemir (ed.). Pendent de publicació.

2. Acords de Cooperació

Durant el curs 2007/08, s’han signat acords de cooperació entre la 
Universitat de Lleida i les institucions següents:

Conveni de col·laboració entre el Unescocat i Unesco de Llei-•	
da i la Universitat de Lleida

Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Privada Espai •	
Guinovart i la Universitat de Lleida

Conveni de col·laboració entre l’associació Humoràlia i la Uni-•	
versitat de Lleida

Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Lleida i la •	
Universitat de Lleida

Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Serós i •	
la Universitat de Lleida

3. Xarxa Vives d’Universitats

La Xarxa Vives d’Universitats està formada per vint universitats 
públiques i privades de Catalunya, el País Valencià, les Illes, la Ca-
talunya Nord i Andorra i també d’altres territoris amb vincles geo-
gràfics, històrics culturals i lingüístics comuns.

Els seus objectius generals estratègics són:

Liderar la prestació de serveis innovadors i amb valor afegit a 1. 
les universitats membres i a la societat.

Consolidar la representació col·lectiva de les universitats 2. 
membres en l’àmbit internacional.

Assolir i reforçar el coneixement i el reconeixement vertebrats 3. 
per part de les diverses societats que composen l’entorn d’in-
fluència de la Xarxa.

En els àmbits següents:

Informació i divulgació del coneixement.1. 

Llengua i Cultura.2. 

Desenvolupament acadèmic: docència i recerca.3. 

Relacions internacionals.4. 

IV Lliga de debat universitari

Sis estudiants de la Facultat de Dret i Economia han participat 
en la IV Lliga de debat universitari, organitzada per la Xarxa Vives 
d’Universitats, que ha tingut lloc a la Universitat de les Illes Ba-
lears, del 23 al 26 d’abril. El debat ha estat sobre el subjecte “Es 
poden mantenir les actuals condicions d’accés a l’habitatge?”.

a) Programa DRAC

El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots 
els estaments de la comunitat universitària de les institucions 
membres de la XVU.

El programa s’entén com un ajut per assistir a cursos, seminaris 
o congressos, per visitar un servei d’una altra universitat, iniciar 
una investigació o projecte, per cursar una o diverses assignatu-
res en una altra universitat; o bé per organitzar altres activitats 
culturals. 

El curs 2007/2008 han participat de la UdL:

   estudiants de 1r i 2n cicle al DRAC- Estiu 

1 estudiant i 2 grups de 12 i 24 estudiants a DRAC - Hivern estades 
curtes, (estudiants de 1r i 2n cicle).

6 estudiants de tercer cicle a DRAC- Formació avançada.

9 professors a DRAC- PDI.
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b) Cursos d’estiu en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats

La Xarxa Vives d’universitats (XVU) ha editat, com cada any, la Guia 
de cursos d’estiu 2008 on es troba la informació sobre els cursos 
que es realitzen a 85 localitats diferents dels nostre àmbit lingüís-
tic, i en les quals està previst que participin al voltant de 25.000 
persones. La Guia de cursos d’estiu de la XVU ha esdevingut una de 
les ofertes de cursos d’estiu més importants d’Europa i, probable-
ment, la de major relleu dins l’àmbit de la cultura catalana.

Els cursos de la Universitat d’Estiu de Lleida formen part d’aquesta 
guia adreçada als estudiants de primer i segon cicle de les universitat 
vinculades a la xarxa, així com a qualsevol persona interessada a am-
pliar els seus coneixements universitaris en qualsevol camp del saber.

4. Projecció 

Honoris Causa

El 17 d’octubre de 2007, investidura com a doctor Honoris Causa 
del senyor Umberto Veronesi, apadrinat pel Dr. Edelmiro Iglesias 
Martínez, professor titular de cirurgia de la UdL.

El 25 d’octubre de 2007, investidura com a doctor Honoris Causa 
del senyor Reinhard Zimmermann, apadrinat pel Dr. Antoni Vaquer 
Aloy, catedràtic de dret civil de la UdL.

El 29 d’abril, investidura com a doctor Honoris Causa del senyor 
Humberto López Morales, apadrinat per la Dra. Mª Àngels Calero 
Fernández, catedràtica de Llengua Espanyola de la UdL.

Activitats en col·laboració amb altres institucions

Lliurament de premis del III Concurs Literari d’Humor Negre, •	
organitzat per l’Associació Cultural Humoràlia i el Vicerecto-
rat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària de la UdL, 
l’octubre de 2007.

Relació de premiats:•	

1r premi: per l’obra •	 El mal de Schleitheim de Leonel Mauro 
d’Agostino.

1r accèssit pel relat •	 L’ascesi del carnisser, presentat sota el 
pseudònim de Ferran Amargós.

2n accèssit per l’obra •	 Somriures d’ultratomba, de Joan Adell 
Àlvarez.

3r accèssit per l’obra •	 Zòcalo, d’Héctor Sánchez Minguillán.

4t cicle de Cinema i Drets Humans, del 9 al 24 de novembre •	
de 2007.

XIV Festival de Jazz de Lleida, del 3 al 24 de novembre de 2007.•	

Presentació del film •	 Bucarest, la memòria perduda, dirigida 
per Albert Solé, al saló d’actes de l’edifici del Rectorat, el 21 
de febrer de 2008.

Músiques disperses. II Festival de músiques folk, del 6 al 15 •	
de març de 2008.

Presentació del llibre Catalunya Continental, Infrastructura •	
ferroviària com a espina dorsal del territori que recull l’estudi 
del professor Joan Busquets, l’11 d’abril.

14a Mostra de Cinema Llatinoamericà de l’11 al 18 d’abril.•	

5. Aules universitàries per a la gent gran

Unitat d’Atenció Socioeducativa (Memòria Curs 
2007-2008)

Durant el curs 2007-2008, aquesta unitat ha realitzat les accions vin-
culades a les Aules d’Extensió Universitària que es detallen tot seguit:

a) Seguiment de les Aules tutelades per la Universitat de Lleida.

Alumnes matriculats
Aula de Lleida 412
Aula de Tàrrega 170
Aula de Balaguer 63
Aula de Cervera 154
Aula de Mollerussa 81
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b) Aules complementàries paral·leles a l’Aula de Lleida (col-
laboració amb l’IME)

Matriculats
Curs de Català I 10
Curs de Català II 10
Iniciació a la informàtica 15
Informàtica II 15

c) Reunions seguiment aules

Reunió amb l’alcaldessa de Mollerussa: 18 de setembre de 2007.

Reunió amb el president Consell Comarcal de la Noguera: 15 oc-
tubre de 2007.

L’objectiu d’ambdues reunions era el de promoure la creació d’una 
Junta de Gent Gran per a gestionar les aules.

d) Convenis

Es va signar el conveni específic de col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Tàrrega i la Universitat de Lleida per a la realització d’una 
activitat formativa en el curs 2007-2008 amb el Centre de Forma-
ció “La solana” de l’Ajuntament de Tàrrega..

e) Participació altres activitats

Universitats: Assistència al Concert de l’Orquestra Simfònica del 
Vallès el dia 16 d’abril de 2008.

Assistents
Aula de Lleida 200
Aula de Tàrrega 130
Aula de Cervera 8
TOTAL 338

f) AFOPA

Assistència i participació en la II jornada de Treball “La gent gran i 
la formació: passat, present i futur” el dia 9 de novembre de 2007 
a Manresa.

g) Cloendes previstes Aules de Gent Gran

Aules Data
Lleida 4 de juny
Mollerussa 29 d’abril
Tàrrega 5 de juny
Balaguer 14 de maig
Cervera 17 de juny

h) Universitat d’Estiu

Titol del curs: “Cultura, societat i vida”

Dates: Del 8 al 11de juliol.

6. Oficina del Voluntariat

Aquest curs acadèmic, l’Oficina del Voluntariat s’ha traslladat del 
Campus del Rectorat al Campus de Cappont, cosa que ha fet que la 
seva activitat hagi començat més tard. Cal dir però, que s’ha inten-
tat de promoure a la comunitat universitària per tal d’aconseguir 
més voluntaris disposats a servir la societat lleidatana i establir 
contactes importants per a la formació integral dels estudiants.

Cal destacar:

Relacions amb associacions de voluntariat: Creu Roja Lleida, •	
Associació DownLleida, ONG Lleida Solidaria MPD, Intermon-
Oxfam.

Actualització de la pàgina web de l’oficina del Voluntariat: •	
els horaris i dates d’activitats de servei de voluntariat que 
ofereixen les associacions i organitzacions. S’ha afegit nova 
informació d’altres associacions que encara no col·laboraven 
amb l’oficina del voluntariat de la UdL.
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Borsa del Voluntariat: la Borsa de Voluntariat es un recull de •	
persones de l’entorn universitari interessades en realitzar tas-
ques de voluntariat. S’ha aconseguit duplicar el nombre d’in-
tegrants de la Borsa de Voluntariat fen difusió per mitjà del 
correu electrònic. La borsa queda integrada per 20 voluntaris 
al final del curs que han realitzat diferents tasques al Col·legi 
Sta. Maria de Gardeny, a la Parròquia Sant Andreu, en diver-
sos àmbits de Creu Roja. Acollida d’immigrants de Creu Roja 
-Botiga de comerç just d’Intermón Oxfam.

Col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida en el projecte de •	
pisos solidaris: 6 estudiants de la UdL han gaudit d’un pis, 
llogat per la Paeria, per tal de facilitar l’apropament al barri i 
la col·laboració en les activitats de voluntariat al Casc Antic 
de la ciutat i amb ONGs que hi participen a través de diversos 
programes d’intervenció social.

7. Centre Dolors Piera d’Igualtat 
d’Oportunitats i Promoció de les Dones  
de la UdL

Naixement

El dimecres 10 d’octubre de 2007, es va inaugurar el Centre Dolors 
Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones després de 
la seva creació el 7 de març de 2006, fruit del compromís signat 
per conveni entre el rector i el Seminari Interdisciplinari d’Estudis 
de la Dona (SIED), associació universitària ubicada a la UdL. Aques-
ta nova estructura universitària pretén assumir la tasca duta a 
terme per aquesta associació des que va ser fundada en 1991.

Objectius

El Centre contribueix a sensibilitzar la comunitat universitària so-
bre la discriminació de les dones, a la promoció de la recerca en 
gènere i de la difusió del coneixement sobre les dones i elaborat 
per les dones, a la inclusió de la perspectiva de gènere en la do-
cència, en la recerca i en la gestió i a la formació de professionals 
que incloguin aquesta perspectiva en el desenvolupament de la 
seva feina.

Amb aquests propòsits, el Centre Dolors Piera col·labora en la 
transformació de la realitat per a apropar-nos a una societat més 
justa i igualitària així com en la millora de la situació de les dones 
a la UdL, en particular, i a la societat, en general.

Activitats

Formació

III Edició del Màster on-line Agents d’Igualtat d’Oportunitats •	
per a les dones a l’àmbit rural. Aquest màster està dirigit a la 
formació d’expertes i experts en l’aplicació de la perspectiva 
de gènere a les tasques administratives i socials, i pretén res-
pondre a la necessitat de formació específica de les/dels res-
ponsables de dur a terme els plans d’igualtat i de protecció, és 
a dir, de les/dels Agents d’Igualtat d’Oportunitats.

Converses entre Dones•	 , curs de lliure elecció, amb la col-
laboració de l’Institut Català de les Dones.

Dones, publicitat i mitjans de comunicació•	 , curs de lliure elec-
ció amb la col·laboració de l’Instituto de la Mujer i del Semi-
nari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona.

Sensibilització

Organització de les celebracions del 25 de novembre, dia in-•	
ternacional contra la violència masclista i del 8 de març, dia 
internacional de les dones treballadores.

Projectes impulsats pel Centre Dolors Piera

La vida de les dones preses. Una aproximació antropològica. Estudi 
de recerca.

Projectes en què ha treballat amb el suport del •	 SIED com En-
xarxades a Lleida, que ha consistit en la creació d’un espai 
virtual de trobada per a les dones de la província de Lleida; 
la col·laboració amb l’acció 14 del programa EQUAL Dona - 
home rurals pel qual ha elaborat materials coeducatius o el 
Centre d’Estudis i Documentació de les Dones, una biblioteca 
especialitzada sobre dona, gènere i feminisme, i un espai que 
promou la recerca sobre aquests temes.



168 Projecció de la Universitat

Prestació de serveis

1. Elaboració i assessorament en Plans d’Igualtat

El Centre Dolors Piera està realitzant el Pla d’Igualtat a la Uni-
versitat de Lleida i té previst iniciar la seva implementació el curs 
2008-2009. A més, ha col·laborat en la realització de plans d’igual-
tat d’alguns ajuntaments de la província de Lleida. Assenyalem els 
següents treballs en aquest àmbit:

Diagnosi del •	 I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i ho-
mes a la Universitat de Lleida. La diagnosi suposa una anàlisi 
exhaustiva de la situació de les dones en la comunitat de la 
UdL. Es tracta, doncs, de detectar els punts febles però també 
els forts, per tal de dissenyar accions realistes i adaptades 
a les circumstàncies reals de la  universitat. Els resultats de 
l’estudi així com la redacció del pla d’igualtat d’oportunitats 
estan adreçats al conjunt de la comunitat universitària de la 
Universitat de Lleida (PDI, PAS i alumnat).

Diagnosi sobre la situació de les dones a les comarques de •	
Lleida i Protocol d’actuació, diagnosi i assessorament en la 
redacció del Pla d’Igualtat d’Oportunitats a la ciutat de Tàr-
rega (L’Urgell) i diagnosi i assessorament en la redacció del 
Pla d’Igualtat d’Oportunitats a la ciutat de Balaguer (La No-
guera).

2. Coordinació del programa Talla amb els mals rotllos…Enraona, 
de l’Institut Català de les Dones El programa nasqué de la ne-
cessitat d’abordar de manera integral la violència vers les dones, 
per això la proposta de realitzar tallers de prevenció de relacions 
abusives adreçats a adolescents.

