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SALUTACIÓ

La Universitat de Lleida us dóna la més cordial de les benvingudes al curs aca-
dèmic 2017/18. Som una universitat pública, innovadora, activa i de prestigi al 
servei de la societat, amb una docència d’alt nivell i versàtil i un catàleg de serveis 
de qualitat per a tota la comunitat universitària.

En aquesta guia trobareu una síntesi de tota l’oferta al vostre abast, així com una 
completa i detallada informació de la història, característiques i entorn territorial 
de la nostra universitat.

A la UdL us plantegem un itinerari formatiu, investigador, d’innovació i transfe-
rència amb una òptica oberta al món i sensible a les transformacions i canvis de 
la societat. L’atenció personalitzada als nostres alumnes i la possibilitat que tots 
facin pràctiques en empreses com a complement dels seus estudis són factibles 
per la nostra dimensió i vocació de servei. Desenvolupem un gran ventall d’acti-
vitats formatives, lúdiques i culturals i posem a disposició de tota la comunitat universitària i societat en general uns 
serveis que conviden a participar de forma activa en la vida universitària.

Entre els objectius establerts en el si del Pla Estratègic de la UdL hi ha la formació d’excel·lents professionals de les 
diverses àrees de coneixement. La internacionalització, la transferència de coneixement científic, tecnològic i cultural 
i la investigació són els pilars que complementen una base sòlida com és la docència, pedra angular de l’estructura 
universitària de la UdL. En aquest sentit, la UdL promou activament la mobilitat internacional del seu estudiantat, així 
com l’establiment de programes de cooperació arreu del món.

La UdL està constituïda per quatre campus i els seus deu mil estudiants tenen una adreça electrònica personal amb 
accés al campus virtual i cobertura Wi-Fi lliure i gratuïta. Cal destacar també el servei de biblioteques, una a cada 
campus, així com un programa molt interessant de beques i ajuts.

Un altre servei rellevant és el carnet universitari, que us acredita com a membres de la comunitat universitària i que, 
a més d’importants avantatges i descomptes, us facilita la gestió acadèmica.

La UdL té especial interès en el foment de les activitats culturals, i per això, us convida a gaudir i participar dels 
concerts, les exposicions, la dansa, el teatre, la poesia o el cinema, així com en les activitats esportives, els castellers 
o la coral, entre d’altres. No oblidem tampoc serveis i equipaments com la residència i els habitatges universitaris, les 
cafeteries i menjadors, les copisteries o la cessió gratuïta de bicicletes.

No voldria tancar aquesta salutació sense agrair-vos que hàgiu confiat en tot l’equip humà de la UdL, a la vegada que 
us reitero la benvinguda a la que vol ser la vostra universitat.

 Ben cordialment, 

Roberto Fernández Díaz 
Rector de la Universitat de Lleida
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LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

La Universitat de Lleida (UdL) va ser fundada l’any 1300, i fou la primera institució universitària de Catalunya i una 
de les més antigues d’Europa. Restaurada l’any 1991 per la Generalitat de Catalunya amb vocació de continuïtat de 
la seua il·lustre antecessora, la UdL combina una llarga tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que 
fa una decidida aposta per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la 
internacionalització.

La UdL és una universitat pública, i el preu de les seues titulacions segueix el decret de preus que fixa la Generalitat de Ca-
talunya. Els centres adscrits apliquen la seua pròpia política de preus, i per tant, cal informar-se’n en cada centre en concret.

La UdL és  una universitat de qualitat com ho demostren alguns dels rànquings d’universitats que s’han fet públics 
en aquests anys. Així, ha estat reconeguda la primera universitat de l’Estat en lideratge d’excel·lència investigadora en 
l’àrea d’agricultura i ciències biològiques (ICONO, observatori espanyol de la I+D+I de la FECYT, 2016); la primera uni-
versitat pel que fa als estudis d’empresarials i economia (U-Multirank 2014); la quarta universitat de l’Estat en qualitat 
de la docència; la setena en productivitat de recerca (indicadors sistema universitari espanyol 2015); la segona uni-
versitat més influent del món en ciència i tecnologia dels aliments (Thomsom Reuters 2015) i la cinquena universitat 
de l’Estat espanyol en ocupabilitat i inserció laboral dels graduats (U-Ranking de la Fundació BBVA i l’Ivie 2016).

Una formació propera i una universitat de dimensions humanes permeten a l’alumnat ser un dels principals prota-
gonistes, amb un extens programa de beques i ajuts propis que la UdL destina al seu estudiantat. Les titulacions de 
la UdL, avalades per la qualitat del sistema universitari català, permeten adquirir una formació avançada de caràcter 
especialitzat i/o multidisciplinari basada en continguts de qualitat elaborats per experts en les matèries i permanent-
ment actualitzada. La UdL contribueix a la difusió, la qualitat i la diversificació de l’oferta cultural en el territori amb 
la generació d’activitats amb un alt valor, algunes d’elles adreçades especialment a l’estudiantat.

La UdL és, igualment, un espai de producció i transferència i innovació de coneixement científic, tecnològic i cultural, 
que s’estructura bàsicament mitjançant els instituts i grups de recerca, que comprenen àmbits científics molt diver-
sos. La recerca produïda a la UdL és transferida a la resta de la societat per contribuir al creixement econòmic i al 
progrés social de Lleida i de Catalunya. Cal tenir present que en aquestes activitats de recerca participen exestudiants 
de la UdL que han pogut accedir a una beca i es formen com a investigadors.

També cal destacar el moviment associatiu de l’estudiantat cada cop més important que engloba el Consell de l’Estu-
diantat i les associacions universitàries culturals, artístiques, d’oci i esportives. El Consell de l’Estudiantat és el màxim 
òrgan de representació de l’estudiantat de la UdL i està concebut com un lloc de trobada per poder debatre, discutir 
i plantejar propostes i acords de millora i resoldre problemes relacionats amb l’estudiantat. La UdL és una de les uni-
versitats amb més representació de l’estudiantat en el òrgans de govern.

Els avantatges socials, econòmics i culturals de la ciutat, l’alta qualitat de l’ensenyament i la recerca i la manca de 
massificació fan de la UdL un lloc idoni per a l’estudi.

El fet que la UdL estigui situada en una ciutat dinàmica i moderna, amb un elevat nivell d’equipaments i serveis, fa 
que pugui col·laborar amb agents culturals del seu entorn per oferir activitats conjuntes als seus estudiants. L’oferta 
cultural d’activitats i equipaments a l’abast és variada i de qualitat, i des de la mateixa Universitat es dissenyen ini-
ciatives que la completen.

La Universitat de Lleida està situada en un entorn geogràfic ple d’oportunitats d’explorar la història, el patrimoni i el 
paisatge més destacats de Catalunya. Des de la Seu Vella fins al romànic català, l’estudiant trobarà satisfeta qualsevol 
expectativa de turisme cultural. A part del patrimoni històric, el sistema natural de les valls pirinenques i la conca del 
Segre conformen un medi físic d’una riquesa i valor ecològic que conviden a gaudir de la natura.

En darrer lloc, podeu aprofitar la vostra estada en la nostra universitat per gaudir d’iniciatives d’oci i festa com la Festa 
Major de l’Estudiantat o l’Agrònom de Ferro. A nivell ciutadà us podeu trobar amb l’Aplec del Caragol o les Festes de 
la Tardor de Lleida, així com moltes festes tradicionals locals que es reparteixen gairebé durant tot l’any.

ÒRGANS DE GOVERN

Rector: Roberto Fernández Díaz
Vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària: Joan Biscarri Gassió
Vicerector de Campus: Jesús Avilla Hernández
Vicerector de Docència: Francisco García Pascual
Vicerectora d’Estudiants: Neus Vila Rubio
Vicerector de Personal Acadèmic: Carles Capdevila Marqués
Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa: Ferran Badia Pascual
Vicerector de Política Científica i Tecnològica: Albert Sorribas Tello
Vicerector de Recerca: Jaume Puy Llorens
Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació: Astrid Ballesta Remy
Secretària general: Mª Teresa Areces Piñol
Coordinador de Rectorat: Antoni Jové Montañola
Coordinador d’Economia: Ramon Saladrigues Solé
Gerent: Josep M. Sentís Suñé

President del Consell Social: Delfí Robinat i Català

LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

La UdL, com totes les universitats públiques, està integrada per 
tres col·lectius: l’estudiantat, el professorat o personal docent i 
investigador (PDI), i el personal d’administració i serveis (PAS).

L’estudiantat està integrat pels alumnes matriculats en els en-
senyaments oficials, que tenen els drets i deures que s’especifi-
quen en l’Estatut de l’estudiantat i en els Estatuts de la UdL. El 
seu òrgan de representació és el Consell de l’Estudiantat, que és 
present en tots els òrgans de govern de la Universitat.

El PDI és el col·lectiu que té com a funcions principals la do-
cència i la recerca. Imparteix classes, avalua i exerceix la tutoria 
dels estudiants.

El PAS, que  està constituït pel personal funcionari i el personal 
laboral, porta a terme tasques de gestió i de suport als altres 
col·lectius. És el personal encarregat d’aspectes administratius 
i de tràmits, com ara la matriculació i altres sol·licituds acadè-
miques. També s’encarrega de l’atenció al públic i de facilitar 
informació sobre qualsevol aspecte de la Universitat.
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ELS CENTRES I ELS ESTUDIS

La UdL es distribueix en cinc campus on s’ubiquen els 
diferents centres universitaris que imparteixen els en-
senyaments d’una o més àrees.

Els centres universitaris organitzen els ensenyaments 
la finalització dels quals comporta l’obtenció d’una 
titulació universitària homologada. La UdL té set cen-
tres propis i tres d’adscrits.

Els vint-i-sis departaments agrupen el professorat i les 
matèries de cada estudi en àrees de coneixement, i el 
personal docent imparteix les matèries, que es comp-
tabilitzen en crèdits, als centres universitaris. Cada de-
partament s’ubica físicament en un campus.

La UdL també disposa d’un campus universitari a Igua-
lada on s’imparteixen estudis oficials en l’àmbit de la 
salut.

A la UdL els plans d’estudis de totes les titulacions de 
grau (i també d’alguns màsters) inclouen la realitza-
ció obligatòria de pràctiques externes en empreses o 
entitats públiques. Tant les pràctiques curriculars com 
extracurriculars (voluntàries) són una eina excel·lent 
per prendre contacte amb l’àmbit laboral i iniciar-se 
en l’experiència professional.

A través del portal de pràctiques interactuen empreses i 
estudiants per a dur a terme les pràctiques. Tota la infor-
mació sobre modalitats, requeriment, normatives, accés 
i ús del portal es recull a la web www.practiques.udl.cat

CENTRES PROPIS

Facultat de Lletres
Campus de Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 064
Fax 973 702 037
academic@lletres.udl.cat
www.lletres.udl.cat

La Facultat de Lletres, situada al Campus de Rectorat, 
és el centre que acull estudis humanístics i de ciències 
socials de la UdL. Concretament, els d’Història; Histò-
ria de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic; Geografia 
i Ordenació del Territori; Comunicació i Periodisme 
Audiovisuals; Estudis Anglesos; Estudis Catalans i Oc-
citans; Filologia Hispànica; Estudis Xinesos i Hispànics; 
Doble grau en Història / Història – Geografia – Art 
(UdL-UOC); Doble grau en Història de l’Art / Història – 
Geografia – Art (UdL-UOC) i el Doble grau en Filologia 
Hispànica / Estudis xinesos i hispànics. L’estudiantat 
rep una formació especialitzada que complementa 
amb matèries interdisciplinars, fet que el prepara per 
integrar-se en el món laboral de manera eficient. Així 
mateix, la Facultat de Lletres ha reforçat els estudis de 
postgrau, amb la impartició de diversos màsters que 
garanteixen, d’una banda, una professionalització i, de 
l’altra, la possibilitat de seguir un itinerari de recerca.

Facultat de Dret, Economia i Turisme
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 973 703 200
Fax 973 703 201
deganat@fde.udl.cat
www.fde.udl.cat

La Facultat de Dret, Economia i Turisme, ubicada al 
campus de Cappont, és un dels centres de més tradi-
ció i de major nombre d’estudiants de la Universitat de 
Lleida. Les seues titulacions proporcionen una forma-
ció d’alt nivell i rigor acadèmic. L’estructura dels seus 
estudis gira entorn del món econòmic, empresarial, 
jurídic i turístic. Mitjançant l’ús intensiu de les noves 
tecnologies i dels més avançats mètodes pedagògics i 
docents, els programes es centren a formar professio-
nals capaços d’adaptar-se a les necessitats canviants 
tant de l’empresa com de la societat. Això queda re-
flectit en l’alt nivell d’inserció laboral dels seus titu-
lats. També cal destacar la formació contínua i altres 
activitats adreçades als professionals i a l’estudiantat, 
com ara els diferents programes de postgrau, màsters 
i doctorats que s’organitzen des dels diferents depar-
taments de la Facultat.

Escola Politècnica Superior
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 973 702 700
Fax 973 702 702
direccio@eps.udl.cat
www.eps.udl.cat

En l’Escola Politècnica Superior (EPS), ubicada al cam-
pus de Cappont, s’imparteixen estudis d’enginyeria de 
les branques d’informàtica, industrials i arquitectura, 
tant a nivell de grau com de màster. Aquest curs aca-
dèmic l’EPS incorpora el grau en Enginyeria de l’Ener-
gia i Sostenibilitat, pioner a Catalunya.