Aquestes activitats són la mostra que avala que el Centre Dolors 
Piera, des de la seva creació i amb el suport del SIED, treballa per 
què s’introdueixi la perspectiva de gènere i el principi de transver-
salitat (mainstreaming), per visualitzar la realitat femenina i les 
aportacions de les dones al desenvolupament de la cultura i de la 
ciència i a l’evolució de la societat, ampliant la visió androcèntrica 
actual. Aquest fet suposa, sens dubte, un enriquiment del conei-
xement i de la qualitat de la universitat.

8. Universitat d’Estiu

Des de 1993, durant el mes de juliol, s’han desenvolupat els cursos 
de la Universitat d’Estiu de la UdL, que han tingut lloc a la Seu 
d’Urgell. En aquesta ciutat s’han dut a terme 14 dels 27 cursos 
que han configurat la setzena edició d’aquest esdeveniment uni-
versitari. Lleida, Erill la Vall, Tremp i Peralta de la Sal han acollit els 
13 cursos restants. També s’han realitzat 4 cursos més a Arbeca i 
Solsona, en els quals la Universitat d’Estiu hi col·laborava.

La varietat d’àmbits temàtics escollits per classificar els cursos, 
varietat necessària perquè l’oferta resultés prou interessant per a 
l’estudiantat anava des de l’art i les humanitats fins a l’economia; 
tot passant per les aplicacions informàtiques; l’ensenyament i la 
didàctica; el medi ambient; la salut i l’alimentació; i la tecnologia. 

El cos de docents que han participat en les activitats d’estiu ha es-
tat de gairebé una vuitantena, la majoria dels quals no pertanyien 
a la UdL. Sense cap mena de dubtes, aquesta diversitat de proce-
dències ha enriquit les relacions acadèmiques entre els docents 
i entre aquests i els 585 alumnes que s’han acostat a les aules 
d’aquesta Universitat oberta per vacances.

El cartell de la Universitat d’Estiu, marca identificativa d’aquesta 
setzena edició, va ser escollit entre les diferents propostes presen-
tades al concurs de cartells convocat la tardor de 2008. El lema 
Estiudents! donava nom al treball triat, obra d’Ares Juclà, una jove 
dissenyadora que viu a Lleida.

Després del període de matriculació (del 8 de maig al 7 de juliol), el 
dia 8 del mateix mes s’inaugurava a la Seu d’Urgell la setzena edi-
ció. Les activitats es van iniciar amb la conferència És del doblatge, 
estúpids! impartida per l’actor Jordi Boixaderas.

El mateix dia es va inaugurar l’exposició conjunta de fotografies 
de la Seu d’Urgell realitzada pels 13 fotògrafs que van participar 
l’any anterior en el curs de fotografia impartit per Manel Esclusa i 
coordinat pel Xavier Goñi.

Aquest any, les activitats acadèmiques que tingueren lloc a la Seu 
d’Urgell van ser impartides a les aules de l’Institut d’Educació Se-
cundària Joan Brudieu. L’allotjament de l’estudiantat va realitzar-
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se majoritàriament al Centre Residencial i de Serveis, que fou la 
Vila Olímpica durant els Jocs de 1992. A Lleida es van realitzar set 
cursos al campus de Cappont, a Tremp es van realitzar dos cursos 
al Centre Cívic Tarraquet, mentre que a Erill la Vall es va impartir al 
Centre d’Interpretació del Romànic de la Vall de Boí. A Solsona es 
van desenvolupar al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i a 
Vallbona de les Monges a l’Ajuntament i, per últim, el curs d’Arbeca 
es va realitzar al Jaciment Arqueològic de la Fortalesa d’Arbeca i al 
Centre d’Arqueologia d’Arbeca.

Les activitats de la Universitat d’Estiu es van cloure el dia 18 de ju-
liol i a més de tota l’activitat acadèmica generada durant aquestes 
dos setmanes, les activitats culturals i lúdiques també van tenir el 
seu lloc i van fer gaudir, tant professors com estudiants, de les nits 
d’estiu a les diferents seus.

Pel que fa a la difusió de les activitats, es va editar un llibret in-
formatiu i una pàgina web on estava disponible tota la informació 
relativa a la Universitat d’Estiu (programes dels cursos, normati-
va de matriculació, possibilitats d’allotjament, etc.) en català i en 
castellà. A més, la premsa escrita, la ràdio i la televisió, van fer-se 
ressò dels cursos i les activitats de la Universitat d’Estiu tot pu-
blicant-ne, en els diferents mitjans, diversos aspectes que podien 
interessar el públic de Lleida i de Catalunya.

La programació de la Universitat d’Estiu de la UdL també formava 
part del llibret informatiu editat per la Xarxa Vives d’Universitats, 
juntament amb totes les activitats d’estiu de les universitats de 
parla catalana.

Els alumnes que han assolit satisfactòriament els objectius que 
els diferents coordinadors dels cursos s’havien proposat, han ob-
tingut un certificat acreditatiu del seu aprofitament que els per-
metrà aconseguir un reconeixement de crèdits de lliure elecció 
d’acord amb els criteris establerts per la Comissió Acadèmica de 
la UdL. Així mateix, aquest reconeixement pot ésser sol·licitat a 
altres universitats de parla catalana membres de la Xarxa Vives 
d’Universitats.

Finalment, només cal ressaltar que el patrocini de la Diputació de 
Lleida, del Consell Social de la UdL, de l’Ajuntament de la Seu d’Ur-
gell i de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, així com 
la col·laboració d’un gran nombre d’entitats públiques i privades, 

han fet possible la realització de la dotzena edició de la Universitat 
d’Estiu. 

Amb tot, sense la dedicació i l’empenta de l’equip organitzador 
que ha treballat en la programació i en l’execució, no hauria estat 
possible aconseguir l’èxit assolit.

9. Serveis Culturals

Aula de música

Joan Espina i Blanca Calvo. 17 d’octubre de 2007.•	

Quartet Glinka & Santi Riu (Ala Voronkova, Guerassim Vo-•	
ronkov, Bernat Bofarull, Nabí Cabestany i Santi Riu). 7 de no-
vembre de 2007.

Trio Alquímia (Ariadna Padró, Laia Besaluch i Anna Costa). 21 •	
de novembre de 2007.

Quartet Teixidor (Eduard Garcia, Joan Marsol, Jordi Armengol •	
i Xavier Roig). 20 de febrer de 2008.

Eri Yamamoto Trio (Eri Yamamoto, Masa Kamaguchi i Ikuo •	
Takeuchib). 29 de febrer de 2008

Alejandra Pacheco. 5 de març de 2008.•	

Sul Tasto Sextet (Xesco Grau, Encarna Monzó, Francesc Na-•	
varro, Ramon Aragall, David Bonet i Santi Riu). 9 d’abril de 
2008.

En el marc del conveni signat entre l’Orquestra Simfònica del •	
Vallés i la UdL han tingut lloc les següents accions de foment 
de la música: els miniconcerts Un tast de música (5 de febrer 
de 2008), el Taller de Percussió (14 i 21 de febrer de 2008), 
el concert de cambra Aquest llibre em sona! (26 de febrer de 
2008), el MuCirc (8 d’abril de 2008) i el concert simfònic de 
l’OSV (16 d’abril de 2008).
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Cor de la UdL

Aquest curs 2007/2008, el Cor de la UdL ha estat integrat per 26 
cantaires, que han participat en la cantada de nadales (20 de de-
sembre de 2007).

Filmoteca cine-ull

Cicles de cinema

John Ford. •	 The Informer, The Grapes of Wrath, How Green Was 
my Valley, The Quiet Man, The Searchers, The Man Who Shot 
Liberty Valance. Del 8 d’octubre al 12 de novembre de 2007.

Neorealisme italià. •	 Roma, città aperta, Riso Amaro, Sotto il 
Sole di Roma, Bellisima, Umberto D. Del 19 de novembre al 17 
de desembre de 2007.

Cineastes contra magnats. •	 4 de desembre de 2007.

Michael Hende. •	 Benny’s video, Funny Games, Code inconnu: 
récit incomplet des divers voyages. Del 7 al 21 de gener de 
2008.

Nicholas Ray. •	 In a lonely place, Lusty men, Rebel without a 
cause, Bigger than life, Party Girl, Johnny Guitar, Lightning 
over water (Nick’s movie). Del 28 de gener al 10 de març de 
2008.

Sir Alfred Hichcock•	 . The Man Who Knew Too Much, The Thirty-
nine Steps, Secret Agent, The Lady Vanishes. Del 31 de març al 
28 d’abril de 2008.

El naixement de Marlene. •	 Der Blaue Engel, Morocco, Blonde 
Venus, Shanghai Express, The Scarlet Empress. Del 5 de maig 
al 9 de juny de 2008.

El fons de la Filmoteca. •	 Maciste all’inferno. 16 de juny de 
2008.

Quart Cicle de Cinema i Drets Humans

Contracorriente, El secreto del murciélago, La hipocresía del •	
deseo, Maquilápolis, Pequeñas voces, I, the film. Del 9 al 24 de 
novembre de 2007.

Espai de teatre

Assaigs

Aquest curs 2007/2008, l’Espai de Teatre ha estructurat les seves 
activitats a través del Taller Escènic de Creació Teatral, integrat per 
8 participants, dirigit per Emili Baldellou. Ha presentat l’obra OM. 
Operació Maquiavel, el 16 d’abril de 2008, dins la XI Mostra de 
Teatre Universitari de la Xarxa Vives.

8à Mostra Transversal Interuniversitària de Teatre

Aula de Teatre de la Universitat de Girona.•	  El conjunt de Man-
delbrot. 19 de maig de 2008.

Espai de Teatre de la Universitat de Lleida. •	 OM. Operació Ma-
quiavel. 19 de maig de 2008.

Aula de Teatre de la Universitat Rovira i Virgili. •	 Garibaldi a la 
platja. 20 de maig de 2008.

Aula de Teatre de la Universitat de Vic. •	 La invasió dels lladres 
de temps. 20 de maig de 2008.

Taller de Dansa Contemporània

26 persones han integrat els tres grups en que s’ha estructurat 
el Taller de Dansa Contemporània de la UdL. Els assaigs han estat 
dirigits per Marta Castañer i Núria Selvas, i van presentar el seu 
espectacle Capa d’Ozó el dia 24 d’abril de 2008, dins la Mostra de 
Dansa a Lleida. Anteriorment, el 19 d’octubre de 2007 el grup de 
Dansa de la UdL havia presentat l’espectacle Ciutat.

Iniciatives plàstiques

Viatge en el paisatge. Canal_Segarra_Garrigues_Territo-•	
ri_Paisatge. Instal·lacions d’Eugènia Basora, Adriana Carella 
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i Marco Malossini, Carles Porta, Enriqueta Vendrell, i relats 
i reflexions d’Ignasi Aldomà, Eduard Antorn, Jaume Barrull, 
Gerard Batalla, Núria Campabadal, Adriana Carella, Antonio 
David, Napoleón Guerrero, Carles Llop, Marco Malossini, Asun 
Martinez, Inés Masip, Sígrid Muñiz, Dolors Ortega, Gerard Pa-
nadés, Meritxell Pastor, Eduard Trepat. Del 16 de novembre al 
16 de desembre de 2007. Organitzat en el marc del Seminari 
Internacional Territoris Serens. Els paisatges rurals.

Joan Porredon.•	  NusNu. Del 10 gener al 8 de febrer de 2008.

Arcadi Artís. •	 Vent de grafit. De l’11 al 29 de febrer de 2008.

Ramon Llull i l’encontre entre cultures•	 . Del 8 al 28 de març 
de 2008.

Ramon Barnils. Periodista de referència•	 . Del 10 de març a 3 
d’abril de 2008.

Hacedor de cuentos. El arte en Guillermo del Toro•	 . Exposició 
amb motiu de la Mostra de Cinema Llatinoamericà. Del 8 al 
24 d’abril de 2008.

5è Concurs fotogràfic de titelles. •	 Exposició amb motiu de la 
19à Fira de Teatre de Titelles de Lleida. Del 30 d’abril al 23 de 
maig de 2008.

David del Val.•	  Lleida 3008. Del 27 de maig al 27 de juny de 
2008.

Cursos de formació cultural

Cinema i Drets Humans (20 hores).•	

Curs de Formació en Cant Coral XI (50 hores).•	

Òpera Oberta: El Liceu a la UdL VI (20 hores).•	

VII Seminari de Teatre d’Escriptura Dramàtica i Dramatúrgia •	
Escènica (20 hores).

Col·laboracions externes

14a Mostra de Cinena Llatinoamericà•	 . Abril de 2008.

Presentació del documental Bucarest, la memòria perduda. •	 21 
de febrer de 2008.

Ajuts als centres, als departaments i als serveis

Dept. d’Història. III Setmana de la Prehistòria: Art i Prehistòria.

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. La Xina avui: cruïlla in-
ternacional. Cicle de conferències.

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. 5a Setmana de la Co-
municació a la UdL “Els reptes de la triple pantalla”.

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. IV Jornada Sobre Lite-
ratura i Ensenyament.

Escola Universitària d’Infermeria. Certàmen fotogràfic de la pro-
fessió d’infermeria.

Facultat de Ciències de l’Educació. XX Premi Literari Sant Jordi.

Facultat de Ciències de l’Educació. IV Concurs de Fotografia Inter-
cultures.

Facultat de Ciències de l’Educació. Exposició: Benvingudes a la il-
lusió (la trampa de la publicitat).

Facultat de Ciències de l’Educació. I Marató: Homo ludens.
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SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ

Unitat Tècnica Central
C/ de Jaume II, 67
25001 LLEIDA
Catalunya (Espanya)
Tel. (34) 973 003522
FAX (34) 973 003518
http://www.bib.udl.es

El curs acadèmic 2007-2008, és especialment significatiu pel Ser-
vei de Biblioteca i Documentació (SBD) per que durant aquest curs 
s’han portat a terme projectes molts importants per l’impacte que 
han suposat en el Servei, és el curs del canvi de sistema auto-
matitzat per a la gestió bibliotecària, per a totes les Universitats 
Catalanes membres del Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya.

El nou programari triat és ‘‘Millenium d’Innovative Interfaces’’ —és 
un projecte d’àmbit Consorciat— la signatura del contracte es va 
fer a l’octubre del 2007 i entre octubre i novembre es va realitzar 
la planificació de la implementació que tindrà lloc durant l’any 
2008.

S’ha realitzat la formació de formadors dels següents mòduls:

Administració de sistemes, WebPAC, cerca en catàlegs i revisió del 
perfil de dades; paràmetres de circulació, catalogació, circulació, 
publicacions seriades i Préstec Interbibliotecari (PI).

També és el curs de la implementació de l’aplicatiu de gestió de 
recursos electrònics SFX, el qual ens ha permès tenir més visibilitat 
i ús del text complet de les subscripcions periòdiques, menys feina 
de manteniment als catàlegs, millor control de les subscripcions, 
llistat únic de totes les revistes i manteniment automàtic d’URLs.

Està funcionant com a eina per a consultar els 15.172 títols de re-
vistes electròniques que actualment conformen la col·lecció, amb 
serveis de valor afegit com informació sobre factor d’impacte, ac-
cés al gestor de referències bibliogràfiques, etc...

També és el curs de la implementació de l’aplicatiu Metalib, el qual 
és un portal que permet a través d’una única cerca consultar tots 
els recursos de la Biblioteca Digital; amb personalització dels re-
sultats, alertes, etc.

Un altre projecte d’àmbit Consorciat amb una especial repercussió 
a Lleida, és la creació d’una infraestructura com el GEPA (Garan-
tia d’Espai per la Perpetuïtat de l’Accés), la qual ha estat cedida per 
l’Ajuntament de Lleida i està situada al Parc tecnològic de Gardeny.

Els objectius del GEPA són: alliberar espai físic de les biblioteques, 
ser magatzem de descàrrega i una eina per a les institucions mem-
bres. En l’esmentat magatzem es vol crear una col·lecció coopera-
tiva de reserva.

L’SBD forma part del grup de treball del projecte Consorciat Ma-
terials Docents en Xarxa (MDX). S’ està planificant un dipòsit con-
sorciat per a material docents.

Els recursos que s’han implementat de forma consorciada a la Bi-
blioteca Digital —potenciant així el seu creixement— han estat els 
següents:

American Society for Microbiology•	

Nature•	

Nature Publishing Group, altres que la pròpia •	 Nature 

Oxford University Press•	

Royal Society of Chemistry•	

Taylor & Francis•	

Consorcis oberts:•	

Cell Press•	

Project MUSE•	

Science•	

SIAM •	
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Han suposat un important increment de revistes electròniques per 
a la recerca dels nostres investigadors.

Posar en marxa els dipòsits institucionals cooperatius com: Me-
mòria digital de Catalunya, RACO

que inclou revistes erudites catalanes; i RECERCAT el qual inclou: 
literatura grisa, articles no publicats, comunicacions a congressos, 
informes de recerca, ‘‘working papers’’, projectes final carrera, etc.

Proposta i estudi de l’organització del servei de referència virtual 
a les biblioteques

Evidentment no volem deixar d’esmentar alguns dels projectes 
d’àmbit intern que s’han desenvolupat a l’SBD durant aquest curs 
acadèmic; tots importants, però especialment significatius algun 
d’ells, donat que han implicat, fins i tot, la modificació de l’ estruc-
tura del Servei, així:

Planificar i integrar la Biblioteca de Ciències de l’Educació a la Bi-
blioteca de Cappont.

Reestructurar i crear nous espais a la Biblioteca de Lletres.

Preparar i executar el concurs compactus del Servei de Biblioteca 
i Documentació.

Traslladar compactus fons Cope i Ser (aproximadament 80.000 
discos i CD).

Augmentar la infraestructura informàtica insuficient per tal d’ar-
ribar als estàndards.

Continuar l’inventari de la Fonoteca de l’SBD.

Integrar el fons del CIDD a la Biblioteca de Cappont.

Acabar el tractament (tècnic) del fons del Centre d’Estudis Docu-
mentació de la Dona (CEDD).

Augmentar en un 10% cada any les sessions generals i específi-
ques de formació d’usuaris.

Continuar desenvolupant la gestió de continguts al ‘‘wiki’’ de la 
UdL: SFX i Metalib.

Desenvolupar una nova web per a l’ SBD. Millorar en el disseny i 
la usabilitat. Descentralitzar la gestió de continguts de la pàgina 
web.

Realitzar concurs de publicacions periòdiques (lot 1 i lot 2) i bases 
de dades (lot 3) per a l’any 2008.

Continuar amb la realització de treballs preparatoris del catàleg 
per tal de posar al dia els registres tot detectant errors i resolent-
los, de cara a la futura migració de dades i alhora conversió al nou 
format MARC 21.

Signar convenis amb col·legis professionals i altres institucions a 
l’objecte de potenciar l’obertura de l’SBD a la societat en general.

Aquests projectes s’esmenten de forma succinta en una síntesi de 
la memòria del curs 2007-2008; incidint amb els més rellevant i 
amb una representació de dades numèriques més significatives de 
l’evolució de la Biblioteca Digital de la Universitat de Lleida.

L’ objectiu de l’SBD ha estat un curs més el de continuar oferint 
recursos d’informació i serveis als seus usuaris, contribuint a la 
millora del suport a la docència, a la recerca i a l’aprenentatge en 
el marc dels nous models bibliotecaris.

Evolució de la biblioteca digital (dades)

Evolució de la col·lecció de revistes electròniques

Any Nombre
1999 288
2000 472
2001 1.497
2002 2.312
2003 4.747
2004 6.075
2005 7.000
2006 7.035
2007 15.172
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Evolució del nombre de llibres electrònics, diccionaris 
electrònics i enciclopèdies electròniques

Any Nombre
2002 651
2003 686
2004 5305
2005 5458
2006 13302
2007 14.206

Evolució del nombre de bases de dades

Any Nombre
2001 52
2002 80
2003 141
2004 151
2005 153
2006 156
2007 157

Evolució del nombre de dossiers electrònics

Any Nombre
2001 1.159
2002 1.349
2003 1.423
2004 1.452
2005 1.540
2006 1.572
2007 1.620

AREA DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I 
COMUNICACIONS

Coordinador: Sr. Carles Mateu Piñol
http://www.udl.es/arees/asic 

Tecnologies de la Informació

Durant el curs 2007/2008, les actuacions mes importants 
relacionades amb les tecnologies de la informació de la Uni-
versitat de Lleida han estat les següents:

Col·laboració en el projecte de desenvolupament del •	
campus virtual basat en software lliure i sota llicència 
lliure GPL (General Public License), promogut per la Se-
cretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informa-
ció (STSI) i en el que la Universitat de Lleida ha elaborat 
un Gateway de comunicacions entre Sakai i aquesta 
nova plataforma de Campus virtual.

Desplegament de la xarxa Wi-Fi a les zones comunes de •	
la universitat, aquest desplegament ofereix una cober-
tura d’Internet mitjançant aquesta tecnologia a un 20% 
de l’espai de la Universitat. En els propers anys es conti-
nuarà amb el desplegament d’aquesta xarxa donant una 
cobertura propera al 90%.

Migració a la versió web de l’aplicació de Matricula Uni-•	
versitas XXI.

Posada en funcionament del nou sistema de correu •	
electrònic. Aquest nou sistema de correu proporciona 
una major capacitat en l’emmagatzemament de correus 
a més d’oferir serveis de mobilitat de correu.

Migració del domini tant de correu com del domini web, de •	
udl.es al nou domini udl.cat.



178 Serveis universitaris

SERVEI DE PUBLICACIONS

Coordinador Tècnic: Sr. Javier de Castro Fresnadillo
Tècnics de Producció: Sr. Francesc Català Alòs / Sra. Eva Alfonso 
Roigé
Tècnic de Comercialització: Sra. Florencia Corretti Gerbaudo
http://www.publicacions.udl.es

Presentació

El Servei de Publicacions manté com a objectius l’impuls, la pro-
gramació i la producció tècnica d’edicions científiques, docents, 
d’extensió universitària i de difusió i imatge institucional de la 
Universitat. És a dir, l’edició de materials de suport a la docència; la 
difusió de la recerca a partir de sèries i col·leccions editades amb el 
suport dels departaments; la presència institucional de la Univer-
sitat en el món editorial i del llibre mitjançant l’edició de treballs 
que, sense perdre rigor, siguin atractius a públics més amplis que 
el de l’estricte univers acadèmic i universitari. Alhora es pretén 
potenciar encara més la presència institucional i la difusió del fun-
cionament i l’activitat de la Universitat, que es realitza mitjançant 
l’edició de guies, memòries, programes de doctorat i mestratges, 
catàlegs i altres materials diversos pensats per divulgar l’activitat 
quotidiana universitària. Ressalta l’extensió universitària, que re-
presenta, finalment, un altre dels àmbits importants d’actuació, 
tant pel que fa a l’activitat estudiantil i les seues publicacions i 
revistes com a la d’altres col·lectius universitaris. 

Producció bibliogràfica

Entrant en el capítol pràctic de les publicacions realitzades pel Ser-
vei de Publicacions durant el curs acadèmic corresponent, dins de 
l’àmbit de la producció científica han estat publicats prop de qua-
ranta títols, en l’àmbit variat de l’extensió universitària han vist la 
llum aproximadament una dotzena de volums, a més d’un nombre 
similar d’unitats corresponents a diverses iniciatives institucionals 
–com ara memòries científiques, guies de l’estudiantat i altres 
productes d’imatge i de funcionament intern de la Universitat.

Durant aquest període el Servei de Publicacions ha publicat nous 
títols en cadascuna de les seues col·leccions, la qual cosa ha ajudat 
a consolidar-les. L’apartat corresponent a llibres fora de col·lecció 

també s’ha vist incrementat, sobretot gràcies a l’edició d’actes 
de jornades i congressos fets a la Universitat de Lleida –mentre 
aquest apartat de la producció bibliogràfica universitària lleidata-
na no disposi d’un marc propi en forma de col·lecció. 

Cal esmentar, finalment, el treball que s’està desenvolupant per 
editar en suport magnètic nous materials acadèmics, de recerca 
i formatius, en una iniciativa conjunta amb l’Institut de Ciències 
de l’Educació. 

Difusió

La nostra pertinença a entitats com l’Asociación de Editoriales 
Universitarias Españolas (AEUE) o l’Institut Joan Lluís Vives ens ha 
permès de mantenir un contacte continu i fluid amb el món del 
llibre universitari, amb participació com a expositors professionals 
en prestigioses fires nacionals i internacionals del llibre, com ara 
la Liber (Madrid-Barcelona) o les de Frankfurt (Alemanya), Guada-
lajara (Mèxic), Salón del Libro Universitario de Mérida (Veneçuela), 
etc. Alhora, el fons bibliogràfic viu de la UdL i les nostres novetats 
bibliogràfiques poden ser consultades indistintament als nostres 
propis catàlegs (en suport paper o suport electrònic dins de la 
nostra WEB) i regularment en catàlegs de màxima difusió, com 
ara Marcial Pons, NEU o el butlletí de la UE, que arriben a tota la 
comunitat universitària espanyola i catalana. La publicació regu-
lar del catàleg general de publicacions de la Universitat de Lleida 
posa de manifest un treball seriós que ha permès crear al llarg de 
l’encara curta vida de les Edicions de la Universitat de Lleida un 
fons editorial propi que supera a hores d’ara les sis-centes obres 
publicades. 

El Servei de Publicacions depèn orgànicament del Vicerectorat 
d’Activitats Culturals i Projecció Universitària.
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SERVEI D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Campus de Cappont
Planta baixa de l’Edifici Annex
Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 10 a 19 h i de divendres 
de 10 a 14 h
www.udl.cat/serveis/seu.html
pdi@seu.udl.cat
tel. 902 507 205

El Servei d’Extensió Universitària és una unitat administrativa i de 
gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar 
l’estudiantat, la comunitat universitària i la ciutadania en general 
sobre els temes que afecten a la UdL.

A més d’aquest caràcter informatiu i d’assessorament, i de les tas-
ques de gestió administrativa pròpies de cada tema, el Servei porta 
a terme altres funcions que inclouen: el projecte, l’elaboració de 
programes i la realització d’activitats adreçades a la comunitat 
universitària i a usuaris particulars o col·lectius externs a la UdL.

L’actual organització del servei s’estructura en dos negociats: el 
d’Informació i el d’Orientació.

El negociat d’Informació s’encarrega principalment dels àmbits 
següents:

Informació sobre la UdL i sobre la seva oferta formativa (ac-•	
cés, titulacions, serveis, estudis de postgrau i màsters, cursos 
d’especialització i cursos a la universitat d’estiu, etc.); sobre 
beques, ajuts i subvencions que promou la pròpia UdL i les 
diferents administracions i entitats privades; i sobre d’altres 
temes d’interès, com la ciutat de Lleida, la cultura, l’oci i els 
viatges.

Informació sobre les possibilitats d’allotjament a Lleida, entre •	
d’altres, el Programa Viure i Conviure que promou la convi-
vència entre persones joves i persones grans que volen acollir 
estudiants matriculats a la UdL o l’allotjament Erasmus que 
facilita informació a l’estudiantat de mobilitat.

Activitats d’informació i promoció: la presència de la UdL en •	
fires, la Jornada de Campus Oberts per a l’estudiantat i per a 
pares i mares, els premis a treballs de recerca, la quinzena de 
presentació de l’oferta docent de la UdL, les sessions informa-
tives en els centres, les trobades amb les AMPA i d’altres.