L’EPS és una escola altament tecnificada, que té com 
a línies estratègiques la internacionalitat dels seus 
estudis, l’ocupabilitat dels seus estudiants i la creació 
de vocacions en l’àmbit de la tecnologia i l’enginyeria. 
Durant els seus vint-i-sis anys d’història, l’EPS ha estat 

un referent i peça clau en el desenvolupament indus-
trial i tecnològic del seu entorn.

Pel que fa a la seva oferta formativa, en destaquen les 
dobles titulacions, tant a nivell nacional com interna-
cional. En l’àmbit nacional l’EPS ofereix dues titulaci-
ons pioneres a Catalunya, el doble grau en Enginyeria 
Informàtica amb Administració i Direcció d’Empreses, 
així com un itinerari formatiu interuniversitari entre 
les titulacions de grau en Arquitectura Tècnica (UdL) i 
d’Arquitectura (URV). 

En l’àmbit internacional s’ofereixen, a nivell de grau, 
la doble titulació en Arquitectura Tècnica (UdL) amb 
Civil Engineering (VIA University College-Dinamarca),  
la doble titulació en Enginyeria Mecànica (UdL) amb 
Energy and Environmental Engineering (NOVIA-Fin-
làndia) i la doble titulació en Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica (UdL) amb Electrical Enginee‑
ring (NOVIA-Finlàndia). 

A nivell de màster s’ofereix, el doble màster en Com‑
puter Science entre la UdL i el Institute Technology of 
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Bandung (Indonèsia), i els dobles màsters, tant per a 
enginyers industrials com per a enginyers informàtics, 
amb la prestigiosa universitat de Cranfield (UK). 

Cal destacar que les titulacions de l’EPS han estat re-
centment acreditades tant a nivell nacional (AQU Ca-
talunya) com internacional (segells EURO-INF i EUR-
ACE), fet que posa de rellevància l’alta qualitat dels 
seus estudis. 

Amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels estudiants, 
l’EPS ha implementat la modalitat de Formació Dual 
(mitjançant contracte laboral) en els estudis de màster, 
tant d’enginyeria informàtica com d’enginyeria indus-
trial, fet que la diferencia de la resta d’escoles d’en-
ginyeria. La qualitat del professorat, avalada per una 
sòlida trajectòria docent i de recerca en projectes cap-
davanters, fan que l’EPS garanteixi una formació d’alt 
nivell, necessària per a la futura carrera professional.

En referència a la creació de vocacions, l’EPS s’organit-
za sota un pla d’impuls de les vocacions científiques i 
tecnològiques que es plasma en l’organització i/o par-
ticipació en diverses activitats adreçades als alumnes 
de secundària i batxillerat de la província de Lleida i 
comarques de Ponent: FIRST LEGO League, Mercat de 
Tecnologia, World Robot Olympiad, Dia de la Ciència 
al Carrer, Projecte Sinergia, Xerrades d’Orientació Uni-
versitària, entre d’altres.

D’altres trets característics de l’EPS són el tracte per-
sonal i proper amb l’estudiantat, per mitjà del des-
plegament en grups reduïts i el programa de tutories 
individualitzades, l’avaluació continua, les pràctiques 
obligatòries en empresa en tots els estudis de grau 
gràcies als estrets vincles de l’Escola amb el seu teixit 
empresarial i les seves excel·lents instal·lacions.

Facultat de Medicina
Campus de Ciències de la Salut
C. de Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 973 702 400
Fax 973 702 291
deganatm@fmedicina.udl.cat
www.medicina.udl.cat

La Facultat de Medicina de Lleida té una tradició de 
més de 700 anys i és la més antiga de la corona d’Ara-

gó, i la quarta de la Península. Creada l’any 1300 pel rei 
Jaume II, amb butlla del papa Bonifaci III, és la facultat 
de Medicina de la Península on es van fer les prime-
res disseccions de cadàvers i la primera autòpsia legal. 
Actualment, la Facultat de Medicina de Lleida disposa 
d’uns espais moderns i adaptats al model d’aprenen-
tatge que estableix l’espai europeu d’educació superi-
or. Aquests espais estan dotats de l’última generació 
d’equipaments docents i de recerca: les aules d’infor-
màtica, la sala de dissecció, els laboratoris de pràcti-
ques, el centre de simulacions o la sala de videoconfe-
rències en són una mostra. 

La seua oferta formativa és àmplia i està dirigida a la 
formació tant de metges com d’altres professionals 
de l’àmbit de la salut que la societat actual necessita, 
els investigadors biomèdics i els nutricionistes i die-
tistes. La seua plantilla de professors està formada 
per investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica 
de Lleida (centre acreditat per l’Institut de Salut Car-
los III) i per metges dels hospitals de Tremp, de la Seu 
d’Urgell, de Viella, Arnau de Vilanova i Santa Maria, 
els quals, juntament amb els dels CAP, ofereixen una 
excel·lent garantia docent i un tracte humà únic. La 
Facultat de Medicina està implicada en el desenvolu-
pament del territori, per a la qual cosa utilitza tota la 
seua xarxa de serveis sanitaris, desenvolupa una re-
cerca biomèdica competitiva i col·labora en la millora 
de la qualitat dels serveis de salut de Ponent. 

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Campus de Ciències de la Salut
C. de Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 973 702 443
Fax 973 702 472
deganat.fif@udl.cat
www.fif.udl.cat

La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia ofereix una for-
mació de qualitat que ajuda l’alumnat a aconseguir 
un elevat nivell professional formant-se en l’atenció 
integral a la salut de les persones i a la societat, in-
cloent-hi aspectes biològics, psicològics i socials a 
través dels seus graus en Infermeria i en Fisioteràpia i 
dels seus dobles graus en Ciències de l’Activitat Física 
i de l’Esport i en Fisioteràpia; en Infermeria i Fisiote-
ràpia; i en Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica 
(Igualada).

Grau són: Enginyeria Agrària i Alimentària, Enginyeria 
Forestal, Ciència i Tecnologia d’Aliments, Biotecnologia, 
i doble-grau en Ciència i Producció Animal/Veterinària. 
En el curs 2017/18 es començarà a impartir un nou do-
ble-grau: Conservació de la Natura i Enginyeria Forestal.

Quant als 11 màsters ofertats, aquests s’agrupen en dos 
àmbits: Ciència i Tecnología Agraria i Alimentària, i Ges-
tió Multifuncional de Superficies Forestals. Cal destacar 
que dos d’ells están reconeguts amb el segell europeu 
Erasmus Mundus: el Mediterranean Forestry Master i el 
European Forestry Master.

L’ETSEA aposta per una docència de qualitat, adaptada 
a l’espai europeu, impartida per professors de recone-
guda vàlua, i connectada amb els avenços actuals en 
ciència i tecnologies agrícoles, forestals, alimentàries, 
biotecnologia i de l’àmbit de la veterinària i la produc-
ció animal. Es disposa d’instal·lacions adaptades a les 
noves tecnologies que permeten fer classes teòriques 
i pràctiques en grups reduïts i fer una avaluació con-
tínua de l’aprenentatge. L’estudiant té l’oportunitat de 
fer practiques en les principals empreses del sector i 
estades en destacades universitats i centres de recerca 
del món.

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Campus de Cappont
Av. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 973 706 501
Fax 973 706 502
deganat.fepts@udl.cat / www.fce.udl.cat

La Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social im-
parteix docència a més de dos mil estudiants, que po-
den cursar set graus relacionats amb l’educació, amb 
les ciències socials i amb les ciències de la salut i de 
l’activitat física. La Facultat té una oferta de dobles 
graus adaptada a les demandes del món laboral.

A més hi ha una oferta diversa de màsters universitaris, 
tant de propis com de compartits amb altres universitats.

Tots els plans d’estudis de graus i màsters tenen en 
compte la formació pràctica de l’estudiantat a través 
del pràcticum, assignatura obligatòria que es fa en 
centres públics i concertats amb la finalitat de vincular 
la formació acadèmica a la realitat professional.

Els plans d’estudis posen especial èmfasi en les pràc-
tiques clíniques en els centres de salut i sociosanitaris, 
ja que permeten a l’estudiant integrar-se en un equip 
d’infermeria o fisioteràpia i acostar-se a la realitat de 
la seua professió des dels primers cursos. En aquest 
sentit, doncs, s’implementen els coneixements adqui-
rits a les classes teòriques, aules d’habilitats, classes de 
simulació i seminaris en grups petits, perquè l’alumnat 
tregui el màxim profit d’una metodologia eminent-
ment pràctica.

D’altra banda, la Facultat tradicionalment ha potenciat 
la seua projecció nacional i internacional mitjançant 
diferents convenis amb altres centres en els quals 
s’imparteix Infermeria i/o Fisioteràpia, tant a Europa 
com a Amèrica, i que fomenten l’intercanvi tant pro-
fessional com cultural. D’aquesta manera, es contribu-
eix al que tant professors com alumnes mantinguin un 
nivell òptim de formació, a més d’oferir la possibilitat 
de completar els estudis en diferents universitats tot 
coneixent diferents sistemes de salut i formes d’en-
tendre ambdues professions.

En acabar els seus estudis, l’estudiantat pot continuar 
la seua formació acadèmica en un dels dos màsters 
oficials que s’imparteixen al centre: Màster universita-
ri en Recerca en Salut i Màster universitari d’Educació 
per a la Salut, que, alhora, donen accés als programes 
de doctorat de la UdL. A més a més, dins del seu com-
promís amb la formació contínua dels professionals de 
la salut, ofereix programes d’especialitat, així com al-
tres de més específics de caràcter professionalitzador.

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Campus de l’ETSEA
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 973 702 089
Fax 973 702 924
de@etsea.udl.cat
www.etsea.udl.cat

El campus de l’ETSEA és el principal campus agro-ali-
mentari-forestal de Catalunya quant a titulacions i acti-
vitats R+D que s’hi desenvolupen en ciències de la vida. 
S’hi imparteixen 4 titulacions de grau, 1 doble grau, 11 
màsters i 2 programes doctorals. Algunes titulacions de 
màsters són interuniversitàries (amb altres universitats 
espanyoles i estrangeres). Actualment, les titulacions de 
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Per a més informació:

Estudis
www.udl.cat/estudis/estudis_centres.html

Màsters universitaris
www.udl.cat/estudis/poficials.html

Doctorat
www.doctorat.udl.cat

Formació contínua
www.udl.cat/estudis/pno_oficials.html

Programa Sènior
www.senior.udl.cat

GRAUS
Dobles graus

Administració i Direcció d’Empreses / Turisme
Arquitectura Tècnica i Edificació / Arquitectura (itine-

rari formatiu)
Arquitectura Tècnica i Edificació / Civil Engineering
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Fisioteràpia
Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal
Dret / Administració i Direcció d’Empreses
Educació Infantil / Educació Primària
Educació Primària / Ciències de l’Activitat Física i de 

l’Esport
Enginyeria Informàtica / Administració i Direcció 

d’Empreses
Enginyeria Mecànica / Energy and Environmental 

Engineering
Llengües Aplicades i Traducció / Filologia Catalana i 

Estudis Occitans
Llengües Aplicades i Traducció / Filologia Hispànica
Llengües Aplicades i Traducció / Estudis Anglesos
Nutrició Humana i Dietètica / Fisioteràpia (Igualada)
Infermeria / Fisioteràpia
Veterinària / Ciència i Producció Animal

Graus

Administració i Direcció d’Empreses
Arquitectura Tècnica i Edificació
Biotecnologia
Ciència i Tecnologia d’Aliments
Ciències Biomèdiques

CENTRES ADSCRITS

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
(INEFC)
Partida de la Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 973 272 022
Fax 973 275 941
inefclleida@inefc.es / www.inefc.cat

L’INEFC, situat a les afores de Lleida al Complex de La 
Caparrella, és un centre públic adscrit a la Universitat 
de Lleida.

És un espai d’una extensió de més de 40.000m2, el qual 
disposa d’aparcament, camps esportius exteriors de 
gespa natural i artificial, pavelló poliesportiu, piscines 
cobertes climatitzades, zones d’atletisme, rocòdrom 
cobert, gimnàs, laboratoris de recerca i aules. També 
disposa de serveis de biblioteca, audiovisuals, informà-
tica, cafeteria i d’un Club Esportiu per donar atenció a 
la formació i recerca en Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport; ja siguin graus, doble graus, màsters, doctorat 
o formació continua.

El centre ofereix als seus estudiants la possibilitat 
d’acollir-se a programes de mobilitat i realitzar pràc-
tiques externes.

Escola Universitària de Relacions Laborals
Gran passeig de Ronda, 55-57, baixos
25006 Lleida
Tel. 973 248 993
Fax 973 221 818
capadministracio@eurl.es
www.eurl.es

L’Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida 
(EURL) és un centre universitari privat adscrit a la UdL. 
Va constituir-se el 1990 com a fundació privada, sense 
ànim de lucre, per donar continuïtat acadèmica a l’an-
tic Seminari d’Estudis Socials fundat el 1966.

Actualment el centre acull els estudis de Grau de Re-
lacions Laborals i Recursos Humans i el Màster Uni-
versitari en Direcció i Gestió Laboral. L’estudiantat 
rep una formació especialitzada i interdisciplinària i 
fa pràctiques externes en empreses o institucions per 
tal d’afavorir la seua inserció laboral. També existeixen 
programes de mobilitat nacional i internacional.

Escola Universitària de Turisme Ostelea
C. Aragó, 28
08015 Barcelona
Tel. 934 005 024
info@ostelea.com / www.ostelea.com

És un centre universitari privat de nivell internacional 
i adscrit a la UdL. Està especialitzat en la formació de 
líders, directius i tècnics especialitzats en la indústria 
de l’Hospitality i del Turisme amb passió pel servei i 
una visió multicultural.