El programa d’acollida per al nou estudiantat.•	

El carnet de la UdL.•	

El negociat d’Orientació s’encarrega principalment dels següents 
aspectes:

Orientació en les activitats i serveis de la Universitat de Llei-•	
da.

La Borsa de Treball, un servei adreçat als titulats universitaris, •	
a l’estudiantat dels dos darrers cursos de carrera de la UdL 
i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de 
treball. Els objectius de la Borsa són fomentar i facilitar la 
inserció laboral de l’estudiantat i dels titulats de la UdL, així 
com establir mitjans de col·laboració amb altres entitats.

Gestió dels Programes de Cooperació Educativa Universitat-•	
Empresa l’objectiu dels quals és enriquir la formació de l’es-
tudiantat completant els coneixements rebuts a la universitat 
amb experiències professionals en l’àmbit empresarial.

Les beques per a l’estudi no generals: beques de col·laboració •	
en unitats i serveis de la UdL, beques de col·laboració espe-
cífiques, ajuts de viatge, ajut pels estudiants amb necessitats 
especials i altres ajuts de la UdL.
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Negociat d’Informació

Punt d’Informació

El Servei actua com a punt d’informació, atén les consultes que 
s’adrecen a la UdL i, quan és necessari, desvia aquelles més especí-
fiques cap a les secretaries de centre o cap a altres serveis o àrees 

que poden facilitar una resposta més concreta amb la seva pròpia 
informació.

Pel que fa a l’atenció presencial i telefònica, el Servei ha compta-
bilitzat 3.770 consultes. En el gràfic s’aprecien les dades en funció 
del perfil dels usuaris i la concentració en mesos.

Consultes presencials i telefòniques Estudiants, PDI i altres
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Pel que fa als temes que es gestionen des del Servei la informació sol·licitada es distribueix de la manera següent:

Consultes presencials i telefòniques per tipus consulta
Consultes presencials i telefòniques per tipus consulta
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Activitats Informació i Divulgació Accès Allotjament

Carnet UdL Cursos Actes Acadèmics

Beques Col.laboració Borsa de Treball Progr.Coop.Educativa

Ajuts de Viatge Altres 

A través del correu electrònic del punt d’informació s’han gestio-
nat 3.177 missatges (increment de 1.008 missatges) i s’han enviat 
863 missatges informatius a l’estudiantat de la UdL (increment de 
290 missatges). Per correu ordinari s’han gestionat 24 peticions 
d’informació i 42 trameses de material (13 a entitats externes i 29 
a diferents unitats de la UdL).

El SEU ha assistit a la VI Trobada dels Serveis d’Informació i orien-
tació Universitaris a Burgos el 10 i l’11 de maig de 2007 on el tema 
central ha estat les repercussions de la implementació de l’espai 
europeu d’educació superior. Així el SEU, en nom de la Universitat 
de Lleida, s’ha compromès a organitzar la VIII Trobada durant el 
mes de maig de 2009.

Així mateix, s’ha format part de les Jornades de Treball del Grup 
SIOU (Serveis d’Informació i Orientació Universitaris) a Salamanca 
el 8 i 9 de novembre de 2007. 

Web

El SEU és responsable de la gestió dels perfils d’accés dels Alum-
nes, Futurs Alumnes i Espai Secundària. A més a més de la pròpia 
gestió, s’han resolt 38 peticions d’altres unitats de la UdL vers ac-
tualitzacions dels continguts dels perfils esmentats.

S’ha anat actualitzant la pestanya dels Estudis i, evidentment, la 
pàgina del propi Servei. També es participa en l’assessorament de 
la pàgina web de la UdL en general.
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Publicacions

Es porta a terme la revisió, l’ampliació i la reedició del contingut 
de totes les publicacions informatives de la UdL, coordinant la re-
collida d’informació de tots els centres, propis i adscrits, i de tots 
els serveis. També s’organitza l’elaboració de les carpetes i el seu 
contingut per a la matrícula presencial i el material d’automatrí-
cula i la tramesa als centres universitaris de la UdL per a la seva 
distribució.

El contingut de les publicacions d’informació i orientació i els ma-
terials de promoció es proposen i s’elaboren des del servei per, 
a més a més d’utilitzar-los en totes les activitats d’informació i 
orientació, enviar-los als centres d’ensenyament de secundària, als 
punts d’informació juvenils, a les associacions de pares i mares, 
als centres de recursos pedagògics, als equips d’assessorament i 
orientació psicopedagògica, als consells comarcals, a les biblio-
teques públiques, als ajuntaments, a les ambaixades, als col·legis 
professionals i al món empresarial.

Aquest curs s’han elaborat les publicacions següents:

Agenda 2008/09, carpeta, Guia de Serveis, tríptic general infor-
matiu (català i castellà), plans d’estudis (català i castellà), flyers de 
l’oferta de màsters oficials (català i castellà), Guia informativa de 
l’oferta i serveis de la UdL (català castellà i anglès), CD informatiu 
(català, castellà i anglès), Guia d’activitats d’informació i orientació 
de la UdL, cartell dels premis a treballs de recerca de secundària, 
bosses de paper, bosses de roba, llapis i altres objectes de reclam 
(bossetes de julivert, samarretes, llibretetes, llapis làser, xapes).

I altres materials informatius com expositors d’alumini amb lones 
per a tots els centres de la UdL i vinil per al SEU per a les activitats 
d’informació i orientació.

També s’han coordinat i gestionat les dades i/o la publicitat de 
l’oferta formativa de la UdL en diferents mitjans de comunicació 
d’abast local, català i estatal:

Publicacions:

Catàleg Oficial Estudia-Futura 2008

Guia de Màsters (Medigrup)

Guia de Universidades (CRUE)

Guia Dices Carreras (Infoempleo)

Guia Dices Máster (Infoempleo)

Guia Internacional de Programas de Postgrado (Infoempleo)

Guia Universitats (ACUP)

Y ahora qué, La Guía Pràctica de Universidades (núm. 20) (Compás 
Mediterráneo)

Diverses publicacions: Medicampus (núm. 238, 239 i 241), Club 
Màster (núm. 18 i 19), Portes Obertes (num. 4, 5 i 6), Preuniversita-
ris (núm. 90, 91 i 92), Cicles Formatius (núm. 47 i 48) (Medigrup).

Pàgines web

www.educaweb.com

www.emagister.com

www.guiamaster.es

www.guiamasters.com

www.infoempleo.com

www.universia.es

Manual d’orientadors per a tutors de batxiller

Com a continuació de la campanya de publicitat de la UdL enceta-
da l’any passat, s’ha editat i distribuït entre els centres de secun-
dària i altres institucions (mes de 700 adreces), la segona edició 
del Manual d’Orientació per a tutors de batxiller. Aquest Manual 
d’Orientació per a tutors de batxillerat posa a la disposició dels 
tutors una guia per ajudar-los en la tasca d’orientació acadèmica 
i personal dels alumnes i per ajudar-los a resoldre els seus dubtes. 
En la documentació hi ha una presentació de com és la UdL, una 
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síntesi de la oferta acadèmica, dels plans d’estudis, i de serveis 
adreçats a l’estudiantat, així com material per distribuir entre els 
futurs alumnes.

Programa d’activitats d’informació i d’orientació

Amb el desenvolupament i realització d’aquestes activitats es 
tracta d’aconseguir tres objectius generals: en primer lloc facilitar 
informació i orientació sobre els estudis i la vida universitària als 
alumnes, pares i mares, i professorat de secundària, en segon lloc, 
col·laborar en la difusió de la imatge de la UdL a través de la parti-
cipació en activitats d’informació i orientació acadèmica i profes-
sional i l’assistència a jornades, fires i esdeveniments relacionats 
amb el món educatiu, i en tercer lloc ajudar als futurs estudiants 
universitaris en la transició des de la secundària a la universitat.

Les activitats adreçades als diferents col·lectius que formen part 
de l’ensenyament secundari, es van iniciar amb la Jornada de 
Campus Oberts que des del curs 1992-1993, s’ha realitzat amb 
la col·laboració de l’ICE i de les unitats i dels centres universitaris 
de la UdL.

En aquest Programa s’inclouen totes les accions adreçades als fu-
turs estudiants universitaris, les accions destinades a la promoció 
la imatge de la UdL, així com la presència i l’estada de la UdL en 
fires especialitzades en el món educatiu. Aquest any cal destacar 
la presència de la UdL en fires especialitzades internacionals com 
la China Education Expo 2007 i Europosgrados a Mèxic.

Jornada de Campus Oberts, Coneix la UdL

El divendres 22 de febrer, el SEU ha organitzat la XV Jornada de 
Campus Oberts, Coneix la UdL a la que van assistir 1.274 estudi-
ants preuniversitaris de segon de batxillerat i de Cicles Formatius 
de Grau Superior de 47 centres d’ensenyament secundari de Llei-
da, comarques i de la Franja de Ponent. Cinquanta-dos estudiants 
becaris van col·laborar en la visita a les instal·lacions i serveis i 
en la informació sobre els estudis universitaris juntament amb el 
personal docent i de serveis de cada centre.

Trobada amb el professorat de secundària

El mateix dia es va realitzar la VI Trobada amb el Professorat de 
Secundària amb 27 professors de secundària, el vicerector d’estu-
diantat i els professors universitaris.

Jornada de Campus Oberts per a pares i mares

El dissabte 1 de març, ni que el nombre d’inscripcions fou 62, el 
nombre de visitants ha estat superior perquè hi va haver visitants 
que no es van inscriure a la IV Jornada de Campus Oberts per a 
pares i mares. Aquesta jornada els va permetre conèixer el món 
universitari, els estudis, els recursos i els serveis.

Quinzena de presentació de l’oferta docent de la UdL per als 
nous alumnes universitaris

Aquesta és una activitat que s’ha incorporat nova en la guia d’ac-
tivitats d’informació i orientació i que s’adreça a l’estudiantat de 
batxillerat i cicles formatius de grau superior i públic interessat 
per tal de fer una presentació durant una de les quinzenes d’abril, 
per part de les facultats i escoles universitàries, dels estudis que 
ofereix la UdL. La valoració ha estat molt positiva i 108 persones 
han assistit a les diferents sessions.

Fires especialitzades d’ensenyament i d’altres àmbits

El Servei ha participat en nom de la UdL en fires d’ensenyament i 
d’altres àmbits com:

Fira de Sant Miquel (Lleida), del 26 al 30 de setembre de 2007

China Education Expo 2007 (Beijing), del 20 al 21 d’octubre de 
2007, amb una afluència de 60.000 visitants

Europosgrados (Mèxic DF i Monterrey), del 6 al 9 de març, amb una 
afluència de 20.000 visitants

Aula (Madrid), del 2 al 6 d’abril, amb una afluència de 131.000 
visitants

Estudia (Barcelona), del 2 al 6 d’abril, amb una afluència de 70.000 
visitants
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Futura (Barcelona), del 4 al 5 d’abril, amb una afluència de 7.000 
visitants

Espai de l’Estudiantat (Valls), del 17 al 18 d’abril, amb una afluèn-
cia de 4.500 visitants

Altres fires especialitzades on el SEU ha enviat informació han es-
tat: Eurobio 2007 (Lille, França) 26 setembre 2007; Fira d’Educació 
Europea (Taipei) 4 i 5 novembre 2007; Expo Universitas (Miranda 
de Ebro, Burgos) 13 febrer; Fira de Formació i Treball (Lleida) 21-23 
febrer. En l’àmbit català, la Mostra d’Ensenyament de Montcada i 
Reixac 1 abril, la Fira de l’Estudiant del Bages (Manresa) 14 abril i 
l’Encontre de Rectors Europeus 27 de març.

Sessions informatives als IES, la UdL et visita

Amb la finalitat d’informar sobre l’accés, els estudis, els recursos, 
els serveis i la vida universitària s’han realitzat, amb la col·laboració 
del Vicerectorat d’Estudiantat, nou visites a centres d’ensenya-
ment, gestionats pel SEU: IES Gili i Gaya (Lleida), IES La Caparrella 
(Lleida), IES de Ponts, IES Ciutat de Balaguer, IES Almatà (Balaguer), 
IES Seròs, IES Berenguer d’Entença (Hospitalet de l’Infant), IES An-
toni Martí (Tarragona), IES Sierra de Quílez (Binéfar) i amb una 
afluència total de 482 alumnes. I una visita adreçada a l’Associació 
de pares i mares de l’IES Ronda (Lleida).

A més a més, amb la finalitat de presentar el Programa d’Activi-
tats d’Informació i Orientació es va assistir a la reunió anual de 
directors de centres de primària i de secundària en el Departament 
d’Educació.

Jornades d’orientació i informació acadèmica

S’ha col·laborat en jornades, taules rodones o sessions informati-
ves organitzades pels IES, consells comarcals o altres entitats que 
acullen l’alumnat de diversos centres per facilitar la informació 
universitària en una sola diada:

Jornada d’orientació universitària i professional del Col·legi •	
Episcopal (Lleida), 6 febrer.

Jornada d’orientació universitària i professional dels IES de •	
la zona nord de Lleida, 7 febrer, IES Torre Vicens, IES Josep 
Lladonosa, IES Manuel de Montsuar (Lleida).

Jornada d’orientació universitària i professional del Col·legi •	
Maristes (Lleida), 12 febrer.

Jornada d’orientació universitària i professional dels IES de •	
les comarques de Lleida, 5 març, IES Manuel de Pedrolo (Tàr-
rega).

Jornada d’orientació universitària i professional del Pirineu a •	
La Seu d’Urgell, 26 març, Ajuntament de La Seu, IES de La Seu, 
IES Puigcerdà i IES Sort.

Jornada d’orientació universitària i professional de la comar-•	
ca de la Segarra, 22 abril, IES Antoni Torroja (Cervera).

A més a més, s’ha fet tramesa d’informació de la UdL a altres jor-
nades d’orientació com la de Casal Català de Mèxic (Mèxic DF), IX 
Semana Orientación (Colegio Manuel Peleteiro, Santiago de Com-
postela).

Lleida, Catalunya i Franja de Ponent
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Estat Espanyol i Europa
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Àsia

Mèxic

Fires   Visites

Material enviat fires  Tramesa informació 

Jornades Orientació Universitària
 

 

Premis a treballs de recerca de secundària, la UdL premia el 
teu treball

El nombre total de treballs presentats per l’alumnat de 2n de bat-
xillerat i de CFGS a la 3a convocatòria ha estat de 75 i, per àrees, 
són 18 a l’àrea de salut i nutrició; 5 a l’àrea juridicoeconòmica; 
19 a la d’humanitats; 5 a la d’educació; 9 a la tecnològica; 13 a 
l’agroalimentària i forestal, 4 a la d’estudis de gènere i 2 a la de 
cooperació i desenvolupament. Dels 14 guanyadors, 7 s’han ma-
triculat a la UdL i han rebut, per part del Consell Social, l’import 
de la matrícula gratis, a més a més, dels 200 euros en metàl·lic. 
Cadascun dels centres d’ensenyament de secundària també han 
rebut el premi de 200 euros.

Aula Universitària UdL-Consells Comarcals

La UdL i els consells comarcals col·laboren per posar a l’abast l’Aula 
Universitària, que vol ser una eina que acosti els recursos univer-
sitaris als ciutadans de les comarques. A més a més, aquest curs 
acadèmic el SEU els hi ha enviat les trameses ordinàries actualit-
zades d’informació sobre els temes que els hi poden ser d’interès 
com els plans d’estudis, les activitats d’informació i d’orientació i 
la formació continuada.

Programa d’acollida al nou estudiantat

Aquest programa inclou les actuacions següents: la sessió de ben-
vinguda en tots els centres propis amb la presència del rector i 
dels degans o els directors, la sessió informativa sobre els serveis 
universitaris amb la participació del Consell de l’Estudiantat i, en 
darrer lloc, les sessions formatives per conèixer el funcionament i 
les prestacions que ofereix el servei de biblioteca. També s’inclou 
l’assessorament i la informació durant els terminis de la matri-
culació amb l’objectiu de facilitar a l’estudiantat de nou accés, i 
a altres estudiants que ho han necessitat, l’ajuda necessària per 
realitzar la matrícula presencial. S’ha comptat amb la col·laboració 
dels centres universitaris i els becaris han informat i ajudat els 
nous estudiants durant el procés de matrícula.

Carnet de la UdL

A ningú se li escapa que resulta útil, i fins i tot imprescindible, 
poder disposar d’una targeta que ens identifica com a membre 
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de la comunitat universitària, que facilita l’accés a museus, que 
permet l’accés a espais reservats de la Universitat, que facilita la 
realització d’estadístiques, que agilita la utilització dels serveis 
universitaris i la realització de diversos tràmits acadèmics i que 
ens permet aconseguir descomptes en un gran nombre d’establi-
ments comercials.

Des del Servei s’ha portat a terme la gestió íntegra del carnet de 
la UdL, la qual cosa ha comportat trametre les sol·licituds, les in-
cidències, el control dels carnets rebuts, la informació a l’usuari 
a través de diversos mitjans i la coordinació amb els centres i les 
biblioteques de la UdL. S’han gestionat 2.031 sol·licituds de carnet 
d’estudiants i 78 sol·licituds de carnet de personal. També s’han 
gestionat 105 incidències degudes a diferents motius com les tra-
mitacions de duplicats per pèrdua o robatori, per deteriorament, 
etc.

S’ha elaborat un nou tríptic informatiu i es va assistir a una reunió-
taller de millora en els processos d’emissió del carnet universitari a 
les instal·lacions del Banc de Santander a Madrid el 26 juny 2007.

Borsa d’allotjament

S’ha informat de les diferents possibilitats i modalitats d’allotja-
ment a la ciutat de Lleida i, en tots els actes on el Servei d’Extensió 
Universitària ha representat la UdL, s’ha fet difusió de la residència 
de la UdL Apartaments Universitaris Campus.

Des del servei es porta la gestió dels dos apartaments propietat de 
la UdL que estan a la disposició del professorat, del PAS i visitants. 
Aquesta gestió ha comportat 464 missatges de correu electrònic, 
entre sol·licituds d’informació, reserves, comunicacions, anul-
lacions i altres incidències. Un dels apartaments ha estat ocupat 
200 nits i l’altre 164 nits que corresponen a 65 sol·licituds. S’han 
anul·lat 186 nits i no s’han pogut atendre 33 sol·licituds perquè els 
apartaments ja estaven ocupats.

A través del Programa d’Allotjament Viure i Conviure, que promou 
la convivència entre els joves universitaris i les persones grans i en 
el qual col·laboren l’Obra Social de Caixa Catalunya, l’Ajuntament 
de Lleida i la UdL, s’han tramitat 20 noves sol·licituds amb un total 
de 14 aparellaments. El 8 de juny de 2007 es va portar a terme 
una reunió amb tots els agents implicats en el Programa per tal de 

reflexionar sobre les millores que es podrien aplicar en el procedi-
ment i d’intercanviar opinions. Cal destacar la Festa de Xè Aniver-
sari del Programa Viure i Conviure en el Palau de la Música Catala-
na de Barcelona el 21 juny de 2007 on assistiren representants de 
Caixa Catalunya, dels Ajuntaments i de les Universitats implicades 
en el Programa juntament amb les parelles de convivència.

El SEU col·labora amb l’Oficina de Relacions Internacionals per 
allotjar els estudiants dels programes de mobilitat i ha recollit i 
facilitat la consulta de 37 ofertes de pisos i 99 ofertes d’habita-
cions.

Així mateix, el SEU forma part de la Comissió d’Avaluació que re-
solt la convocatòria de beques d’allotjament del projecte Habitat-
ges per al Voluntariat Universitari.

Participació universitària i comunicació

S’ha gestionat el III Concurs d’idees per al disseny de la carpeta de 
la UdL per al curs 2008/09. Es van presentar 17 propostes de les 
quals cinc van ser triades pel jurat per passar a la fase de votació. 
Dels 1.455 votants, el 34,30% va escollir el disseny de la carpeta 
amb el títol ¡Constrúyete! de l’estudianta de l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria Agrària Estefania Pérez Broto. Per segon cop es 
va fer un sorteig d’un cap de setmana en un balneari entre tots els 
participants en la votació i li va correspondre a Ana Rul·lan Pomar 
també estudianta de l’ETSEA.

Del 28 de juny al 5 de juliol es va portar a terme la campanya Per 
què la UdL VA? Oberta a tota la comunitat universitària per tal que 
a través del campus virtual s’animés a explicar les seves raons del 
per què creient que la UdL va. Hi van participar 101 membres de 
la comunitat.

Negociat d’Orientació

Borsa de treball

Un dels objectius de la Universitat de Lleida és facilitar la inserció 
al món laboral dels seus titulats i estudiants. Per assolir aquest ob-
jectiu, la UdL promou les eines i la informació necessàries a través 
de la Borsa de Treball (BdT). Aquest servei està adreçat als titulats 
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universitaris, a l’estudiantat matriculat en els dos darrers cursos 
de carrera i a les empreses que ofereixen llocs de treball quali-
ficat. A part dels recursos humans destinats, la BdT disposa d’un 
tauler virtual que permet la ràpida difusió de les ofertes de treball 
qualificades rebudes per part de les empreses, així com la trame-
sa a les empreses dels currículums dels interessats en les ofertes 
publicades. També, la web permet enllaçar amb pàgines d’interès 
vinculades a la inserció laboral.

Per tal de donar a conèixer la Borsa de Treball de la UdL es va fer 
una roda de premsa amb els mitjans de comunicació el 19 de juny 
de 2007 amb el nom Accions de la UdL per a la inserció laboral. Es 
participa també en jornades d’orientació laboral per a l’estudiantat 
en l’EPS i en l’ETSEA.

El 2007, la BdT va gestionar un total de 967 ofertes de treball, 
superant les 923 ofertes que es van rebre el 2006. Cal destacar 
que un 38% de les ofertes gestionades corresponen a titulacions 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, un 24% són de 
la Facultat de Dret i Economia, un 16% Escola Politècnica Superior 
i un 10% de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Quant al total de currículums enviats a les empreses que han ofert 
les ofertes de treball ha estat de 3.701 (el 2006 van ser 3.515) dels 
quals 2.263 corresponen al gènere femení i 1.438 al masculí. El 
nombre d’usuaris que s’han inscrit a ofertes de treball ha estat 910 
dels quals 584 corresponen al gènere femení i 326 al masculí.

No totes les empreses han comunicat si s’havia contractat el can-
didat de la UdL però de les que ho han fet, sabem que s’han con-
tractat 184 candidats de la UdL, dels quals 116 dones i 68 homes. 
Per tant, aproximadament un 20% de les ofertes de feina s’han 
cobert amb candidats de la UdL.

Programes de cooperació educativa universitat-empresa

Durant l’any 2007, s’han signat 318 convenis de pràctiques en els 
diferents centres de la UdL (Facultat de Dret i Economia: 34 conve-
nis, Escola Politècnica Superior: 51 convenis, ETSEA: 226 convenis; 
Facultat de Lletres: 2 convenis i la Facultat de Ciències de l’Educa-
ció: 5 convenis).

Beques de col·laboració en serveis i unitats

S’han convocat 100 beques i s’han rebut 151 sol·licituds, per al 
període d’estiu està previst prorrogar 65 beques.

Per tal de complir el pla de formació bàsica s’han organitzat un 
total 8 cursos en les àrees d’informàtica, ergonomia i d’habilitats 
personals.

Quant a les beques de caràcter específic, hi ha hagut 39 convoca-
tòries amb un total de 149 becaris seleccionats, dels quals 52 han 
col·laborat en la Jornada de Campus Oberts, 38 han col·laborat en 
els passis d’enquestes d’opinió i els 59 restants en diferents uni-
tats orgàniques de la UdL.

Ajuts de viatge

La Universitat de Lleida es conscient de la importància que 
té per a la formació integral del seu estudiantat la realització 
d’activitats acadèmiques complementàries desenvolupades 
fora de la pròpia UdL. La universitat respon a aquestes ne-
cessitats donant suport a l’estudiantat que realitza estades 
fora de la UdL en l’àmbit de programes de mobilitat acadè-
mica tant a nivell nacional com internacional.

Per contribuir a aquest propòsit, el maig de 2007 es va apro-
var una nova convocatòria d’ajuts de viatge per a l’estudi-
antat que es diferencia de les anteriors en què unifica les 
diferents convocatòries d’ajuts de viatge existents fins ales-
hores. L’import pressupostari adjudicat a aquests ajuts ha 
estat de 30.000 euros.

S’han presentat 79 sol·licituds de les quals 5 han quedat ex-
closes per no complir els requisits de la convocatòria. Quant 
a les destinacions: s’han rebut 35 sol·licituds (48%) per viat-
jar a Europa i la quantitat màxima adjudicada ha estat 273 
euros; 29 (39%) per viatjar a Amèrica amb un ajut màxim 
de 684 euros; 5 (7%) pels Estats Units d’Amèrica amb una 
subvenció màxima de 535 euros; 4 (5%) per l’estat espanyol 
amb un ajut màxim de 148 euros i 1 (1%) per Àsia que ha 
rebut un ajut de 297 euros. Els marcs objectes de les sub-
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vencions han estat bàsicament els programes de mobilitat 
amb 58 beneficiaris, després els programes de formació amb 
9 beneficiaris, les activitats específiques de l’ETSEA amb 5 
beneficiaris i 2 de doctorat.

Cessió de bicicletes per a l’estudiantat

L’objecte d’aquesta acció és promocionar la bicicleta com a mitjà 
de transport eficient, ràpid, econòmic, còmode, divertit i saludable. 
Aquesta cessió té com a objecte promocionar l’ús de la bicicleta 
entre la comunitat d’estudiants de la UdL i als efectes de propor-
cionar un mitjà de transport urbà sostenible. Així els estudiants 
disposen durant el curs acadèmic d’una bicicleta urbana amb dret 
a determinades reparacions. També reben un kit de seguretat con-
sistent en un casc, una armilla reflectant i un cadenat.

El nombre total de bicicletes cedides ha estat de 17 i s’han ad-
judicat al col·lectiu de l’estudiantat. El 4 de febrer de 2008, es va 
fer entrega de 7 bicicletes. La resta s’han anat adjudicant fins ar-
ribar al màxim de les ofertades a mesura que es presentaven les 
sol·licituds prioritzant els col·lectius dels estudiants externs par-
ticipants en programes de mobilitat amb un total de 8 cessions 
(47,05%) i dels estudiants residents fora de la ciutat de Lleida amb 
un total de 9 cessions (52,94%).

Per procedència, tenim que els beneficiaris de les cessions són 6 
(35,29%) d’Amèrica del Sud, 2 europeus (11,76%) i 9 (52,94%) de 
la resta de l’estat.

Per centres, les xifres són: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària 6 cessions, F. Medicina 4 cessions, Facultat de Ciències 
de l’Educació 3 cessions, Escola Politècnica Superior 2 cessions, 
F. Lletres 1 cessió i 1 cessió a un estudiant que fa simultaneïtat 
d’estudis a l’ETSEA i a l’Escola Politècnica Superior.

Servei de Suport a l’Estudiantat

S’han concertat 17 visites a 9 estudiants/es per ser atesos pel Ser-
vei de Suport de l’Estudiantat. Finalment, s’han portat a terme 12 
entrevistes, s’han atès presencialment a 7 estudiants/es. Així ma-
teix, 3 estudiants/es més s’han interessat per aquest servei sense 
arribar a entrevistar-se.