El seu objectiu és contribuir al desenvolupament 
social, econòmic i cultural de forma sostenible de la 
indústria, a través de la formació de directius, profes-
sionals i tècnics del sector.

Compromesos amb la innovació com a aplicació de 
nous coneixements al mercat, s’impulsa el vincle entre 
empreses i institucions del sector turístic i la indústria 
de l’hospitality per nodrir al mercat de noves solucions. 
El centre ha signat acords amb un centenar de compa-
nyies internacionals que operen i lideren la indústria.

Centro Universitario Next International  
Business School 
(propera incorporació)
C. Jenner, 3
28010 Madrid

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Comunicació i Periodisme Audiovisuals 
Dret
Educació Infantil: Gestions Creatives
Educació Primària: Dual
Educació Primària: Pla bilingüe
Educació Social
Enginyeria Agrària i Alimentària
Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Forestal
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Mecànica
Estudis Anglesos
Filologia Catalana i Estudis Occitans
Filologia Hispànica
Fisioteràpia
Geografia
Història
Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic
Història, Geografia i Història de l’Art
Infermeria (Lleida)
Infermeria (Igualada)
Medicina
Nutrició Humana i Dietètica
Psicologia
Relacions Laborals i Recursos Humans
Treball Social
Turisme
Turisme i Oci (Barcelona)
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MÀSTERS
Àmbit de Salut

Educació per a la Salut
Investigació Biomèdica
Psicologia General Sanitària
Recerca en Salut

Àmbit de Ciència i Tecnologia 
Agrària i Alimentària

L’alumne pot realitzar un itinerari formatiu a mida, cursant 
simultàniament assignatures dels diferents màsters, tant ge-
neralistes com a especialitzats. En finalitzar aquests estudis, 
i complir els programes formatius, podrà obtenir les titulaci-
ons dels màsters cursats.

Enginyeria Agronòmica
Gestió de Sòls i Agües
Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària
Millora Genètica Vegetal
Protecció Integrada de Cultius
Sanitat i Producció Porcina

Àmbit de Gestió Forestal  
i del Medi Ambient

Enginyeria Forestal
Erasmus Mundus Mediterranean Forestry and Natural
Resources Management-Medfor
Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral (Máster-

FUEGO)
Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i 

la Gestió del Medi Ambient

Àmbit d’Enginyeria i Tecnologies de 
la Informació

Enginyeria Industrial
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica i Computational Science 

(doble titulació)

Àmbit d’Educació, Ciències Socials  
i Humanitats

Educació Inclusiva
Ensenyament d’Español/Català per a Immigrants**

Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat*
Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, 

Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transfor-

mació Social
Gestió Internacional del Turisme
Identitat Europea Medieval*
Llengües Aplicades*
Peritatge, Avaluació i Anàlisi d’Obres d’Art
Psicopedagogia
Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del 

Coneixement*

Àmbit d’Activitat Física i Esport

Director Esportiu
Dret Esportiu
Gestió Esportiva
International Sports Law

Àmbit Jurídic i Econòmic

Advocacia
Advocacia i Sistema de Justícia Penal (doble titulació)
Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
Direcció i Gestió Laboral
Gestió Administrativa
Sistema de Justícia Penal

* Màster virtual

** 2 modalitats: virtual i semipresencial

NOUS MÀSTERS CURS 2017-2018

Comunicació del Patrimoni Cultural i Natural
Comunicació Política i Màrqueting Digital (pendent 

d’aprovació)
Erasmus Mundus en Modelització Espaial i Ecològica 

en la Ciència Forestal (pendent d’aprovació)
Formació Avançada del Professorat d’Educació Infan-

til i Primària (pendent d’aprovació)
Gestió Turística Sostenible de Recursos i Destins 
Governança Turística Mundial
Màrqueting de Mitjans Socials
Neuropsicologia (pendent d’aprovació)

SERVEIS I 
RECURSOS PER A 
L’ESTUDIANTAT

SERVEI D’INFORMACIÓ I 
ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA (SIOU)

Si necessites informació sobre algun tema, truca’ns, 
vine o envia’ns un missatge. Al SIOU atendrem les 
teues consultes o t’adreçarem al lloc més adient se-
gons les teues necessitats.

Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
www.udl.cat/serveis/seu.html
info@udl.cat

 universitatdelleida
 @udlsiau

ACOLLIDA DEL NOU ESTUDIANTAT

A cadascun dels centres de la UdL es dissenya un seguit 
d’accions informatives que es porten a terme durant el 
programa d’acollida amb l’objectiu d’aconseguir una 
bona adaptació de l’estudiantat de nou ingrés.

Durant els terminis de matriculació, els nous estudi-
ants tenen el suport d’estudiants de la UdL que els 
assessoren sobre el procés. També faciliten informació 
sobre els estudis que inicien i sobre altres temes, com 
ara el carnet universitari i l’allotjament.

Per a més informació: 

www.udl.cat/serveis/seu/acollida.html

BEQUES I AJUTS

Les beques i els ajuts a l’estudi tenen com a finalitat 
col·laborar en la igualtat d’oportunitats per adquirir 
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una determinada formació universitària, indepen-
dentment de la procedència social de l’estudiant.

Beques externes

1. Beques de caràcter general per cursar estudis 
homologats de 1r i 2n cicle, estudis de grau 
i màsters universitaris (Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esports -MECD-)

L’imprès de sol·licitud s’ha de complimentar a la pà-
gina web: https://sede.educacion.gob.es, en l’apartat 
“Trámites y Servicios”.

La presentació de la sol·licitud de beca és telemàtica 
i fins el 15 d’octubre. Cal seguir tots els passos per 
donar per finalitzada la presentació.

Si la beca sol·licitada finalment no es concedeix, 
l’estudiant ha d’abonar l’import corresponent de la 
matrícula.

La deducció només afecta les assignatures matri-
culades per primera vegada. Per tant, s’ha d’abonar 
íntegrament la taxa de gestió d’expedient acadèmic, 
les assegurances obligatòria i voluntària i els serveis 
contractats.

Per a més informació: 

www.educacion.es

Servei de Gestió Acadèmica
Campus de Rectorat
Despatx 0.01
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 703 154
Fax 973 702 042
www.udl.cat/serveis/aga.html
aga@aga.udl.cat

2. Beques de col·laboració del MECD

Aquestes beques s’atorguen a l’estudiantat d’últim 
any de 2n cicle, últim curs de grau o primer curs 
màster oficial, per iniciar-se en tasques d’investiga-
ció vinculades a l’ensenyament que es cursa.

Per a més informació: 

www.educacion.es

Servei de Gestió Acadèmica
Campus de Rectorat
Despatx 0.01
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 703 154
Fax 973 702 042
www.udl.cat/serveis/aga.html
aga@aga.udl.cat

3. Beques i ajuts de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris (AGAUR)

La Beca Equitat és la minoració del preu del crèdit 
matriculat per primera vegada, en funció el nivell de 
renda familiar.

El Programa d’ajuts Parla3 de Terceres Llengües im-
pulsa actuacions formatives i d’acreditació que per-
metin que els estudiants que hagin iniciat per prime-
ra vegada estudis universitaris de grau a partir del 
curs 2014/15 puguin assolir coneixements de nivell 
B2 d’alemany, anglès, francès o italià en finalitzar els 
estudis de grau.

El Programa de préstecs per al finançament de la 
matrícula dels estudis universitaris permet el finan-
çament del 100% de l’import de la matrícula dels es-
tudis de grau, màster, postgrau o doctorat, amb un 
cost fix d’obertura i un tipus d’interès del 0%.

Per a més informació: agaur.gencat.cat

4. Deduccions a la matrícula

També es pot sol·licitar matrícula gratuïta o deducci-
ons parcials de l’import de la matrícula per:

- Família nombrosa especial
- Família nombrosa general
- Matrícules d’honor
- Matrícula d’honor global de COU o premi extraor-

dinari de batxillerat (solament a primer curs i per 
primera vegada)

- 1r Premi Olimpíades UdL

L’exempció només afecta les assignatures, per tant, 
s’ha d’abonar íntegrament la taxa de gestió d’expedi-
ent acadèmic, l’assegurança obligatòria.

Per a més informació:

Servei de Gestió Acadèmica
Campus de Rectorat
Despatx 0.01
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 703 154
Fax 973 702 042

www.udl.cat/serveis/aga.html
aga@aga.udl.cat

Beques i ajuts de la UdL

La UdL destina una important partida pressupostària 
a convocatòries internes de beques i ajuts.

1. Beques-salari per a estudiants de nou accés a 
graus a la UdL

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar su-
port, mitjançant ajut econòmic, a estudiants amb 
qualificacions excel·lents en els seus estudis previs de 
secundària, i amb uns requeriments econòmics i de 
renda que els permetin accedir a beques del MECD, 
que es matriculin en estudis de grau en un centre 
propi de la Universitat de Lleida.

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
www.udl.cat/perfils/alumnes.html
info@udl.cat

2. Ajuts per a l’habitatge i el desplaçament per a 
estudiants de la UdL

El seu objectiu és compensar les despeses per des-
plaçament diari (des dels seus llocs de residència 
familiar) o per l’habitatge al lloc de la seu universi-
tària (diferent del domicili familiar) i va adreçada a 
estudiants matriculats en estudis oficials de grau i de 
màster, en un centre propi de la UdL.

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
www.udl.cat/perfils/alumnes.html
info@udl.cat
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3. Ajuts a l’estudi per a l’estudiantat de la UdL

La Universitat de Lleida publica una convocatòria 
d’ajuts econòmics destinats a l’estudiantat matricu-
lat en aquesta universitat que es trobi en situacions 
d’especial dificultat socioeconòmica.

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
www.udl.cat/perfils/alumnes.html
info@udl.cat

4. Beques de col·laboració en serveis i unitats de 
la UdL

Les beques de col·laboració ofereixen la possibilitat 
de realitzar tasques de col·laboració en diferents ser-
veis i unitats de la UdL amb la finalitat de contribuir 
a la formació pràctica de l’estudiantat.

A més a més, al llarg del curs acadèmic es publiquen 
altres convocatòries específiques de curta durada.

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
www.udl.cat/perfils/alumnes.html
info@udl.cat

5. Ajuts per a l’estudiantat UdL amb necessitats 
especials

Poden participar en aquesta convocatòria tots els es-
tudiants de titulacions oficials impartides en centres 
propis i que tinguin el certificat de reconeixement 
de discapacitat i que tinguin necessitats especials 
degudament justificades. I també els estudiants que 

tinguin reconeguda una ITP (incapacitat permanent 
total) per exerxir la seua professió habitual.

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588 / 973 003 505
Fax 973 003 591
udlxtothom@udl.cat

6. Beques d’introducció a la recerca

Les beques d’introducció a la recerca es convoquen per 
tal de fomentar l’esperit de recerca entre l’estudiantat i 
propiciar la iniciació de la carrera científica de l’estudi-
antat matriculat en estudis de grau i postgrau a la UdL.

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
www.udl.cat/serveis/seu/introduccio_recerca.html
info@udl.cat

7. Ajuts per a la formació i l’acreditació de 3a 
llengua per a estudiants de la UdL

Aquesta convocatòria té com a objectiu impulsar i do-
nar suport, mitjançant ajut econòmic, a la formació i 
l’acreditació de terceres llengües establertes en el sis-
tema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany 
i italià); i de català i espanyol per a estudiants forans.

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/
info@udl.cat
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9. Beques Santander CRUE CEPYME

El Grupo Santander ofereix a l’estudiantat de la Uni-
versitat de Lleida pràctiques en empreses i institucions 
catalogades com a pimes o autònoms i vinculades a 
la formació universitària. En la darrera convocatòria, 
aquestes beques estaven adreçades a estudiantat ma-
triculat en alguna de les titulacions que imparteix la 
UdL, que es trobés cursant la segona meitat del pla 
d’estudis, que no hagués participat amb anterioritat 
en aquest programa i que no tingués relació contrac-
tual de caràcter laboral, de prestació de serveis o assi-
milable amb cap empresa, institució o entitat.

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 594 / 973 702 771
Fax 973 003 591
www.udl.cat/perfils/alumnes.html
gestiobeques.santander@udl.cat

10. Ajuts de viatge

Poden prendre part els estudiants matriculats en ti-
tulacions oficials dels centres propis de la UdL que 
participen en activitats de mobilitat acadèmica inter-
nacional específiques dels centres o altres activitat 

8. Ajuts econòmics per a activitats organitzades 
per l’estudiantat

Aquests ajuts volen promoure l’organització d’activi-
tats culturals pròpies de les associacions, dels consells 
de l’estudiantat, i també volen promoure el desenvo-
lupament d’activitats culturals i de participació i re-
presentació d’estudiants de la UdL, organitzades i/o 
realitzades per grups d’estudiants.

Per a més informació:

Vicerectorat d’Estudiants
Campus de Rectorat
Despatx 2.47
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 117
www.udl.cat/organs/vicerectors/vest.html
ve.secretaria@udl.cat

Consell de l’Estudiantat de la UdL
Campus de Rectorat
Despatx 0.12
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 032
Fax 973 702 032
http://estudiantat.udl.cat
consell@estudiantat.udl.cat

acadèmiques fora de la UdL i que no siguin els pro-
grames gestionats per l’Oficina de Relacions Interna-
cionals. Són subvencions econòmiques per sufragar 
una part de les despeses del viatge.

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
www.udl.cat/serveis/seu/ajutsviatge.html
info@udl.cat

11. Ajuts per al programa de Mobilitat UdL

Poden demanar-los l’estudiantat de centres propis de 
la UdL que participi en estades acadèmiques dins del 
programa Mobilitat UdL.

Per a més informació:

Oficina de Relacions Internacionals
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 530
www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/mobilitat_udl/
ori@int.udl.cat

12. Beques Iberoamèrica Santander Grau

Adreçades a l’estudiantat de grau de centres propis i 
adscrits de la UdL que participi en estades acadèmi-
ques en les institucions amb les que el Banco San-
tander tingui conveni.

Per a més informació:

Oficina de Relacions Internacionals
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 530
www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat.html
ori@int.udl.cat

13. Ajuts per a projectes de cooperació 
internacional i de recerca en cooperació  
per al desenvolupament

Aquests ajuts tenen com a objectiu promoure la co-
operació en els camps de la docència, la recerca o la 
cultura i el desenvolupament entre els membres de 
la comunitat de la UdL i els pobles i col·lectius empo-
brits econòmicament.

Per a més informació:

Oficina de Desenvolupament i Cooperació
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 535
Fax 973 003 531
www.udl.cat/serveis/ODEC.html
odec@int.udl.cat

A més a més, es pot consultar la publicació de convo-
catòries d’ajuts de la UdL, d’ajuts locals, autonòmics, 
estatals i europeus en el perfil alumnes de la pàgina 
web de la UdL: www.udl.cat/perfils/alumnes.html. 

ACTIVITATS CULTURALS

Participa en les activitats, cursos i tallers que s’orga-
nitzen i promocionen des dels Serveis Culturals de la 
UdL i que apropen el món de l’art i la cultura a la co-
munitat universitària.

T’agrada fer teatre?

A l’Espai de Teatre de la UdL pots participar en els ta-
llers escènics i el taller de dansa contemporània. Els 
membres dels tallers assagen i presenten les seues 
creacions durant el curs acadèmic.

I la poesia?

L’Aula de Poesia Jordi Jové organitza periòdicament 
lectures i col·loquis amb l’assistència de poetes i espe-
cialistes de renom. També edita la col·lecció Versos i té 
una biblioteca-arxiu i una videoteca.
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També t’agrada el cinema?

La Filmoteca Cine-Ull pretén contribuir a fer que la co-
munitat universitària redescobreixi el cinema mitjan-
çant la projecció de pel·lícules i la discussió dels seus 
continguts.

I la música?

L’Aula de Música et facilita l’accés al món musical i 
ofereix la possibilitat d’adquirir una sensibilització 
musical paral·lela a la teua formació acadèmica. Tam-
bé coordina les activitats de la Coral Universitària i de 
l’Orquestra de la UdL que assaja regularment durant 
tot el curs.

I les arts plàstiques i visuals?

Les Iniciatives Plàstiques programen al llarg del curs 
acadèmic exposicions, mostres, instal·lacions en els 
espais expositius del campus de Rectorat i el Centre de 
Cultures de Cappont.

Per a més informació:

Serveis Culturals
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
Fax 973 703 398
www.udl.cat/serveis/culturals.html
culturals@culturals.udl.cat

ALLOTJAMENT

Les possibilitats d’allotjament a la ciutat de Lleida són 
variades i s’adapten a cada situació:

1. Residència universitària Apartaments Campus

És la residència de la UdL, situada al campus de Cap-
pont. Disposa de 197 apartaments d’uns 30 metres 
quadrats, amb bany complet, dormitori-estudi i espai de 
cuina amb microones, fogons elèctrics i frigorífic. Tam-
bé disposa d’espais comunitaris, com ara gimnàs, sales 
d’estudi i bar restaurant. Per fer-hi reserves cal trucar 
directament al telèfon d’informació 973 204 496.

2. Habitatges universitaris Vila de Lleida

La UdL ofereix a l’estudiantat, professorat visitant i 
investigador 150 apartaments a prop dels campus de 
l’ETSEA i de Ciències de la Salut. Els apartaments tenen 
entre 30 i 45 metres quadrats i permeten la residència 
habitual i permanent dels membres de la comunitat 
universitària. Per fer-hi reserves podeu telefonar al 902 
300 170. Per a més informació: www.laviladelleida.cat.

3. Allotjament Erasmus

El Servei d’Informació i Atenció Universitària col-
labora amb l’Oficina de Relacions Internacionals fa-
cilitant informació a l’estudiantat d’intercanvi sobre 
ofertes específiques d’allotjament.

4. Servei d’Allotjament Universitari (SAU)

És un programa informatitzat del Consell de l’Estudi-
antat on es poden consultar les ofertes per llogar o 
compartir pis entre estudiants.

5. Residències privades

Les residències privades ofereixen diferents preus i 
serveis que cal consultar directament.

Tota la informació sobre allotjament es pot consultar al:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
www.udl.cat/serveis/seu/allotjament.html
info@udl.cat

ASSEGURANCES

1. Assegurança escolar obligatòria

L’assegurança escolar és obligatòria per a tot l’estudi-
antat de menys de 28 anys que cursi estudis oficials.

L’afiliació a l’assegurança es fa de manera automàtica 
en el moment de formalitzar la matrícula, per a la qual 
cosa s’abona l’import de la taxa corresponent. 

Les cobertures de l’assegurança escolar obligatòria són:

- Límit d’edat: 28 anys
- Àmbit de cobertura: centre educatiu
- Durada: curs activitat escolar
- Pràctiques en empreses: incloses
- Assistència mèdica: centres de la Seguretat Social i 

centres concertats
- Invalidesa permanent absoluta: 144,24 €; mort per 

accident: 30,05 €.
- Cobertures addicionals: excloses
- Infortuni familiar: prestació econòmica segons cir-

cumstàncies familiars
- Assistència viatges: exclosa

A més del centre de la Seguretat Social, Hospital Uni-
versitari Arnau de Vilanova, els centres concertats són:

Clínica Montserrat
C. de Bisbe Torres, 13
25002 Lleida
Tel. 973 266 300

Clínica de Ponent (Aliança)
C. de Prat de la Riba 79-81
25004 Lleida
Tel. 973 232 943

Per a qualsevol consulta o incidència, pots adreçar-te 
a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, telèfons 
901 166 565 i 973 700 759 o la web www.seg-social.
es/Internet_1/tramitesygestiones/seguroescolar.

2. Assegurança d’accidents

L’assegurança d’accidents és una pòlissa contractada 
amb una companyia privada que protegeix la persona 
assegurada en cas de patir un accident i li garanteix 
assistència sanitària (en centres concertats) fins a la 
recuperació de les lesions o un màxim de 365 dies. 
Aquesta assegurança es contracta en el moment de 
formalitzar la matrícula i el seu preu està inclòs en la 
taxa de suport a l’aprenentatge.

Les cobertures de l’assegurança d’accidents són:

- Límit d’edat: 70 anys
- Àmbit: mundial
- Durada: tot el curs i les 24 hores

- Pràctiques en empreses: incloses
- Despeses mèdiques per accident il·limitades en cen-

tres concertats i reemborsament en lliure elecció fins 
a un màxim de 2.795 €

- Invalidesa permanent absoluta, derivada d’accident: 
50.310 €

- Invalidesa permanent parcial (segons barem): fins a 
50.310 €

- Mort per accident: 25.155 €
- Pèrdua de classes per un accident que impedeixi as-

sistir-hi vint dies consecutius o més: fins a un màxim 
de 1.956,50 €

- Reemborsament de matrícula si l’accident impedeix 
assistir a una classe dos mesos consecutius o més, 
o que aquesta tingui lloc els quinze dies anteriors a 
la convocatòria d’examen final: fins a un màxim de 
2.934,75 €

- Infortuni familiar. Mort d’un dels pares en accident 
en transport públic o privat: 11.180 €. Mort de tots 
dos en accident en transport públic o privat: 22.360 €.

- Desplaçaments a l’estranger per a pràctiques (fins a 
un màxim de noranta dies)
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- Despeses mèdiques per malaltia i accident, reembor-
sament en centres de lliure elecció, fins a 2.934,75 €.

- Trasllat sanitari fins al domicili habitual
- Repatriació
- Trasllat de familiar per hospitalització de més de set 

dies
- Estada de familiar per hospitalització de més de set 

dies: 55,90 €/dia fins a un màxim de deu dies
- Servei de missatges urgents
- Avançament de fons en cas de malaltia o accident: 

fins a 1.257,75 €
- Indemnització per pèrdua d’equipatge: 419,25 €

3. Assegurança de mobilitat

Tant els estudiants que marxen a l’estranger com els 
que vénen a estudiar a la UdL poden contractar una 
assegurança per a un any que compleix els requisits 
que es demanen per a la obtenció de visats i per 
renovar el NIE.

Per a més informació: www.udl.cat/serveis/patrimoni/
asseg/mobilitat.html

CONSELL DE L’ESTUDIANTAT

El Consell de l’Estudiantat és el màxim òrgan de repre-
sentació estudiantil de la UdL,  en el qual els estudi-

ants poden reunir-se per debatre, resoldre problemes 
que els afecten i intentar millorar la vida universitària 
per mitjà de les seues propostes i acords.

La UdL és una de les universitats amb major repre-
sentativitat dels estudiants en els òrgans de govern. 
Per tal de desenvolupar aquesta tasca, el Consell de 
l’Estudiantat consta d’un consell general —al campus 
del Rectorat— i els consells de centre, els quals repre-
senten la facultat i escola on tenen la seu.

El Consell de l’Estudiantat és apolític, la qual cosa per-
met que les diverses ideologies dels estudiants treba-
llin conjuntament per uns objectius comuns, com són 
fer sentir la veu dels estudiants i poder contribuir a la 
millora del sistema universitari.

Hi ha un consell central i un a cada centre: Consell 
Estudiantat de la UdL, Consell Estudiantat ETSEA, Con-
sell Estudiantat EPS, Consell Estudiantat FEPTS, Con-
sell Estudiantat Medicina, Consell Estudiantat Dret, 
Economia i Turisme, Consell d’Estudiantat d’Infermeria 
i Fisioteràpia i Consell Estudiantat Lletres.

El Consell es pot trobar al Facebook (Consell Universi-
tat de Lleida) i al Twitter (@ConsellUdL).

Per a més informació:

Consell de l’Estudiantat de la UdL
Campus de Rectorat
Despatx 0.12
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 032
Fax 973 702 032
http://estudiantat.udl.cat
consell@estudiantat.udl.cat

ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES

A la UdL hi ha un moviment associatiu cada cop més 
important que engloba els Consells de l’Estudiantat 
i les associacions universitàries de finalitats diverses 
com l’impuls de les pràctiques internacionals, activi-
tats culturals, artístiques, d’oci i esportives.

La inscripció en el Registre d’Associacions de la UdL 
és un requisit indispensable per poder optar als ajuts 
que es convoquen des de la Universitat i d’altres or-
ganismes.

Les associacions d’estudiants registrades el curs 
2016/2017 són: Sindicat d’Estudiants dels Països Cata-
lans, Los Marracos, Associació d’Estudiants de Ciències 
de la Salut (AECS), Associació IAESTE LC Lleida, Associ-

ació Enginyeria Sense Fronteres, Associació d’alumnes 
i exalumnes del Programa Sènior de la UdL, Associació 
Amics de LO CAMPUS, Associació d’estudiants de Cièn-
cia i Salut Animal-AECSAcat, Associació de Biotecnòlegs 
de Lleida, Associació Bastoners de la UdL, Associació 
Grup Bíblic Universitari, Associació d’Estudiants de Psi-
cologia, Associació per al Foment de l’Emprenedoria a la 
Universitat de Lleida i Associació Reacció Cultural.

Per a més informació:

Vicerectorat d’Estudiants
Campus de Rectorat
Despatx 2.47
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 117
www.udl.cat/organs/vicerectors/vest/ae.html
ve.secretaria@udl.cat

Alumni UdL - Associació d’Antics i Alumnes  
i Amics de la UdL

Alumni UdL és l’espai de trobada dels antics alumnes i 
amics de la UdL que volen continuar vinculats amb la 
Universitat i enfortir-hi els vincles. Els seus objectius 
són aconseguir que els seus membres formin part de 
manera activa d’una entitat que els permeti continuar 
formant-se, assolir un creixement professional cons-
tant i disposar d’un marc per compartir un temps de 
cultura i oci de qualitat, mantenint un compromís de 
contribució a la millora del prestigi de la UdL i dels 
seus alumnes i titulats. 

Els integrants d’Alumni UdL poden ser antics alumnes 
o amics, persones físiques que tinguin o hagin tingut 
una vinculació docent, laboral o de qualsevol altre ti-
pus amb la UdL.

Per a més informació:

Alumni UdL
Campus del Rectorat
Despatx 3.57
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 356
www.alumni.udl.cat
alumni@alumni.udl.cat
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COMUNICACIONS I SISTEMES

L’estudiantat pot accedir a la xarxa de les aules des de 
l’exterior mitjançant l’ús d’un servidor de túnels (tu-
nelsalu.udl.cat).

També disposa d’un cert espai de disc als servidors de 
la UdL, que actualment és de 500 MB. Aquest espai es 
munta directament a cada estudiant quan es valida 
als ordinadors de les aules o quan hi accedeix des de la 
URL: disc.alumnes.udl.cat.