Activitats de Lleure

El SEU ha organitzat i coordinat el procediment del programa de 
conciliació de la vida familiar i laboral de la UdL que ofereix la pos-
sibilitat de participar en el Programa d’Activitats de Lleure de la UdL 
als fills i filles dels membres de la comunitat universitària. El nombre 
de participants en aquest programa ha estat del 21 al 29 de juny de 
2007, 27 nens i 16 nenes; del 3 al 10 de setembre de 2007, 24 nens 
i 24 nenes; del 24 de desembre de 2007 al 4 de gener de 2008, 11 
nens i 12 nenes i del 17 al 20 de març de 2008, 15 nens i 15 nenes. 
L’horari de les activitats ha estat de 8 a 14:30 hores.

Unitat UdL per a tothom

La Universitat de Lleida desenvolupa una política encaminada a 
remoure la diversitat d’obstacles que poden dificultar a les per-
sones de la comunitat universitària amb alguna discapacitat del 
desenvolupament de la seva vida acadèmica.

El Vicerectorat d’Estudiantat, dins el Programa d’Atenció a les 
Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de Lleida, 
ha fet la 2a Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb 
necessitats especials. Aquesta convocatòria està oberta a tots els 
estudiants matriculats en la Universitat de Lleida en les titulacions 
oficials impartides en centres propis durant el curs 2007/08 que 
tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat física 
o sensorial en grau superior al 33% i que pateixin una discapaci-
tat greu o tinguin necessitats especials excepcionals degudament 
justificades.

La unitat UdL per a tothom (http://www.udl.cat/serveis/seu/Uni-
versitat_per_a_tothom.html) aglutina els recursos i accions adre-
çades al desenvolupament de la vida acadèmica de les persones 
amb discapacitat a la universitat.

Aquest curs, cal destacar l’adquisició per part de la UdL d’un con-
junt de recursos adreçats a l’estudiantat amb discapacitat, al per-
sonal o docent que té relació amb aquests estudiants, i a tota la 
societat en la mesura que alguns poden ser emprats per persones 
externes a la comunitat universitària: Equips de freqüència modu-
lada per alumnes amb hipoacúsia per tal de millorar les possibili-
tats de comunicació de les persones amb pèrdua auditiva, perme-
tent la màxima intel·ligibilitat d’audició; Programa JAWS que és un 
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potent lector de pantalla que permet a una persona completament 
cega, o amb important dèficit visual, accedir als continguts de la 
sortida visual (pantalla) d’un ordinador personal mitjançant la veu; 
Lupes Tv. Magnilink x Reader destinades a permetre la lectura de 
textos en suport tradicional. Aquest equipament permet amplifi-
car la imatge per a veure en una pantalla TFT els textos escrits en 
paper o en qualsevol altre suport fins a un màxim de 46 augments; 
Pissarres interactives portàtils; Software per a reconeixement de 
veu que és un programa per a reconeixement de la parla en 13 
idiomes.

Per totes aquestes accions, l’Associació de Paraplègics i Discapaci-
tats Físics de Lleida (ASPID) ha concedit a la Universitat de Lleida 
la XI Edició del Premi ASPID que reconeix la tasca de la UdL en 
adoptar mesures necessàries per facilitar la integració i la plena 
participació de les persones amb discapacitat en la nostra comu-
nitat educativa.

SERVEI D’ESPORTS

http://www.udl.es/arees/esports.html
Coordinador tècnic: Sr. José Romero
Tècnic àrea activitats: Sra. Asun Legurburu
Tècnic àrea competició: Sr. Jordi Mariezcurrena

Introducció

El Servei d’Esports ha organitzat diferents activitats i competicions 
esportives durant el curs acadèmic 2007/08.

També es va participar, representant a la UdL, en els campionats de 
Catalunya i Espanya universitaris.

El total de participació ha estat el següent:

1510 inscrits, dels quals 1.139 són homes i 371 dones.

Àrea d’Activitats

En els cursos organitzats, 24 en total, han participat 381 alumnes 
(235 homes i 146 dones). El cursos han estat organitzats en tres 
blocs:

Activitats de Promoció: aeròbic, ioga, balls de saló, ciclo indoor, 
pilates i multi esport.

Activitats de Lleure: descens de barrancs, esquí alpí, piragüisme, 
snowboard, vela i windsurf.

Escoles Esportives: bàsquet, futbol sala, natació, tenis iniciació, te-
nis perfeccionament, voleibol.

Àrea de Competició

Destacar l’organització dels campionats de Catalunya universitaris 
d’escacs i els partits d’esports d’equip jugats a Lleida, la fase final, 
catalana, de rugbi i de voleibol masculí. També es va organitzar 
la fase interzonal de voleibol femení dels campionats d’Espanya 
universitaris.

El total de participants en les diferents competicions supera les 
1100 persones:

Competició interna:  788: 703 homes i 85 dones

Campionats de Catalunya:  260: 159 homes i 101 dones

Campionats d’Espanya:  81: 42 homes i 39 dones.

Total competicions:  1.129: 904 homes i 225 dones

Competició interna: bàdminton, bàsquet, futbol-7, futbol sala, 
handbol platja i volei platja. 

Campionats de Catalunya i Espanya Universitaris:

Esports d’equip: bàsquet, futbol, futbol-7, futbol sala, handbol, 
rugbi, rugbi-7 i voleibol.

Esports individuals: atletisme, bàdminton, cros, escalada, escacs, 
esqui, judo, karate, natació, orientació, raid d’aventura, pàdel, 
snowoard, taekwondo, tenis, tenis taula, tir amb arc i vòlei platja.
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SERVEI LINGÜÍSTIC

http://www.udl.cat/serveis/sl.html

Direcció

Dra. M. Salomé Ribes Amorós, professora del Departament de Filo-
logia Catalana i Comunicació

Coordinació tècnica

Sr. Josep-Enric Teixidó Pujol

Personal tècnic

Sra. Judit Ibós Santiveri
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Introducció

Entre les actuacions d’aquest curs, destaca l’assumpció de la coor-
dinació de la formació lingüística per al professorat que s’ofereix 
en col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació (cursos d’an-
glès, alemany, francès i italià), la qual cosa ha fet possible que les 
inscripcions als cursos de llengua del Servei s’acostessin al miler.

També s’ha organitzat formació específica adreçada als estudiants 
de mobilitat provinents de la Xina, en col·laboració amb la Facultat 
de Lletres i el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Coopera-
ció.

Aprofitant que l’ONU ha declarat el 2008 Any Internacional de les 
Llengües, les activitats de promoció lingüística del Servei per al se-
gon quadrimestre del curs han tingut present aquesta commemo-
ració; per exemple, els Premis Llanterna Digital de curtmetratges i 
el calendari de butxaca que edita el Voluntariat Lingüístic.

Àrea de formació

El Servei Lingüístic ha ofert a tots els col·lectius universitaris cursos 
de català, occità, castellà i anglès, de diferents nivells i mitjançant 
diferents sistemes d’aprenentatge (presencials, semipresencials, 
guiats amb autoaprenentatge), i cursos de llenguatges d’especi-
alitat i d’altres d’específics. Per al professorat, aquesta oferta s’ha 
complementat amb cursos d’alemany, francès i italià. 

L’oferta de cursos de català de llengua general adreçats a tota la 
comunitat universitària ha estat la següent: Nivell bàsic (13 grups), 
Nivell elemental (4 grups), Nivell intermedi (6 grups), Nivell de su-
ficiència (6 grups) i Nivell superior (10 grups).

A més, s’han ofert els cursos específics següents: Català jurídic, 
Català administratiu, Com s’Argumenta (virtual), Taller d’espai 
lingüístic personal (2 edicions), Lectura ràpida, Presentacions en 
públic en català, Si no sinó: resolució de dubtes freqüents quan 
escrivim en català, i Eines del processador de textos per a la millora 
de la presentació de treballs.

El Centre d’Autoaprenentatge de Llengua ha mantingut les qua-
ranta hores setmanals d’obertura, amb la col·laboració d’un becari, 
Albert Escobar. A banda de l’autoaprenentatge pròpiament dit i els 
grups de conversa (per als nivells bàsic, elemental i intermedi), s’hi 
ha ofert la formació de tots els nivells de coneixements generals 
de català en la modalitat de cursos guiats amb el suport d’autoa-
prenentatge.

L’SL ha organitzat dos convocatòries (febrer i juny) d’exàmens de 
llengua catalana dels nivells bàsic, elemental, intermedi, suficiència 
i superior. Aquests exàmens permeten d’obtenir un títol homologat.

L’oferta de formació en llengua anglesa ha consistit en cursos semi-
presencials anuals per a l’estudiantat i el PAS, de nivell preintermedi, 
intermedi i avançat, amb materials en línia accessibles a través del 
Campus Virtual i sessions presencials setmanals de dos hores. Per al 
professorat, s’han ofert cursos de nivell bàsic (2 grups), preintermedi 
(2 grups), intermedi (2 grups) i avançat (2 grups).

L’SL ha col·laborat amb el Servei de Personal en la preparació dels 
cursos d’anglès presencials inclosos en el Pla de Formació del PAS 
de la Universitat.
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A banda dels cursos generals d’anglès, s’han ofert grups de conversa 
(de nivells preintermedi, intermedi i avançat) i dos cursos específics: 
Reading Strategies: tècniques de comprensió lectora en anglès, i Bu-
siness English: anglès oral i escrit per a usos professionals.

L’oferta de cursos de castellà per a estrangers ha estat la següent: 
Nivell accés (2 grups), Nivell plataforma (3 grups), Nivell llindar (3 
grups) i Nivell avançat (2 grups). També s’ha organitzat el curs In-
iciació a la llengua i a la literatura hispànica, adreçat a estudiants 
de mobilitat provinents de la Xina.

Un curs més s’ha mantingut l’oferta d’un curs de nivell bàsic d’oc-
cità (aranès), i també hi ha hagut cursos d’italià (4 grups), alemany 
(2 grups) i francès (2 grups) adreçats al professorat.

Àrea de dinamització

Abans de l’inici lectiu de cada quadrimestre, i abans de qualsevol 
altra activitat d’acollida, s’han organitzat cursos de nivell inicial de 
català (5 grups) adreçats a l’estudiantat de fora del domini lingü-
ístic català (del 3 al 10 de setembre de 2007 i del 21 al 25 de gener 
de 2008). Els cursos es complementen amb activitats lúdiques i 
culturals i donen dret a l’obtenció de crèdits de lliure elecció.

El Servei Lingüístic ha col·laborat amb l’Oficina de Relacions Interna-
cionals en l’organització de les setmanes d’acollida dels estudiants 
de mobilitat, durant les quals hi ha hagut sessions de presentació 
del Voluntariat Lingüístic (VL) i de l’oferta formativa de l’SL, i visi-
tes a la ciutat i xerrades. S’ha editat un díptic per als membres de 
la comunitat universitària de fora de l’àmbit lingüístic català amb 
informació dels diferents recursos que tenen a l’abast per aprendre 
català. També s’ha distribuït, amb el suport de l’Oficina de Relacions 
Internacionals, materials interuniversitaris d’acollida: guies de con-
versa en diversos idiomes, CD-ROM amb informació útil...

A la setmana d’acollida del primer quadrimestre hi ha hagut una 
festa de benvinguda amb la representació al Teatre de l’Escorxa-
dor de l’obra My Lleida i amb l’actuació del grup The Companys al 
Cafè del Teatre. Altres accions del VL amb estudiants de mobilitat, 
a més del suport que els ofereixen durant les primeres setmanes 
d’estada a la UdL, han estat: sopars internacionals de benvinguda 
i de Nadal (durant el qual es van regalar diccionaris bilingües), una 
castanyada, un concurs de disfresses (amb entrades de teatre i de 

concerts com a premis, i diccionaris per a tots els participants), 
una calçotada, visites al Museu de l’Aigua i el castell de Gardeny i 
sortides a la Vall d’Aran, als cellers de Raïmat i a Poblet i el Mercat 
Medieval de Montblanc.

Durant aquest curs ha continuat la col·laboració amb l’Oficina de 
Relacions Internacionals de la UdL per organitzar conjuntament 
amb les homòlogues de la URV i de la UdG sortides adreçades als 
estudiants de mobilitat en el marc del Programa d’Activitats Con-
juntes (PAC): Ruta daliniana i fires de Sant Narcís (27 i 28 d’octubre 
de 2007, a càrrec de la UdG), Delta de l’Ebre i la Tarragona romana 
(5 i 6 d’abril de 2008, a càrrec de la URV) i Cultura, esport i festes a 
Lleida (10 i 11 de maig de 2008, organitzada per la UdL). Aquestes 
activitats compten amb l’assistència de voluntaris lingüístics.

El VL ha organitzat un autocar per assistir a la Festa Means Party, 
la benvinguda als estudiants de mobilitat a càrrec de la Plataforma 
per la Llengua, feta a la UB el 25 d’octubre de 2007 amb diferents 
activitats: visita al Museu d’Història de Catalunya, actuacions mu-
sicals i de castellers, bastoners...

El VL ha tornat a editar un calendari de butxaca. Per commemorar 
l’Any Internacional de les Llengües, el motiu del calendari ha es-
tat una sopa de lletres on s’amaguen noms de llengües d’arreu del 
món. Els calendaris s’han distribuït en expositors repartits per tots 
els campus i s’han fet arribar a tot el personal de la UdL. Amb aquest 
passatemps s’ha fet un concurs per veure qui trobava més llengües. 
El guanyador s’ha emportat un abonament anual per a un cinema i 
també hi ha hagut entrades de teatre per premiar la participació.

Durant el primer quadrimestre del curs, s’ha fet la recollida de da-
des per a la detecció de necessitats lingüístiques del professorat 
de la Facultat de Dret i Economia i de l’Escola Politècnica Superior. 
Al segon quadrimestre, s’ha fet a la Facultat de Ciències de l’Edu-
cació. També s’ha repetit l’enquesta sobre l’ús de les llengües en la 
docència, que es fa conjuntament amb l’enquesta de qualitat de la 
docència, i sobre la llengua de les tesis doctorals.