Els alumnes també tenen un servidor intermediari per 
tal que puguin accedir des de casa a recursos de la 
intranet o de la biblioteca (revistes o subscripcions di-
gitals) als quals només es pot accedir des de dins de la 
UdL. Els alumnes també tenen un servei de missatgeria 
instantània del tipus <ID>@missatges.udl.cat.

 Aules d’informàtica

La UdL posa a disposició de l’estudiantat sales dotades 
amb equipament informàtic en els diferents centres 
universitaris.

Les sales d’usuaris disposen d’ordinadors amb progra-
mes d’ús general i específics dels ensenyaments dels 
centres.

Ubicació de les aules d’informàtica

Campus de Rectorat

Facultat de Lletres
Sala d’usuaris (3.49b)
Aula d’informàtica (3.49a)
Aula d’informàtica (3.48)
Tel. 973 702 164

Campus de l’ETSEA

Sala d’usuaris (1.01.2). Edifici A
Tel. 973 702 810
Aula d’informàtica 1 (1.01.1). Edifici A
Aula d’informàtica (1.12). Edifici A
Aula d’informàtica 3.1 (4.1.02.1)
Aula d’informàtica 3.2 (4.1.02.2)

Campus de Cappont

Escola Politècnica Superior
Laboratori L2 (3.04)
Laboratori L4/Sala d’usuaris (0.08)
Tel. 973 706 629
Laboratori L5 (-1.01) 
Aula Alcatel (1.02)

Facultat de Dret, Economia i Turisme
Aula Aranzadi/Sala d’usuaris (0.37)
Tel. 973 703 241
Aula d’informàtica/Sala d’usuaris (0.38)
Tel. 973 703 240
Aula de borsa (1.29)

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Sala d’usuaris (2.03)
Aula (2.06)
Aula d’informàtica (2.04)
Aula d’audiovisuals (2.05)
Aula de fonètica (3.08)
Tel. 973 706 627

Edifici Polivalent
Sala d’usuaris del campus (1.02)
Tel. 973 703 368
Aula d’informàtica (1.08)
Aula de programari lliure (1.04)
Aula d’informàtica FDE (1.01)
Aula d’informàtica EPS (1.09)
Aula ICE-CFC (3.08)

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Sala multimèdia (0.01)

Campus de Ciències de la Salut

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Aula/sala d’usuaris (-1.02)
Aula/sala d’usuaris (-1.04)

Unitat Docent de l’Hospital Universitari Arnau de Vi-
lanova

Aula gran (2.07a)
Aula petita (2.07b)
Sala d’usuaris (2.07)

El correu electrònic

Tot l’estudiantat disposa d’una adreça electrònica gra-
tuïta que permet la consulta d’activitats, cursos, semi-
naris... Aquesta adreça es posa a disposició pocs dies 
després de fer la matrícula i s’activa de manera personal.

L’accés es realitza mitjançant: correu.alumnes.udl.cat

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar a les aules 
d’informàtica del vostre campus.

El Campus Virtual

La UdL disposa d’un campus virtual que podeu visitar 
a http://cv.udl.cat

Allí podreu consultar el vostre expedient acadèmic 
i trobareu un espai per a cada assignatura a la que 
esteu matriculats. En aquests espais podreu estar en 
contacte amb el professorat i amb la resta de com-
panys de l’assignatura, accedir al material docent, rea-
litzar activitats d’avaluació i consultar resultats i dates 
d’exàmens. També hi podeu trobar l’espai Informa’t.

Xarxa sense fils

La xarxa sense fil de la UdL permet a tots els collectius 
de la comunitat universitària accedir a Internet sense 
la necessitat d’una connexió per cable del seu disposi-
tiu, amb la qual cosa s’afavoreix la mobilitat dels usu-
aris. Aquesta xarxa està operativa des de l’any 2006. 
Actualment la cobertura dóna servei tant als espais 
interiors dels edificis com a les zones comunes entre 
els mateixos: jardins, claustres, etc. La tecnologia uti-
litzada es va actualitzar recentment per tal de donar 
un servei més estable i robust.

Per a més informació: 

http://www.udl.cat/wifi.html

BIBLIOTECA

El Servei de Biblioteca i Documentació-Centre de Re-
cursos per a l’Aprenentatge i Investigació (SBD-CRAI) 
constitueix un instrument primordial de suport a l’estu-
di, a l’aprenentatge i a la recerca. Ofereix serveis i recur-
sos, integra tecnologies emergents, facilita la docència 
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i l’aprenentatge i impulsa el desenvolupament d’habili-
tats informàtiques i informacionals, entre altres.

Posa a la vostra disposició quatre biblioteques de cam-
pus i tres centres de documentació.

L’horari d’atenció al públic de les biblioteques és, en 
general, del dilluns al divendres, de 9 a 21 h.

En períodes d’exàmens totes les biblioteques estan 
obertes el dissabte, de 9 a 14 h. A més, la biblioteca 
de Lletres obre els caps de setmana durant tot l’any, 
excepte alguns dies concrets que podeu consultar a la 
web del Servei (www.sbd.udl.cat).

Totes les biblioteques ofereixen un ampli ventall de 
serveis, com ara el préstec de documents (préstec 
de fons propi, préstec entre universitats catalanes i 
préstec d’obtenció de documents), el tecnopréstec 
(ordinadors portàtils, memòries USB, lectors de lli-
bres digitals i tauletes PC), el préstec d’espais (espais 
de treball col·laboratiu i de treball en grup, espais 
audiovisuals, espais de treball individual i quioscos 
d’informació), l’espai de llengües amb nous recursos 
per a l’estudi i aprenentage de llengües i la formació 
d’usuaris (sessions per a estudiants de grau i post-
grau, activitats a mida i de suport al PDI, activitats 
amb reconeixement de crèdits, etc.). També posen a 
disposició dels usuaris el catàleg de la UdL, on podeu 
trobar i localitzar els documents del Servei de Bibli-
oteca i Documentació, i el catàleg col·lectiu de les 
universitats catalanes (CCUC).

A més a més, hi podeu trobar: 

- Metacercador +, portal d’accés integrat als recursos 
electrònics.

- Repositoris digitals propis i cooperatius que recullen, 
gestionen i preserven les publicacions en format di-
gital i en accés obert:

- Repositori Obert de la UdL: publicacions deri-
vades de l’activitat acadèmica i investigadora 
i altres materials de la comunitat universitària.

- UdL OpenCourseWare: materials docents de la 
UdL en accés obert.

- Repositoris de col·leccions especials i llegats.
- Recercat: Dipòsit de la Recerca de Catalunya.
- TDX: Tesis Doctorals en Xarxa.
- RACÓ: Revistes Catalanes amb Accés Obert.

- Guies temàtiques per a la informació especialitzada.

Ciències de la Salut: tots els dies de la setmana, les 24 
hores. De 22 a 8 h només es podrà entrar o sortir a les 
hores en punt.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova (per als estu-
diants de la Unitat Docent): tots els dies de la setmana, 
de 8 a 21 h.

ETSEA: tots els dies de la setmana, 22 hores obertes 
(tancat de 4 a 6 h).

Lletres: tots els dies de la setmana, de 8 a 21 h.

Per a més informació:

www.sbd.udl.cat
http://serveidebibliotecaidocumentacio.wordpress.com/
https://www.facebook.com/biblioteques.udl

PROGRAMA D’ORIENTACIÓ  
I INSERCIÓ LABORAL

El principal objectiu d’aquest programa és fomentar i 
impulsar l’ocupabilitat de l’estudiantat i dels titulats 
de la Universitat de Lleida.

La Universitat de Lleida forma part de la Xarxa Univer-
sitària per a l’Ocupació, que té com a objectiu l’impuls 
i millora de l’ocupabilitat de l’estudiantat i dels gradu-
ats de les universitats catalanes.

Des del Programa s’organitza cada any la Fira UdL 
Treball i s’ofereixen diversos serveis:

Orientació laboral individual

Servei adreçat a l’estudiantat i persones titulades de la 
Universitat de Lleida que pretén facilitar eines, estra-
tègies i suport en el procés de recerca de feina, per al 
desenvolupament i la millora professional.

Per poder optar a aquest servei podeu demanar cita en 
l’aplicació de cita prèvia, en la web del Programa d’Ori-
entació i Inserció Laboral o presencialment a Portal de 
treball-Servei d’Informació i Atenció Universitària, 
campus de Cappont, c. de Jaume II, 67 bis.

Activitats per millorar la teua ocupabilitat

Busques feina? Coneixes quins són els perfils profes-
sionals en què hi ha més demanda? Saps utilitzar les 
xarxes socials per buscar feina? Vols crear una empre-
sa i no saps per on has de començar?

La inscripció es pot formalitzar a la web. Aquestes 
activitats es realitzen en el marc del conveni subscrit 
entre el Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes 
per l’impuls a la inserció i la millora de l’ocupabilitat 
dels joves estudiants i graduats universitaris.

Intermediació laboral - Portal de Treball

Servei adreçat a l’estudiantat i persones titulades de la 
Universitat de Lleida que busquen feina i a empreses 
i institucions que ofereixen llocs de treball vinculats 
amb la formació universitària que s’imparteix, princi-
palment, a la Universitat de Lleida. La finalitat és faci-
litar la inserció laboral de l’estudiantat i persones titu-
lades i satisfer la demanda de professionals qualificats 
de les empreses i institucions.

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 594
www.portaltreball.udl.cat
orientaciolaboral@udl.cat

CARNET UNIVERSITARI

Què és el carnet UdL

El carnet UdL és una targeta intel·ligent que obre múlti-
ples prestacions, a més de l’ús estrictament universitari.

Com i quan es pot sol·licitar el carnet UdL

Si encara no el tens o si ets estudiant de nou ingrés, 
cal que el sol·licitis, en el moment de fer la matrícula o 
també durant el curs acadèmic. Per fer-ho només cal 
que t’adrecis a l’Oficina Universitària del Santander al 

Podeu informar-vos també de com es cita biblio-
grafia o es publica als repositoris i sobre els drets 
d’autor, indicadors de qualitat de la producció ci-
entífica, etc.

Per utilitzar els serveis cal tenir el carnet UdL.

Trobareu més informació a la web de l’SBD i a les bibli-
oteques de campus:

Biblioteca de Cappont, Centre de Documentació en 
Cooperació i Solidaritat (CDOCS) i Centre d’Estudis i 
Documentació de les Dones (CEDD)
C. de Jaume II, 67 i 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 511/512/513
bibliotecadecappont.wordpress.com
bibcc@sbd.udl.cat

Biblioteca de Ciències de la Salut
C. de Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 973 702 255 / 973 702 421
bibliotecacienciessalut.wordpress.com
csalut@sbd.udl.cat

Biblioteca de Lletres
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 082 / 973 702 132
Fax 973 702 122
bibliotecalletres.wordpress.com
lletres@sbd.udl.cat

Biblioteca de l’ETSEA i Centre de Documentació Europea
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 973 702 516 / 973 702 803
Fax 973 702 803
bibliotecaetsea.wordpress.com
etsea@sbd.udl.cat

A més a més, en cada campus hi ha aules d’estudi amb 
espais per estudiar i fer treballs en equip, amb els se-
güents horaris d’obertura:

Cappont (Edifici Polivalent): del dilluns al divendres, de 
22 a 7 h; el dissabte, a partir de les 14 h, i el diumenges 
i festius, les 24 hores.
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Campus de Cappont, et faran una foto i t’imprimiran 
el carnet en el mateix moment.

Les prestacions universitàries que t’ofereix

El carnet UdL és un document necessari per a la iden-
tificació personal a l’hora de fer gestions administrati-
ves a les secretaries i per accedir a determinats serveis 
de la UdL.

1. Préstec bibliotecari: per accedir a aquest servei de 
les biblioteques de tots els campus universitaris, cal 
disposar del carnet UdL que identifica cada usuari 
mitjançant el codi de barres.

2. Accés a zones restringides o a instal·lacions i edificis 
que requereixen un control d’entrada.

Altres prestacions que t’ofereix el carnet UdL

1. Moneder electrònic
2. Descomptes i avantatges per a activitats culturals, 

cinema, teatre i compres en establiments de tot Ca-
talunya. A la web del carnet UdL pots consultar la 
relació de totes les activitats i els comerços on pots 
fruir d’aquests avantatges.

3. Ús com a targeta de pagament de transport públic 
en l’àmbit territorial del Segrià, el Pla d’Urgell, les 
Garrigues, la Segarra, la Noguera, l’Urgell i la ATM de 
l’Àrea de Lleida (vegeu pàg. 40).

4. Signatura electrònica.

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
www.carnet.udl.cat
info@udl.cat

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Oficina de Desenvolupament i Cooperació

L’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la UdL 
pretén potenciar la transmissió de l’experiència pro-
fessional, docent i de recerca de la nostra comunitat 
universitària cap als països de l’anomenat Tercer Món 
i la sensibilització d’àmbit local.

Entre les activitats que desenvolupa, destaquen el 
programa de mobilitat solidària, la creació del Centre 
d’Informació i Documentació per al Desenvolupament, 
l’organització de cursos de lliure elecció, així com la 
matèria transversal adreçada a l’estudiantat de grau i 
la convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació 
en el camp de la docència, la recerca o la cultura.

Fes el gest solidari: dóna el teu 0,7

Des de 1998 la UdL destina el 0,7% dels seus ingressos 
propis a activitats relacionades amb la sensibilització, 
formació i cooperació al desenvolupament. A més a 

més, des de llavors alguns docents i membres del per-
sonal d’administració contribueixen amb aportacions 
voluntàries per finançar projectes d’aquest àmbit. A 
partir de 2008 la UdL ha fet partícip d’aquesta inicia-
tiva l’estudiantat convidant-lo a afegir-s’hi mitjançant 
la participació voluntària a través de la matrícula.