Continua la possibilitat de conversar en diferents llengües a tra-
vés de la Borsa d’Intercanvi Lingüístic. Les persones inscrites en 
aquest curs han ofert o sol·licitat conversa en català, castellà, an-
glès, francès, alemany, italià i xinès.
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S’han fet arribar al Departament de Dret Privat i al Departament 
de Didàctiques Específiques exemplars dels vocabularis de dret 
romà i de didàctica de l’educació musical, editats per la Xarxa Vi-
ves, perquè els distribueixin entre l’estudiantat.

L’SL ha participat en la constitució del grup de treball de dina-
mització lingüística universitària, conjuntament amb els serveis 
lingüístics de la UAB, UB, UdG, UOC, UPC, UPF, URV i UVIC. Entre 
les primeres activitats d’aquest grup, hi ha la creació d’una pàgina 
web amb informació sobre la promoció lingüística a la universi-
tat, l’edició de material de difusió dels recursos que ofereixen el 
serveis lingüístics, la col·laboració amb entitats que treballen per 
la llengua i la preparació d’un estudi per conèixer el perfil de l’es-
tudiantat universitari.

Al novembre, es van lliurar els guardons de la primera edició dels 
Premis Llanterna Digital de curtmetratges, organitzat en el marc 
de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, que agrupa la 
Secretaria de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística, els serveis territorials d’Educació, de Salut i de Jus-
tícia, l’Escola Oficial d’Idiomes, el Servei Lingüístic de Comissions 
Obreres i el Servei Lingüístic de la UdL. Els Premis Llanterna Digital 
volen contribuir al foment de l’ús del català i de l’occità, i a la pro-
moció de la creació audiovisual en aquestes llengües, mitjançant 
curtmetratges en format digital. Per a l’any 2008, s’ha convocat la 
segona edició dels premis, amb el tema ‘‘Un món que parla”, una 
referència a la declaració de l’Any Internacional de les Llengües.

Àrea d’assessorament

Tant des de la seu de l’SL al campus de Cappont com des de l’ofi-
cina al campus de l’ETSEA s’ha tramitat la correcció o la traducció 
de textos de la comunitat universitària i la resolució de consultes 
lingüístiques en diverses llengües.

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 

El Servei de Prevenció de la UdL ha portat a terme durant el curs 
acadèmic 2007-08 les següents activitats preventives de l’àmbit 
de la seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i vigi-
lància de la salut:

Correccions de les avaluacions de risc dels Edificis de la •	
UdL

Amb l’objectiu d’aconseguir la millora de l’entorn de treball, 
contínuament s’estan duent a terme millores tècniques dels 
edificis en base als estudis d’Avaluació de Risc realitzats en 
els diferents edificis de la UdL.

Una de les actuacions de seguretat dutes a terme en el Cam-
pus de Cappont ha consistit en la instal·lació de tancaments 
en les entrades principals de l’Edifici Polivalent i de la Facul-
tat de Dret i Economia, ja que l’antic disseny de les portes 
d’entrada podia produir lesions greus als usuaris, especial-
ment els dies de fort vent.

Així mateix, s’han col·locat vidres en les escales principals de 
l’Edifici del Rectorat per tal d’evitar les caigudes des d’alçada.

Entre les actuacions de seguretat dutes a terme en el Campus 
de l’ETSEA cal destacar l’aïllament acústic de la Planta Pilot 
de l’Edifici 2.

En el Campus de Ciències de la Salut, una de les actuacions 
realitzades per a la millora de les condicions de seguretat i la 
supressió de barreres arquitectòniques ha consistit en l’ade-
quació de la sortida d’emergència de la Facultat de Medicina 
que comunica l’edifici amb la zona exterior de l’Hospital de 
Santa Maria.

Implantació dels Plans d’Emergència•	

S’han dut a terme en els diferents campus de la UdL reunions 
de treball amb els equips d’emergència de cada edifici, lide-
rades pels Caps d’Emergència amb el suport tècnic de l’SPRL, 
per tal de definir les actuacions a realitzar per fases i per 
cadascun dels equips en cas d’una emergència.

En la pàgina web de l’SPRL, dins l’apartat “Plans d’emergèn-
cia” està disponible tota la informació referent implantació 
dels plans d’emergència en cadascun dels edificis.

Amb l’objectiu d’implantar els Plans d’Emergència a cadas-
cun dels campus i edificis de la UdL i impulsar la posada en 
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marxa de l’estructura de lluita contra les emergències de la 
UdL, en tots els campus, els caps d’emergència han conside-
rat necessari reforçar l’estructura d’emergències mitjançant 
la designació de més personal. L’estructura d’emergències 
s’ha definit a partir de l’estructura de prevenció de la UdL.

Formació dels Equips d’Emergència•	

Durant els mesos de febrer i març, s’han dut a terme, dins 
l’horari laboral, cursos específics de formació adreçats a 
les noves persones designades per formar part dels equips 
d’emergència (Cap d’Emergència, Centre de Control, Equip 
de Primera Intervenció, Equip de Segona Intervenció i Equip 
d’Alarma i Evacuació). Aquestes persones han estat formades 
amb l’objectiu que adquireixin els coneixements per poder 
actuar eficaçment en cas d’emergència i coneguin quines són 
les seves funcions. Aquest cursos han estat impartits per per-
sonal qualificat de MUPA.

Realització de simulacres d’evacuació•	

En els propers mesos està previst que es duguin a terme, en 
alguns edificis de la UdL, simulacres d’evacuació amb l’ob-
jectiu d’adquirir experiència en les accions a realitzar per 
fer front a una possible situació d’emergència en les instal-
lacions.

Adquisició d’armaris ‘‘Pla d’emergència. Ús exclusiu •	
bombers’’

Per tal que els plans d’emergència de cadascun dels edificis 
estiguin disponibles per als ajuts externs, s’han adquirit ar-
maris, ubicats en les diferents consergeries, que contindran 
la següent informació:

- Plànols amb els sectors d’incendi i característiques princi-
pals de l’edifici.

- Tall de subministraments.

- Plànols d’evacuació i confinament.

Adquisició d’armaris de seguretat per als Equips de Se-•	
gona Intervenció

Per tal que en tots els campus de la UdL els Equips de Segona 
Intervenció disposin dels equips de protecció necessaris per 
actuar en cas d’emergència, s’han adquirit més armaris de 
seguretat que s’han col·locat en les consergeries de la Facul-
tat de Dret i Economia, l’EPS i en la planta baixa de l’Edifici 
CREA.

Dotació d’equipament per als membres de l’Equip d’Alar-•	
ma i Evacuació

Per tal que en cas d’una emergència tothom pugui identi-
ficar i localitzar ràpidament els membres de l’Equip d’Alar-
ma i Evacuació, aquests disposen d’armilles reflectores que 
hauran de col·locar-se en cas d’una emergència per realitzar 
l’evacuació dels ocupants.

Així mateix, per tal que, en cas de males condicions de visi-
bilitat, els membres de l’EAE puguin realitzar una evacuació 
més segura dels ocupants, aquests disposaran de llanternes 
professionals que a més d’il·luminar ajudaran a guiar l’eva-
cuació.

Pla de millores de protecció contra incendis•	

Continuant amb l’adequació dels edificis a la normativa de 
protecció contra incendis, s’han revisat i adequat les instal-
lacions de sistemes de protecció contra incendis i mitjans 
d’extinció a tots els Campus.

Per tal que, en cas d’emergència en les instal·lacions de l’Edi-
fici CCCT, l’evacuació dels ocupants sigui més segura i per 
tal de complir amb les directrius establertes per la legislació 
vigent, s’han instal·lat vidres amb característiques de resis-
tència al foc RF-60 en les dos escales d’emergència de l’edi-
fici, amb la qual cosa es podent considerar com un sector 
d’incendi independent.

Per tal d’optimitzar la detecció de l’avís en cas d’emergència 
en el Campus de Cappont, s’ha dut a terme la centralització 
de les centrals de detecció d’incendis.
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Així mateix, amb l’objectiu de facilitar l’evacuació en cas 
d’emergència, s’han col·locat plànols fotoluminescents en 
l’Edifici del Rectorat, el CCCT i l’Annex on s’indiquen els re-
correguts d’evacuació i la ubicació dels mitjans d’extinció en 
cas d’emergència. Està previst que en els propers mesos la 
Facultat de Dret i Economia, L’EPS i l’Edifici Polivalent dispo-
sin també d’aquests plànols d’evacuació fotoluminescents.

Està previst que al costat d’aquests plànols d’evacuació es 
col·loquin instruccions de com una persona que detecti una 
emergència ha de realitzar l’avís per tal d’activar el sistema 
d’emergències.

Protecció contra caigudes d’alçada mitjançant la instal-•	
lació de línies d’ancoratge

Per tal d’evitar el risc de caiguda d’alçada, existent durant la 
realització de tasques de manteniment i neteja, properament 
s’instal·laran sistemes anticaigudes, consistents en línies de 
vida, baranes i punts d’ancoratge en les cobertes, patis interi-
ors i àrees perimetrals dels següents edificis de la UdL:

- Edifici CCCT (Auditori)
- Edifici Polivalent
- Edifici Rectorat
- Escola Politècnica Superior
- Facultat de Medicina

Obres de millora realitzades a les cabines dels Departa-•	
ments

Amb aquestes obres de millora, dutes a terme en el Departa-
ment de Producció Animal i en el Departament de Medi Am-
bient i Ciències del Sòl de l’ETSEA, s’ha aconseguit augmentar 
la velocitat d’aspiració de les cabines per tal de garantir l’eli-
minació dels vapors generats al seu interior.

Així mateix, per al Departament de CMB, s’ha adquirit una 
vitrina d’extracció, ubicada en un dels laboratoris de la planta 
primera de la Facultat de Medicina, per tal que els treballs 
que s’hi realitzen es duguin a terme en bones condicions de 
seguretat.

Aprovacions i modificacions de procediments d’integra-•	
ció de la prevenció als laboratoris i campus

Amb l’objectiu d’integrar la prevenció als campus i departa-
ments, i garantir un bon funcionament dels equipaments de 
seguretat de la UdL, el Comitè de seguretat i Salut ha aprovat 
i modificat els següents procediments inclosos dins del Ma-
nual de Gestió de PRL de la UdL, els quals estan disponibles 
en la pàgina web de l’SPRL:

- Aprovació del procediment PRL-09: Control d’equips de 
protecció individual.

- Modificació del procediment PRL-07: Coordinació empre-
sarial en contractacions menors i procediments negociats.

- Aprovació del procediment PRL-08: Coordinació empresa-
rial en contractes administratius (concursos).

- Modificació del procediment PRL-04: Cabines d’extracció.

Resolució dels comunicats de risc •	 a través dels quals els 
usuaris comuniquen a l’SPRL les condicions perilloses que es 
produeixen a la Universitat per tal de procedir al seu estudi i 
aplicar les mesures correctores adequades per eliminar o mi-
nimitzar la situació del risc.

Estudis ergonòmics de llocs de treball en despatxos•	  
mitjançant l’avaluació d’aspectes com l’espai disponible, il-
luminació, ventilació i distribució del mobiliari que condici-
onen en gran part la satisfacció dels treballadors en la realit-
zació del seu treball.

Coordinació d’activitats empresarials •	 que s’ha continuat 
duent a terme mitjançant la recollida de documentació per 
tal de garantir que les empreses que treballen per la UdL 
compleixen amb els requisits establerts en la normativa de 
Prevenció (article 24 de la Llei 31/95); recíprocament, s’ha fet 
arribar a aquestes empreses la informació en matèria de pre-
venció de riscos que els poden afectar quan realitzen alguna 
tasca a la Universitat.
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Control de la legionel·la a les instal·lacions de risc•	

- Controls externs: contracte amb empresa externa per al 
control de la legionel·la en les instal·lacions de la Universitat.

- Controls interns: s’estableixen funcions i responsabilitats 
sobre els controls interns.

Des de l’SPRL s’han coordinat les tasques externes i internes 
de control de les instal·lacions d’aigua sanitària i torres de 
refrigeració.

Vigilància de la salut •	 contractada amb el Servei de Preven-
ció de la mútua MUPA, que ha consistit principalment en la 
realització de revisions específiques d’acord amb els llocs de 
treball de tots els campus de la UdL.

Suport psicolaboral als treballadors de la UdL•	

Per tal de gestionar els riscos associats a factors psicosocials, 
en la reunió del CSS, de data 21 de febrer de 2008, i per acord 
del Consell de Govern, de data 29 de febrer de 2008, es va 
aprovar el ‘‘procediment de gestió de casos relacionats amb 
factors psicosocials a la UdL”.

Així mateix, la UdL ha concertat amb un gabinet especialitzat 
en psicologia un Servei d’Atenció Psicològica (SAP) per als 
treballadors de la UdL, que té com a missió donar atenció 
psicològica inicial i individual per als diferents tipus de pro-
blemes psico-anímics del PDI i PAS de la comunitat univer-
sitària de la UdL.

Canvis en la composició del CSS i en l’estructura pre-•	
ventiva

Les persones que han deixat de formar part del CSS són les 
següents:

- César Fernández, vicerector d’Infrastructures i Tecnologies 
de la Informació (president);

- Josep Maria Sentís, gerent (vocal);

- Xavier Gómez, vicerector d’estudiantat (vocal);

- Pilar Jürschik, professora de l’Escola Universitària d’Infer-
meria (vocal).

Les persones nomenades com a membres del CSS són:

- Xavier Gómez, coordinador de l’SPRL (president);

- Pere Solà, Vicerector d’Infrastructures i Tecnologies de la 
informació (vocal);

- Francisco Peralta, vicegerent (vocal);

- Néstor Vallejo, cap de l’Oficina Tècnica d’Infrastructures 
(vocal).

Reunions periòdiques del Comitè de Seguretat i Salut•	

Han tingut lloc reunions periòdiques del Comitè de Seguretat 
i Salut en què s’han donat a conèixer les actuacions en matè-
ria de prevenció de riscos per tal de vetllar per la salut laboral 
dels treballadors de la UdL. En aquestes reunions s’han pro-
mogut iniciatives sobre mètodes i procediments per assolir 
una prevenció efectiva dels riscos, proposant la millora de les 
condicions de treball i la correcció de deficiències existents.