Voluntariat

La UdL aposta per una educació integral de la persona, 
perquè la Universitat, a més a més de formar bons i 
bones professionals, ha de contribuir a forjar ciuta-
dans i ciutadanes actives, responsables i compromeses 
amb el valor de la solidaritat i amb el progrés de la 
societat cap a una major justícia social. Amb aquesta 
finalitat organitza activitats de voluntariat dins de la 
UdL i amb les entitats de la ciutat.

Per a més informació:

Oficina de Desenvolupament i Cooperació
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 527 / 973 003 536 / 973 003 535 
Fax 973 003 531
www.udl.cat/serveis/ODEC.html
odec@int.udl.cat

CORREU OBERT

Si vols fer-nos arribar queixes o suggeriments ho pots 
fer a través del Correu Obert, l’enllaç el trobaràs a la 
pàgina principal del teu centre (www.udl.cat/ca/ser-
veis/oqua/qualitat/correuobert).

Farem arribar la teva queixa a un responsable acadè-
mic o de gestió perquè et doni una resposta.

ESPORTS

El Servei d’Esports es va crear amb la idea que l’es-
port i l’activitat física havien de formar part de la vida 
acadèmica de la Universitat. Per aquest motiu, aquest 
servei s’obre a tota la comunitat universitària.

Com pots fer-te’n soci

Mitjançant la matrícula, o bé durant tot el curs acadè-
mic al Servei d’Esports.

Activitats de promoció: acrobàcia, aqua activity, ci-
cling, ioga, tir amb arc.

Escoles esportives: castells, pàdel, runnig, voleibol.

Natura: barranquisme, combinada aventura, escalada, 
esquí.

Competició

- Competició interna: futbol 7, futbol sala, pàdel.
- Campionats universitaris de Catalunya: atletisme, 

bàdminton, bàsquet, cros, cursa de muntanya duat-
ló, escacs, escalada, esgrima, futbol, futbol 7, futbol 
sala, golf, handbol, judo, karate, marató, mitja ma-
rató, natació, orientació, pàdel, rugbi7, taekwondo, 
tenis, tenis de taula, triatló, vòlei platja, voleibol, 
unirun.

- Campionats universitaris d’Espanya: atletisme, bàd-
minton, bàsquet, cros, escacs, escalada, futbol, fut-
bol 7, futbol sala, golf, handbol, judo, karate, natació, 
orientació, pàdel, rugbi 7, taekwondo, tenis, tenis de 
taula, triatló, vòlei platja, voleibol.

Totes les activitats i la competició es poden convalidar 
per crèdits de matèria transversal.

Programa DAN

Ajuts als esportistes universitaris d’alt nivell.

Per a més informació:

Servei d’Esports
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 560 / 973 003 563
Fax 973 003 562
www.udl.cat/serveis/esports.html
esports@esports.udl.cat
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FORMACIÓ CONTÍNUA

L’organització en estudis de grau i postgrau i la pos-
sibilitat d’oferir ensenyaments conduents a l’obtenció 
de títols propis, fan que les universitats promoguin 
la implementació d’activitats formatives que donin 
resposta al que s’anomena aprenentatge permanent 
(Lifelong Learning).

El Centre de Formació Contínua de la UdL té com ob-
jectius oferir una formació contínua de qualitat i in-
novadora, potenciant els màsters i els estudis propis 
com a complement de la formació oficial. Aquestes 
activitats formatives complementàries estan enfoca-
des, bàsicament, a impulsar l’ocupabilitat de l’estudi-
antat i a oferir formació cultural complementària a la 
ciutadania.

Per a més informació:

Centre de Formació Contínua
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 382 / 973 703 383
Fax 973 703 377
www.cfc.udl.cat
formaciocontinua@udl.cat

LLENGÜES

L’Institut de Llengües (IL) organitza cursos de llengua i 
expedeix certificats acreditatius de coneixements lin-

güístics, i duu a terme actuacions de promoció de les 
llengües i d’acollida lingüística i cultural d’estudiants 
forans. També ofereix serveis de correcció i traducció i 
convoca per als doctorands ajuts per a la correcció de 
tesis doctorals en català i en anglès.

Cursos i certificats

Llengües: català, castellà, occità, anglès, francès, ale-
many, italià i xinès.

Tipus de cursos: llengua general (d’acord amb el Marc 
europeu comú de referència), conversa i llenguatges 
específics. Aquesta oferta formativa també s’adapta a 
les necessitats específiques de l’estudiantat amb cur-
sos anuals i a l’estiu per facilitar l’assoliment del nivell 
de llengua necessari per a un desenvolupament òptim 
de les competències professionals.

Metodologia: cursos presencials, cursos semipresenci-
als i cursos virtuals.

Certificats acreditatius: de la Universitat i altres ins-
titucions (CIFALC, Consell General d’Aran, Instituto 
Cervantes, TOEIC, TOEFL, DELF, Goethe-Institut, CELI, 
Institut Confuci).

Voluntariat i intercanvi lingüístic

L’IL coordina el Voluntariat Lingüístic, format per 
membres de la comunitat universitària que partici-
pen en activitats relacionades amb la promoció de les 
llengües a la UdL i l’acollida d’estudiants no catalano-
parlants per facilitar-los la integració al nostre entorn 

cultural i lingüístic. La participació activa en el Volun-
tariat és un mèrit a l’hora de sol·licitar la participació 
en programes de mobilitat.

També ofereix la Borsa d’Intercanvi Lingüístic que 
s’encarrega de posar en contacte les persones que es-
tan interessades a formar una parella lingüística per 
conversar en diferents llengües.

Altres serveis

A la biblioteca de Cappont hi ha l’Espai de Llengües, 
amb recursos i materials per aprendre llengües o per-
feccionar-les de forma autònoma.

Activitats per practicar llengües fora de l’aula, des d’un 
punt de vista més lúdic i informal (visites culturals, es-
pectacles...).

Per a més informació:

Institut de Llengües
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. 973 003 542
Fax 973 003 599
www.udl.cat/institutdellengues
institutdellengues@udl.cat

 institutdeLlengues.UdL
@Llengues.UdL

EDICIONS I PUBLICACIONS  
/ LLIBRERIA - BOTIGA UDL

A l’edifici del Centre de Cultures Transfronterer, s’ubica 
la unitat Edicions i Publicacions que inclou la Llibreria-
Botiga oficial de la UdL. Els membres de la comunitat 
universitària i la societat en general poden gaudir de 
serveis editorials especialitzats a més a més de trobar-
hi tot el nostre fons editorial i un ampli assortit de 
productes amb la imatge corporativa de la UdL (Údels), 
com ara objectes de papereria, informàtica, decoratius 
o joies, a més a més d’una atractiva col·lecció de tèxtils.

Per a més informació:

Edicions i Publicacions
Llibreria-Botiga
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. 973 703 392 / 973 703 395
www.publicacions.udl.cat
edicions.udl@udl.cat

MOBILITAT ACADÈMICA

Estudiantat de la UdL que vol estudiar en una 
altra universitat

L’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) juntament 
amb els/les coordinadors/res acadèmics/ques de cen-
tre informen, assessoren i gestionen els programes de 
mobilitat acadèmica i els ajuts que permeten estudiar 
en una altra universitat, sense deixar de ser estudiant 
de la UdL.

El programa Erasmus

A través d’aquest programa es pot cursar un o dos 
quadrimestres en institucions d’ensenyament supe-
rior de la Unió Europea (KA103) i altres països associ-
ats (KA107) al programa Erasmus+. La UdL té signats 
acords de mobilitat amb més de 220 universitats 
europees i d’altres continents. El programa Erasmus 
també permet la realització d’un període de pràcti-
ques en una empresa o organització d’un altre país 
europeu.
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El programa AECS

AECS és una associació que s’adreça a l’estudiantat de 
Ciències de la Salut i que promou intercanvis i pràcti-
ques internacionals de caire acadèmic i de voluntariat. 
El programa d’intercanvis acadèmics està emmarcat 
en un projecte plurinacional dintre de la Internati-
onal Federation of Medical Students’ Associations 
(IFMSA), on s’hi pot trobar el grup de treball SCOPE 
per intercanvis clínics per estudiants de medicina, així 
com també el grup de treball SCORE per intercanvis 
de recerca per altres estudis de ciències de la salut. 
Una gran oportunitat pels estudiants per aprendre en 
els cinc continents i conèixer cultures, persones i so-
bretot, humanitat. Aquests intercanvis compten amb 
el reconeixement de la World Federation for Medical 
Education (WFME) i The World Organization of Family 
Doctors (WONCA).

Vine, pregunta i t’informarem a: 

presidencia.lleida@aecs.org
Facultat de Medicina
Campus de Ciències de la Salut
C. Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Per a més informació: www.aecs.org i www.ifmsa.org

El programa IAESTE

Diferencia’t de la resta, agafa experiència internacio-
nal i realitza les teues pràctiques de forma remune-
rada a l’estranger. Coneixeràs gent i cultures d’altres 
països, a més d’ampliar el teu currículum i millorar els 
teus coneixements professionals.

Per a més informació:

IAESTE LC Lleida
Campus de Cappont
Despatx 3.06
C. de Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 364
www.iaeste.udl.cat
iaeste@udl.cat

El Programa Mobilitat UdL

Aquest programa permet la mobilitat acadèmica amb 
universitats de països de fora d’Europa, com ara Mèxic, 
Brasil, els Estats Units, el Canadà, Corea del Sud o Xile, 
entre altres.

El programa SICUE

El Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris d’Es-
panya (SICUE) és un programa inspirat en l’experiència 
Erasmus i fa possible els intercanvis entre l’estudiantat 
de les diferents universitats de l’Estat espanyol.

Estudiantat estranger de mobilitat

L’ORI és la porta d’entrada a la UdL, on s’informa i s’as-
sessora per facilitar l’estada a Lleida de l’estudiantat 
estranger de mobilitat.

Per a més informació: 

Oficina de Relacions Internacionals
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 530 
www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat.html
ori@int.udl.cat

El programa DRAC

El programa DRAC té l’objectiu d’impulsar la mobilitat 
de tota la comunitat universitària de la Xarxa Vives 
d’Universitats mitjançant l’atorgament d’ajuts per 
assistir a cursos, seminaris o congressos, estades de 
recerca, visitar un servei d’una altra universitat, iniciar 
una investigació o un projecte, cursar assignatures en 
una altra universitat o organitzar activitats culturals.

Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Campus de Rectorat
Despatx 2.51
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 083
www.udl.cat/organs/vicerectors/vac/ijlv.html
vac.secretaria@udl.cat

PRÀCTIQUES EXTERNES

La gestió dels Convenis de Cooperació Educativa de la 
UdL amb les entitats col·laboradores està centralitzada 
en l’Oficina de Gestió de Pràctiques Externes. Igualment, 
l’Oficina s’ocupa de la regulació dels diferents processos, 
de la integració de les dades, i del suport als diferents 
usuaris implicats i interrelacionats a través del Portal.

Per a més Informació:

Oficina de Gestió de Pràctiques Externes
Campus de Rectorat
Despatx 3.51
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 366
www.practiques.udl.cat
gestiopractiquesudl@udl.cat

PROGRAMA DE CESSIÓ  
DE BICICLETES

La convocatòria de la Universitat de Lleida per a la 
cessió de bicicletes a l’estudiantat té per objecte pro-
mocionar la bicicleta com a mitjà de transport eficient, 
ràpid, econòmic, còmode, divertit i saludable entre la 
comunitat d’estudiants de la UdL, i proporcionar un 

mitjà de transport urbà sostenible. Així, els estudiants 
disposen durant el curs acadèmic d’una bicicleta ur-
bana i un cadenat per lligar-la. També poden rebre, 
si ho sol·liciten, un equip de seguretat consistent en 
un casc, una armilla reflectant i cadenats addicionals.

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
www.udl.cat/serveis/seu/Bicicletes.html
info@udl.cat

PLA DE TUTORIA UNIVERSITÀRIA

La Universitat de Lleida disposa d’un Pla d’acció tu-
torial (Programa NESTOR) que vol donar resposta a la 
nova realitat universitària i a les necessitats dels estu-
diants marcades per: l’heterogeneïtat de l’ estudian-
tat, la complexitat dels aprenentatges i les exigències 
del mercat de treball. A partir d’aquestes necessitats 
emergents es crea el programa per tal de donar suport 
a l’estudiant en el seu procés de formació integral, a 
través de la informació i l’orientació personal, acadè-
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per l’accés de tot l’estudiantat a la formació superior, 
tenint cura d’aquelles persones que tenen determina-
des necessitats especials per tal de desenvolupar la 
seva activitat universitària amb èxit.

Dins aquesta línia d’actuació, el Vicerectorat d’Estu-
diants és el responsable del programa d’atenció a les 
persones amb necessitats especials, anomenat UdLx‑
Tothom, adscrit al Servei d’Informació i Atenció Uni-
versitària (SIAU), amb la voluntat de garantir la infor-
mació i l’orientació educativa i professional, així com 
l’accés, suport i acompanyament durant el període de 
formació a la UdL.

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 505 / 973 702 470
Fax 973 003 591
www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html
udlxtothom@udl.cat

SERVEI D’ATENCIÓ RELIGIOSA

Servei d’Assistència i Formació Religiosa

Què és?

El SAFOR (Servei d’Assistència i Formació Religiosa) 
dóna informació i assistència sobre qüestions religio-
ses als membres de la comunitat universitària (estudi-
antat, PAS i professorat).