Des del CSS, s’ha dut a terme el seguiment i l’avaluació del 
Pla de Prevenció UdL 2005-2007, i s’ha aprovat el Pla de Pre-
venció UdL 2008-2011.

Així mateix, per acord del CSS, de data 21 de febrer de 2008, 
i per acord del Consell de Govern, de data 29 de febrer de 
2008, es va aprovar la modificació de l’estructura preventiva 
i d’emergències amb l’objectiu d’aconseguir la integració de 
la prevenció a tots els nivells i una millora contínua de les 
condicions de treball.
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PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2008

El pressupost de la UdL per al 2008 és de 77.324.912,41 euros, 
el que suposa un increment del 3,31% respecte el pressupost del 
2007.

El Pla Estratègic de la Universitat de Lleida ha permès definir i 
estructurar els objectius i actuacions per al 2008 tenint en compte 
les seves grans línies d’actuació. En aquest sentit, el pressupost 
pretén assumir un dels grans reptes estratègics que planteja el Pla 
i al que s’enfronten les universitats en la societat del coneixement, 
la de convertir-se en agents claus en el desenvolupament econò-
mic i social del seu entorn.

Així, els objectius del Consell de Direcció de la Universitat de Lleida, 
que han marcat les pautes d’elaboració d’aquest pressupost, han 
estat els següents:

1. Desenvolupar una oferta formativa i innovadora centrada en 
l’assoliment dels objectius de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Consolidar les accions iniciades els darrers anys orientades a a) 
la millora de la docència en consonància amb els paràmetres 
establerts pel nou EEES.

Incentivar la innovació en la docència mitjançant un programa b) 
d’ajuts que potenciï el treball col·laboratiu entre els docents.

Iniciar el desplegament del nou mapa de graus i acomodar c) 
l’actual mapa de postgraus per tal de consolidar una oferta 
formativa de qualitat i de referència a nivell nacional i 
internacional.

Potenciar els convenis de col·laboració interuniversitaris d) 
amb altres universitats de l’Estat i internacionals per tal de 
promoure màsters oficials.

Consolidar mecanismes de difusió de bones pràctiques e) 
docents.

Fer el desplegament del Pla Director de la Docència.f) 

Treballar en la línia d’una formació continuada de qualitat.g) 

Potenciar en els nous estudis de grau i postgrau la docència h) 
virtual i semipresencial.

Reformular el programa de coordinadors de titulació tot i) 
garantint el seu nou paper en els estudis de grau.

Reforçar la gestió acadèmica per tal de donar resposta als nous j) 
reptes en la gestió de la formació: expedició del suplement al 
títol, gestió dels màsters oficials, beques, etc.

Incentivar la planificació dels nous estudis de grau i postgrau k) 
en tres llengües, així com la seva difusió trilingüe en web.

Reforçar el Servei Lingüístic per tal d’implementar una l) 
programa de terceres llengües en consonància amb el 
desplegament del Pla Director de Docència.

Consolidar l’increment de la dotació pressupostària per al m) 
programa d’ajuts al desenvolupament d’activitats culturals per 
les associacions i estudiants de la UdL.

Consolidar l’increment de la dotació pressupostària pel n) 
programa d’ajuts a la mobilitat de l’estudiantat.

Potenciar les accions d’informació i orientació de l’estudiantat o) 
amb les accions contemplades en el Programa d’orientació, 
informació i assessorament adreçat als futurs alumnes 
universitaris, pares i mares, i professorat.

Mantenir el servei d’acollida als estudiants.p) 

2. Integrar la UdL en el sistema d’innovació català i, en particular, 
ser impulsor actiu del sistema d’innovació de Lleida.

Impulsar la creació de microempreses i el registre de noves a) 
patents.

Potenciar els centres de recerca a partir de retorn de cànons b) 
institucionals i la signatura de contractes-programa.

Dotació d’una partida per emprendre accions estratègiques en c) 
l’àmbit de la recerca i transferència de tecnologia.
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Donar suport a línies estratègiques de recerca a partir de d) 
contractes-programa.

Seguir potenciant l’activitat dels grups competitius i emergents, e) 
promovent la creació de xarxes.

Dotació pressupostaria per al programa de concentració de f) 
PDI amb dedicació preferent a la recerca.

Duplicar el nombre de becaris predoctorals de la UdL, posant g) 
èmfasi en la captació dels millors alumnes, independentment 
del seu lloc d’origen.

Continuar potenciant l’activitat dels grups competitius i h) 
emergents de la UdL, mitjançant ajudes específiques adaptades 
a les seves característiques concretes.

Progressiu augment del cofinançament al programa Ramon i) 
y Cajal.

Consolidar els recursos destinats a fons bibliogràfics, incidint j) 
especialment en la subscripció a revistes electròniques.

Completar els processos selectius per a la provisió dels llocs k) 
de treball de personal de suport a la recerca i distribució entre 
grups i serveis.

3. Establir canals de comunicació formals de la UdL amb el seu 
entorn per tal de gestionar el seguiment de l’evolució de les de-
mandes i la pròpia actuació de la UdL.

Pla per potenciar l’acció cultural de la UdL al territori.a) 

Potenciar l’Oficina de Suport a la R+D+i com a canal únic de b) 
negociació de serveis i transferència.

Seguir potenciant, des dels Consell Social, les accions amb c) 
la societat civil per tal de detectar i oferir respostes a les 
necessitats de recerca i formació.

Col·laborar activament amb els fòrums de participació del d) 
Consell Social de la UdL.

4. Establir polítiques d’aliances amb altres universitats i institu-
cions.

S’augmenta la quantia destinada a promoció a l’exterior a) 
de la Universitat de Lleida (assistència a fires, reunions de 
representació d’àmbit internacional...).

S’augmenta la quantia de beques destinades als estudiants b) 
amb millor expedient que efectuen una mobilitat en el marc 
Sócrates-Erasmus.

Es manté el suport pressupostari a la promoció de dobles c) 
titulacions.

S’incrementa el suport a les accions de mobilitat subjectes als d) 
convenis bilaterals signats per la UdL.

Es potencia la mobilitat de l’estudiantat mitjançant els e) 
programes Jade i Jade plus, Beques Bancaja, a més dels ajuts 
destinats a afavorir l’intercanvi en el marc dels convenis 
bilaterals.

Es fomenten les xarxes de cooperació amb països de f) 
Llatinoamèrica i del Magrib.

Es potencia l’àmbit de la formació en cooperació.g) 

S’incrementen els ajuts destinats a afavorir la mobilitat h) 
solidària de l’estudiantat de la UdL.

Establir mecanismes de col·laboració amb el Departament i) 
d’Educació i els centres de secundària per tal d’orientar als 
estudiants d’ensenyaments secundària del nostre entorn.

5. Incrementar la notorietat de la UdL (Pla de comunicació).

Desenvolupar un Pla de Promoció de la UdL.a) 

Augmentar la dotació pressupostària per efectuar accions de b) 
comunicació cap a la societat.
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Executar noves accions contemplades en el programa c) 
d’orientació, informació i assessorament adreçades a 
augmentar la notorietat de la UdL.

Intensificació de les accions per tal d’incrementar els estudiants d) 
estrangers que segueixen estudis a la nostra universitat.

6. Desenvolupar el pla de formació a tota l’organització.

Potenciació del programa de formació del professorat a través a) 
de l’ICE.

Major dotació per al programa de formació del PAS.b) 

Desenvolupament d’accions de formació per als representants c) 
electes de l’estudiantat.

7. Implementar un model de gestió de la universitat que condueixi 
a l’excel·lència segons els criteris europeus per tal de desenvolupar 
l’organització cap a una cultura de qualitat.

Definició del mapa de processos de la UdL i efectuar la a) 
priorització dels procediments i àmbits d’actuació.

Organització de cursos de gestió universitària per a càrrecs b) 
acadèmics.

8. Grans reptes d’Escoles i Facultats.

Incrementar de la dotació a Departaments i Centres.a) 

Descentralitzar les responsabilitats i decisions en la gestió del b) 
pressupost mitjançant la descentralització de la despesa en 
equipament i programari per a la docència i la recerca..

Seguir potenciant la dotació per a Centres mitjançant c) 
l’establiment de contractes-programa dins del marc de la 
Planificació estratègica.

Descentralitzar les responsabilitats i decisions en la gestió del d) 
pressupost mitjançant la dotació d’un 30% dels ingressos de 
la matrícula de Màsters oficials als Centres.

Recolzar els centres en la definició dels plans d’estudi i e) 
autorització dels nous graus.

Com a suport al desenvolupament de les activitats de formació 
i recerca que estableix el Pla Estratègic, el consell de Direcció ha 
establert en el pressupost del 2008 tot un conjunt d’actuacions de 
millora i promoció del personal de la Universitat de Lleida així com 
de millora de les condicions de vida dels estudiants i de la resta de 
la comunitat universitària:

Dotació per a nova contractació, promoció i consolidació del a) 
personal acadèmic en el marc del Document de Política de 
Personal Acadèmic.

Continuació del Programa Martina Castells d’ajudes al b) 
professorat a temps complet per a la finalització de la tesi 
doctoral.

Implementar el Pla d’Igualtat de la UdL i consolidar el Centre c) 
Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les 
Dones.

Dotació del fons social per al PDI laboral.d) 

Aplicació de les mesures laborals acordades en el marc de la e) 
Mesa General d’Universitats, que afectin a tant al PDI com al 
PAS.

Increment substancial en la dotació al fons social del PAS.f) 

Adopció d’accions estratègiques en relació a l’estructura del g) 
PAS dirigides a l’adaptació de l’EEES i la millora de la qualitat.

Consolidació i augment de les prestacions del programa h) 
d’activitats de lleure per a les filles i fills de la comunitats 
universitària.

Desenvolupament de les accions previstes en el Pla de i) 
Prevenció de la UdL 2008-2011.

Manteniment de la unitat d’atenció psicosocial a l’estudiantat j) 
i iniciar el servei pels treballadors de la UdL.
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Consolidar la unitat “Universitat per tothom” per a k) 
discapacitats.

Increment de la dotació per accions adreçades a les persones l) 
amb discapacitat a la universitat.

Desenvolupament d’un programa de millora de vida de m) 
campus.

Posada en marxa del programa d’acomiadament i orientació n) 
dels estudiants egressats.

Posada en marxa del projecte de cessió de bicicletes a o) 
l’estudiantat dins el programa de mobilitat sostenible adreçat 
a la comunitat universitària.

Quadres d’estat d’ingressos i despeses (expressat en milers d’euros)

Estat d’ingressos 2007 2008 Variació
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 9.982 10.868 8,87%
Capítol 4 Transferències corrents 47.548 51.968 9,30%
Capítol 5 Ingressos patrimonials 427 857 100,66%
Capítol 7 Transferències de capital 11.552 13.027 12,77%
Capítol 9 Passius financers 5.340 605 -88,67%

Totals 74.848 77.325 3,31%

Estat de despeses 2007 2008 Variació
Capítol 1 Despeses de personal 43.772 47.504 8,53%
Capítol 2 Despeses de bens i serveis 12.765 14.829 16,17%
Capítol 3 Despeses financeres 2 33 1.742%
Capítol 4 Transferències corrents 1.370 1.835 33,95%
Capítol 6 Inversions reals 16.938 13.118 -22,55%
Capítol 8 Actius financers - 3
Capítol 9 Passius financers 2 3 42,86%

Totals 74.848 77.325 3,31%
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Gràfic estat ingressos

Gràfic estat despeses
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Quadre de comparació entre l’esta d’ingressos i de despeses des de l’any 2004 fins al 2008

ESTAT D’INGRESSOS 2004 Variació 2005 Variació 2006 Variació 2007 Variació 2008
Capítol 3 Taxes, preus públics  

i altres ingressos
9.110.759 3,81% 9.457.479 -2,19% 9.250.347 7,91% 9.981.824 8,87% 10.868

Capítol 4 Transferències corrents 34.701.087 8,75% 37.737.007 14,66% 43.268.487 9,89% 47.547.573 9,30% 51.968
Capítol 5 Ingressos patrimonials 496.052 -48,65% 254.725 12,51% 286.601 49,06% 427.200 100,66% 857
Capítol 7 Transferències capital 3.341.700 163,85% 8.817.072 77,94% 15.688.830 -26,37% 11.552.115 12,77% 13.027
Capítol 9 Passius Financers 5.553.977 -99,95% 3.000 0,00% 3.000 177883,33% 5.339.500 -88,67% 605
TOTAL INGRESSOS 53.203.575 5,76% 56.269.283 21,73% 68.497.265 9,27% 74.848.212 3,31% 77.325

ESTAT DE DESPESES 2004 Variació 2005 Variació 2006 Variació 2007 Variació 2008
Capítol 1 Despeses de personal 31.033.626 10,17% 34.191.114 14,99% 39.317.977 11,33% 43.772.225 8,53% 47.504
Capítol 2 Despeses de béns  

corrents i serveis
10.694.792 5,91% 11.326.855 2,13% 11.567.772 10,35% 12.764.848 16,17% 14.829

Capítol 3 Despeses financeres 511.064 -99,69% 1.576 -19,80% 1.264 40,66% 1.778 1742,80% 33
Capítol 4 Transferències corrents 1.188.938 -4,36% 1.137.084 -5,76% 1.071.548 27,83% 1.369.735 33,95% 1.835
Capítol 6 Inversions reals 9.282.869 3,48% 9.605.535 72,11% 16.531.704 2,45% 16.937.526 -22,55% 13.118
Capítol 8 Actius financers - - - - - - - - 3
Capítol 9 Passius financers 492.285 -98,55% 7.118 -1,66% 7.000 -70,00% 2.100 42,86% 3
TOTAL DESPESES 53.203.575 5,76% 56.269.283 21,73% 68.497.265 9,27% 74.848.212 3,31% 77.325
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