Qui som?

És un espai de trobada de persones (estudiantat, pro-
fessorat i personal d’administració i serveis) interessa-
des pels valors espirituals i religiosos, el diàleg entre 
creences i cultures i la promoció humana.

Per a més informació:

Servei d’Assistència i Formació Religiosa
Campus de Rectorat
Despatx 0.9
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 121
www.udl.cat/serveis/safor.html
safor@safor.udl.cat

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA  
A L’ESTUDIANTAT

El Servei d’Atenció Psicològica a l’Estudiantat té com 
a finalitat l’ajuda als estudiants que necessitin algun 
tipus de suport de caràcter psicopedagògic, psicològic 
o emocional. L’assessorament es realitza de manera 
personal i demanant cita prèvia a la web de sota.

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 589
Fax 973 003 591
www.udl.cat/ca/serveis/seu/suport
sap@udl.cat

SERVEI DE FORMACIÓ, RECERCA  
I ASSESSORAMENT SOBRE GÈNERE  
I D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i 
Promoció de les Dones de la UdL

El Centre Dolors Piera és un servei universitari d’igual-
tat d’oportunitats entre dones i homes. Es va crear el 
8 de març de 2006 a partir del conveni signat entre 
la UdL i el Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la 
Dona (SIED). Amb la seua creació es dóna compliment 
a la disposició addicional dotzena de 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: 
“Les universitats han de comptar entre les seves es-
tructures d’organització amb unitats d’igualtat per a 
l’exercici de les funcions relacionades amb el principi 
d’igualtat entre dones i homes.”

Des de la seua creació, i amb el suport del SIED, treba-
lla per promocionar la recerca en gènere i la difusió del 
coneixement sobre les dones i elaborat per les dones; 
per motivar la inclusió de la perspectiva de gènere en 
totes les tasques universitàries (docents, d’investigació 
i de gestió), i per contribuir a la formació de professio-
nals que incloguin aquesta perspectiva en el desenvo-
lupament de la seua feina.

Entre les activitats que desenvolupa cal destacar el 
disseny de polítiques de gènere i d’igualtat d’oportuni-
tats a la UdL, l’organització de cursos reconeguts com 
a matèries transversals, campanyes de sensibilització, 
publicacions (estudis i materials divulgatius), jornades 
o commemoracions de dates assenyalades per a les 
dones, entre d’altres. D’altra banda assessora i dóna 
suport a la comunitat universitària sobre conciliació, 
comunicació inclusiva, aplicació de la perspectiva de 
gènere en les activitats universitàries (recerca, docèn-
cia i gestió), discriminació o violència de gènere, etc.

El Centre Dolors Piera, és l’encarregat de rebre les de-
núncies o queixes sobre discriminació per raó de sexe, 
orientació sexual o violència de gènere que es produ-
eixen a la UdL.

Per a més informació:

mica i professional, perquè pugui prendre decisions 
ben fonamentades al llarg de la seva formació univer-
sitària, com a futur professional i com a ciutadà.

El Programa NESTOR és un servei que ofereix la UdL, i 
depèn del Vicerectorat d’Estudiants. Els centres i facul-
tats són els impulsors de les iniciatives de l’acció tuto-
rial, per tal que s’adeqüin a les necessitats de l’estudi-
antat, de cada titulació i de la institució. El programa 
consta de tres elements bàsics: el programa d’acollida 
a nous estudiants, les tutories i els tallers formatius. 

Per a més informació:

Servei d’Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis 
25001 Lleida
www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vest/ProgramaNestor/
nestor@udl.cat

PROGRAMA UDLXTOTHOM

La Universitat de Lleida, d’acord amb el seu Pla 
d’Inclusió de les Persones amb Diversitat Funcional 
(2014‑2019), que es regeix pels principis d’igualtat 
d’oportunitats, inclusió i responsabilitat social, vetlla 
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Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats 
i Promoció de les Dones
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 702 757 / 973 703 396 / 973 706 623
www.cdp.udl.cat
centredolorspiera@cdp.udl.cat

 centredolorspiera
 @centrecdp
 youtube.com/user/dolorspiera

Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona

El Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED) és 
una associació universitària feminista creada l’any 1991 
que agrupa persones interessades en tot el que envolta la 
realitat femenina i la igualtat de gènere. Promou i divulga 
la recerca en temes de gènere i organitza diferents acti-
vitats (jornades, seminaris, cursos, etc.) sobre qüestions 
d’actualitat que afecten les dones i els seus drets.

Centre d’Estudis i Documentació de les Dones

El Centre d’Estudis i Documentació de les Dones 
(CEDD) del SIED és una biblioteca especialitzada sobre 
dones, gènere i feminisme. Està ubicat a la biblioteca 
del campus de Cappont, a la seu del SIED, i disposa 
d’un fons de més de 4.000 documents (llibres, revistes, 
DVD, CD, pòsters, literatura grisa, etc.) de temàtiques 
de gènere en àmbits molt diversos: dret, educació, fi-
losofia, història, literatura, llengua, polítiques d’igual-
tat, salut, treball, violència, entre d’altres. El fons es 
pot consultar al catàleg de la Biblioteca de la UdL.

Per a més informació:

Centre d’Estudis i Documentació de les Dones
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. 973 703 548
www.cdp.udl.cat/sied
sied@sied.udl.cat

LA RECERCA

La recerca a la UdL està estructurada sobre la base de 
grups adscrits a diferents centres i instituts. Aquestes 
agrupacions permeten establir objectius ambiciosos a 
mitjà termini per potenciar les possibilitats dels dife-
rents grups. Actualment, la UdL participa, juntament 
amb la Generalitat de Catalunya, l’IRTA, l’ICS, etc. en 
tres centres de recerca de la xarxa CERCA: l’Institut 
de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLEIDA), el Centre 
Agrotècnio i el Centre Tecnològic Forestal de Catalu-
nya (CTFC). Aquests centres cobreixen l’activitat de re-
cerca en agroalimentació i salut, i agrupen la majoria 
de grups d’aquests àmbits.

La UdL té dos centres de recerca propis: Institut Poli-
tècnic d’Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPI-
RES) i Institut de Desenvolupament Social i Territorial 
(INDEST).

Totes aquestes estructures es complementen amb el 
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 
(PCiTAL) i el consorci GLOBALleida, en els quals  parti-
cipen la Paeria i l’entorn empresarial per fer arribar la 
recerca a la indústria i al territori.

D’altra banda, la UdL participa en el Campus d’Excel-
lència Internacional de la Vall de l’Ebre (IBERUS), en el 
qual els diferents grups, centres i instituts estableixin 
activitats conjuntes en els àmbits de salut, agroali-
mentació, tecnologia i patrimoni, amb entitats i grups 
de les universitats d’aquest campus, amb una projec-
ció internacional molt important. Així mateix, s’ha cre-
at el Campus Transfronterer EBRoS, una iniciativa que 
inclou les universitats d’IBERUS i les franceses de Pau 
i Tolosa de Llenguadoc.

L’activitat dels grups de recerca es reforça amb una 
oferta centralitzada dels Serveis Cientificotècnics 
que permet l’accés a tecnologies que queden fora de 
l’abast d’un sol grup, amb la qual cosa s’optimitzen les 
inversions i el manteniment de grans infraestructures. 
A la vegada, es posa a l’abast de l’entorn empresarial 
un seguit de mètodes que faciliten la interacció entre 
la Universitat i les empreses.

Tota aquesta activitat rep el suport de l’Oficina de Su-
port a l’R+D+I (ORDI), encarregada de donar suport 
als investigadors en la gestió econòmica dels projec-

tes per participar en convocatòries de la Unió Europea 
o del Pla Nacional, o per la participació en projectes 
conjunts entre la Universitat i el teixit industrial i em-
presarial del nostre territori. La creació de noves em-
preses i oportunitats de negoci és un dels objectius 
cabdals perquè la Universitat actuï com a dinamitza-
dora de l’activitat del territori.

Per a més informació: 

www.udl.cat/recerca.html
www.udl.cat/recerca/oficina.html
www.udl.cat/recerca/oficina/sct.html

UDL APP

La UdL fa un nou pas per facilitar-te l’accés immediat 
a la nostra actualitat. La UdL APP és una aplicació mò-
bil 100% UdL, disponible tant per a dispositius Android 
com per a iOS (iPhone), creada i pensada per a tothom 
que vulgui estar al dia de les novetats de la nostra 
Universitat.

Rep al moment les notificacions del teu professorat 
directament al teu mòbil o tauleta, consulta amb un 
clic l’agenda institucional de la Universitat de Lleida o 
informa’t de les activitats culturals, docents, esporti-
ves, convocatòries, concursos... Comparteix-ho a xar-
xes socials o envia-ho per mail.

Necessites conèixer la ubicació, sol·licitar informació o 
contactar amb algun servei de la Universitat? A l’app 
trobaràs els serveis més rellevants per a l’estudiantat.

L’aplicació també està disponible a http://www.udl.cat/
ca/udlapp/index.html

UNIVERSITAT D’ESTIU

Durant el mes de juliol la Universitat de Lleida conti-
nua amb la seua oferta formativa a través de la Uni-
versitat d’Estiu. La Universitat d’Estiu de la UdL té la 
confiança i la fidelitat tant de l’estudiantat universitari 
com del sector professional, que any rere any s’inscri-
uen en els cursos d’estiu.

La proposta de cursos d’estiu satisfà tots els àmbits for-
matius: des del medi ambient fins a la ciència i la tec-
nologia, passant per la salut i l’alimentació, les arts i les 
humanitats, el dret i l’economia, la política i la societat, 
l’ensenyament i la didàctica, la llengua i la literatura.

El prestigi, la satisfacció i l’èxit assolits durant els 
vint-i-cinc anys de la Universitat d’Estiu de la UdL es 
basen en la qualitat acadèmica dels cursos, que estan 
impartits per reconeguts professionals de cada matè-
ria, en la diversitat temàtica, en l’apropament didàc-
tic que es fa als temes tractats amb la combinació de 
teoria i pràctica i en la multiplicitat de localitats re-
partides per les comarques de Lleida, on tenen lloc les 
activitats, a més de la possibilitat de realitzar cursos 
virtuals.

Per a més informació: 

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
C. Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
Fax 973 703 398
http://estiu.udl.cat
estiu@estiu.udl.cat

 UdLEstiu

ALTRES SERVEIS

Copisteries

En tots els campus universitaris hi ha serveis de copis-
teria a disposició de l’estudiantat. Els principals serveis 
que t’ofereixen són: fotocòpies, ampliacions, reducci-
ons i enquadernacions.

Campus de Cappont, tel. 973 703 362 
Campus de l’ETSEA, tel. 973 706 464
Campus de Ciències de la Salut, tel. 973 702 289
Campus del Rectorat, tel. 973 703 362

Bars menjadors i màquines d’autoservei

Pots trobar aquests serveis a tots els campus i a la re-
sidència universitària Apartaments Campus. Els preus 
són assequibles i disposen de zona de xarxa sense fils.
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C. Montserrat Roig, 2, 25008 Lleida.
Tel. 973 702423

Oficina auxiliar de Registre de la Facultat d’Infer-
meria i Fisioteràpia
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. 
C. Montserrat Roig, 2, 25198 Lleida.  
Tel. 973 702 443

Campus de l’ETSEA

Oficina auxiliar de Registre de l’Escola Tècnica Su-
perior d’Enginyeria Agrària
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. 
Av. Rovira Roure, 191, 25198 Lleida.
Tel. 973 702 802/973 702 513

Registre electrònic 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php

Per a més informació:

http://www.udl.cat/ca/serveis/registre/
https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php 

TRANSPORT PÚBLIC

1. L’Autoritat Territorial de la Mobilitat  
(ATM Lleida)

L’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM Lleida) s’en-
carrega de la gestió, coordinació, planificació i promo-
ció de la mobilitat sostenible i el transport públic a 
l’àmbit de Ponent.

El sistema tarifari integrat permet a tots els usuaris 
agafar els diferents mitjans de transport amb una úni-
ca targeta. És un sistema molt fàcil d’utilitzar i que 
facilita moure’s lliurement per l’àrea de Lleida amb 
importants avantatges econòmics. Permet fer un des-
plaçament (origen-destinació) amb transbords despe-
nalitzats dins d’un límit d’horari i amb la utilització de 
diferents modalitats de transport. El sistema tarifari 
integrat de l’Àrea de Lleida abasta geogràficament les 
comarques del Segrià, la Noguera, les Garrigues, el 
Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra. Inclou tres modes de 
transport: bus urbà, bus interurbà i rodalies: el tram 

Registres

Campus de Rectorat

Registre General
Edifici Rectorat
Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida.
Tel. 973 702 010

Oficina auxiliar de Registre de la Facultat de Lletres
Facultat de Lletres. 
Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.
Tel. 973 703 167

Campus de Cappont

Oficina auxiliar de Registre del Campus de Cappont
Edifici Annex
C. de. Jaume II, 67 bis 25001 Lleida.   
Tel. 973 003 598

Oficina auxiliar de Registre de la Facultat de Dret, 
Economia i Turisme
Facultat de Dret i Economia.
C. de. Jaume II, 73, 25001 Lleida.
Tel. 973 703 352

Oficina auxiliar de Registre de l’Escola Politècnica 
Superior
Escola Politècnica Superior. 
C. de Jaume II, 69, 25001 Lleida. 
Tel. 973 702 705

Oficina auxiliar de Registre de la Facultat d’Educa-
ció, Psicologia i Treball Social
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l’Estudi General, 4, 25001 Lleida
Tel. 973 706 503

Oficina auxiliar de Registre de l’ICE-Centre de For-
mació Contínua
Edifici Polivalent. 
C. de Jaume II, 71, 25001 Lleida.
Tel. 973 703 382

Campus de Ciències de la Salut

Oficina auxiliar de Registre de la Facultat de Medicina
Facultat de Medicina. 

ferroviari de Lleida-Àger (FGC) i les línies de tren entre 
Lleida i Cervera i Lleida i Vinaixa. El carnet UdL et ser-
veix com a targeta per pujar al transport públic.

L’ATM ofereix quatre títols integrats adaptats a les 
diferents necessitats de mobilitat (T-10, T-10/30, 
T-50/30 i T-MES) que es poden carregar en el carnet 
de la UdL. Les recàrregues posteriors es poden fer en 
qualsevol punt de la xarxa de recàrrega.

Per a més informació sobre la targeta, els itineraris i 
horaris de transport públic, us podeu adreçar a qualse-
vol centre d’Atenció al Client de l’ATM (www.atmlleida.
cat/oficines) o enviar consulta a info@atmlleida.cat

1.1. Operadors integrats a l’ATM

Autobusos urbans–Autobusos de Lleida

1. Interior
2. Ronda-Hospitals
3. Exterior-Hospitals
4. Pardinyes-Mariola
5. Doctora Castells-Arnau de Vilanova
6. Mercat Bordeta-Arnau de Vilanova-Agrònoms-

Tanatori
7. Costa Mangraners-Av. Sant Pere
8. Balàfia-Clot-Centre
9. Polígons
10. C. Gran de Llívia-Caparrella
11. Centre Històric-Pardinyes
20.  Ronda

Autobusos interurbans–Transports  
de la Generalitat de Catalunya

Totes les línies d’autobús regulars de les sis comarques 
integrades.

- Autocars Gamón
- Autocars Cots Alsina
- Alsina Graells – ALSA

- Autocars Agramunt
- Marfina Bus
- Autocars Solé-Seró
- Autocars Lax
- Autocars Morell
- Autocars del Pla
- Autocars Salvia

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Empresa operadora de la línia de ferrocarril de Lleida a 
la Pobla de Segur, amb el tram Lleida-Àger inclòs en el 
sistema tarifari integrat.

Rodalies de Catalunya-Renfe

- R12 Lleida-Cervera-Sant Guim de Freixenet.
- R13/14 Lleida-Vinaixa.

Enllaços d’interès

- Cercador d’horaris per municipi: http://www.atmlleida.
cat/horaris.

- Cercador de punts de venda i recàrrega de títols inte-
grats: www.atmlleida.cat/xarxa-recarrega.

- Informació del sistema tarifari integrat: www.atmlleida.cat/
descripcio-funcionament-sistema-integrat.

- Oficines d’atenció al client: www.atmlleida.cat/oficines
- Cercador de títols i comptador de zones: www.atmlleida.

cat/eines/ca

2. Renfe

Cada curs acadèmic Renfe ofereix abonaments univer-
sitaris per viatjar en tren.

Per a més informació:

www.renfe.es (tel. 902 320 320)
www.rodaliesdecatalunya.cat (tel. 900 410 041)

http://www.udl.cat/ca/serveis/registre/
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WEBS D’INTERÈS

Universitat de Lleida
Allotjament: www.udl.cat/serveis/seu/allotjament.html

Alumnes: www.udl.cat/perfils/alumnes.html

Alumni UdL-Associació d’Antic Alumnes i Amics de la UdL: www.udl.cat/perfils/a_alumnes.html

Beques i ajuts per a l’estudiantat: www.udl.cat/perfils/alumnes.html

Borsa de treball: www.portaltreball.udl.cat

Campus Virtual: https://cv.udl.cat

Carnet: www.carnet.udl.cat

Centre de Formació Contínua: www.cfc.udl.cat

Centres: www.udl.cat/estudis/estudis_centres.html

Consell de l’Estudiantat: estudiantat.udl.cat

Convalidacions de crèdits als alumnes de CFGS: www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/CFGS/

Edicions i Publicacions: www.publicacions.udl.cat

Espai Europeu d’Educació Superior: www.udl.cat/udl/eees.html

Espai Secundària: www.udl.cat/perfils/secundaria.html

Estudis: www.udl.cat/estudis.html

Futurs alumnes: www.udl.cat/perfils/f_alumnes.html

Guia UdL: repositori.udl.cat/handle/10459.1/41535

Institut de Llengües: www.udl.cat/institutdellengues

Instituts i Centres de Recerca: www.udl.cat/recerca/instituts.html

Llibreria / Botiga UdL: www.publicacions.udl.cat

Matèria transversal: www.udl.cat/serveis/upd/Oferta_transversal.html

Normatives: www.udl.cat/udl/norma.html

Oficina de Desenvolupament i Cooperació: www.udl.cat/serveis/ODEC.html

Oficina de Gestió de Pràctiques Externes: www.practiques.udl.cat

Oficina de Proves d’Accés a la Universitat: www.pau.udl.cat

Oficina de Qualitat: www.oqua.udl.cat

Oficina de Relacions Internacionals: www.udl.cat/serveis/ori.html

Oficina de Suport R+D+I: www.udl.cat/recerca/oficina.html

Òrgans de govern: www.udl.cat/organs.html

Recerca: www.udl.cat/organs/vicerectors/vri.html

Serveis de formació, recerca i assessorament de gènere i d’igualtat d’oportunitats: www.cdp.udl.cat

Servei d’Atenció Psicològica a l’Estudiantat: www.udl.cat/serveis/seu/suport.html

Servei d’Esports: www.udl.cat/serveis/esports.html

Servei d’Informació i Atenció Universitària: www.udl.cat/serveis/seu.html

Servei de Biblioteca i Documentació: www.sbd.udl.cat

Servei de Gestió Acadèmica: www.udl.cat/serveis/aga.html

Serveis Culturals: www.udl.cat/serveis/culturals.html

Sindicatura de Greuges: www.udl.cat/organs/sindic.html

Transport: www.udl.cat/serveis/seu/transport.html

UdL APP: http://www.udl.cat/ca/udlapp/index.html

Universitat d’Estiu: www.estiu.udl.cat

Universitat per a tothom: www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html

Xarxa de Recerca: www.udl.cat/recerca/anella.html

Lleida
Ajuntament de Lleida: www.paeria.cat

Diputació de Lleida: www.diputaciolleida.cat

Joventut: www.paeria.cat/joventut/

Lleida: www.lleida.org

Patronat de Turisme: www.lleidatur.com

Turisme Lleida: www.turismedelleida.cat

Viu a Lleida: cat.lleida.com
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ADRECES I TELÈFONS UdL

Fundació Universitat de Lleida 
Tel. 973 003 557
fundacio@udl.cat

Consell de l’Estudiantat de la UdL
Campus de Rectorat
Despatx 0.12
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 032
Fax 973 702 032
estudiantat.udl.cat
consell@estudiantat.udl.cat

SERVEIS UNIVERSITARIS

SERVEI D’INFORMACIÓ
I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
www.udl.cat/serveis/seu.html
info@udl.cat

 universitatdelleida
@udlsiau

Institut de Llengües
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 
25001 Lleida
Tel. 973 003 542
Fax 973 003 599
www.udl.cat/institutdellengues
institutdellengues@udl.cat 

 institutdellengues.UdL
@Llengues_UdL

Centre de Formació Contínua
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 382/973 703 383
Fax 973 703 377
www.cfc.udl.cat
formaciocontinua@udl.cat

Àrea de Gestió Acadèmica
Campus de Rectorat
Despatx 0.01 i 0.02
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 125
Fax 973 702 042 
www.udl.cat/serveis/aga.html
aga@aga.udl.cat 

Edicions i Publicacions
Llibreria/Botiga UdL
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. 973 703 392 / 973 703 395
www.publicacions.udl.cat 
edicions.udl@udl.cat

Servei d’Esports 
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 560 / 973 003 563
Fax 973 003 562
www.udl.cat/serveis/esports.html
esports@esports.udl.cat

Vicerectorat de Recerca
Sr. Jaume Puy Llorens
Tel. 973 702 018
vr.secretaria@udl.cat

Vicerectorat de Relacions Internacionals  
i Cooperació

Sra. Astrid Ballesta Remy
Tel. 973 003 539
Fax 973 003 531
vric.secretaria@udl.cat 

Secretaria General
Sra. Mª Teresa Areces Piñol
Tel. 973 702 024 / 973 702 011
Fax 973 702 099
sg@sg.udl.cat

Coordinació de Rectorat
Sr. Antoni Jové Montanyola
Tel. 973 702 341
crectorat@udl.cat

Coordinació d’Economia
Sr. Ramón Saladrigues Solé
Tel. 973 702 342
ceconomia@udl.cat

Gerència
Sr. Josep M. Sentís Suñé
Tel. 973 702 061 / 973 703 194
Fax 973 702 237
gerencia@udl.cat

Consell Social
Sr. Delfí Robinat i Català
Tel. 973 702 015
Fax 973 702 016
secretaria@cs.udl.cat

Sindicatura de Greuges
Sr. Joan Betriu Monclús
Tel. 973 702 186
sdg@sdg.udl.cat

Universitat de Lleida

Rectorat
Magfc. Sr. Roberto Fernández Díaz
Tel. 973 702 022 / 973 702 023
Fax 973 702 099
bustia@rectorat.udl.cat

Vicerectorat d’Activitats Culturals  
i Projecció Universitària

Sr. Joan Biscarri Gassió
Tel. 973 702 083
vac.secretaria@udl.cat

Vicerectorat de Campus
Sr. Jesús Avilla Hernández
Tel. 973 702 081
vdc.secretaria@udl.cat

Vicerectorat de Docència 
Sr. Francisco Garcia Pascual
Tel. 973 702 025
vd.secretaria@udl.cat

Vicerectorat d’Estudiants
Sra. Neus Vila Rubio
Tel. 973 702 117
ve.secretaria@udl.cat

Vicerectorat de Personal Acadèmic
Sr. Carles Capdevila Marqués
Tel. 973 702 026
vpa.secretaria@udl.cat

Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa 
Sr. Ferran Badia Pascual
Tel. 973 702 063
vpie.secretaria@udl.cat

Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica 
Sr. Albert Sorribas Tello
Tel. 973 702 228
vpct.secretaria@udl.cat
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Oficina de Relacions Internacionals
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 530
www.udl.cat/serveis/ori.html
ori@int.udl.cat

Servei de Biblioteca i Documentació-Centre de 
Recursos per a l’Aprenentatge i Investigació 
(SBD-CRAI)

www.sbd.udl.cat

Biblioteca de Cappont. Centre de Documentació 
en Cooperació i Solidaritat (CDOCS) i Centre 
d’Estudis i Documentació de les Dones (CEDD)
C. de Jaume II, 67 i 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 511 / 512 / 513
bibcc@sbd.udl.cat

Biblioteca de Ciències de la Salut
C. de Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 973 702 255 / 973 702 421
csalut@sbd.udl.cat

Biblioteca de Lletres
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 132 / 973 702 082
Fax 973 702 122
lletres@sbd.udl.cat

Biblioteca de l’ETSEA i Centre de Documentació 
Europea
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 973 702 803 / 973 702 516 
Fax. 973 702 803
etsea@sbd.udl.cat

Oficina de Desenvolupament i Cooperació 
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 00 3535/3536/3527
Fax 973 003 531
www.udl.cat/serveis/ODEC.html
odec@int.udl.cat

Edifici Polivalent
Sala d’usuaris del Campus (1.02)
Tel. 973 703 368
Aula d’informàtica (1.08) 
Aula programari lliure (1.04)
Aula d’informàtica EPS (1.09)
Aula d’informàtica FDE (1.01)
Aula ICE-CFC (3.08)

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Sala multimèdia (0.01)

Campus de Ciències de la Salut  
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Aula/sala d’usuaris Ciències de la Salut (-1.02)
Aula d’Informàtica (-1.04)

Facultat de Medicina
Aula/sala d’usuaris Unitat Docent Hospital Arnau (1.01)
Aula Gran Unitat Docent Hospital Arnau (2.07a)
Aula Petita Unitat Docent Hospital Arnau (2.07a)
Sala d’usuaris Unitat Docent Hospital Arnau (2.07)

Bars menjador
Edifici Polivalent, tel. 973 703 391
ETSEA, tel. 973 706 463
Residència universitària UdL   tel. 973 200 688

Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats  
i Promoció de les Dones

Campus de Cappont
C. de Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. i Fax 973 703 396
www.cdp.udl.cat
centredolorspiera@cdp.udl.cat

 centredolorspiera

Copisteries
Campus de l’ETSEA, tel. 973 706 464 
Campus de Ciències de la Salut, tel. 973 702 289
Campus de Cappont, tel. 973 703 362
Campus de Rectorat, tel. 973 702 162

Habitatges universitaris “Vila de Lleida”
Tel. 902 300 170
www.laviladelleida.cat
info@laviladelleida.cat

ALTRES SERVEIS

Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions
Campus de Rectorat 
Despatxos 1.11 i 4t planta
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 111
Fax 973 702 130
www.asic.udl.cat

Aules d’informàtica

Campus de Rectorat
Facultat de Lletres
Sala d’usuaris (3.49b) 
Aules d’informàtica (3.48, 3.49a) 
Tel. 973 702 164

Campus de l’ETSEA 
Sala d’usuaris (1.01.2) Edifici A
Tel. 973 702 810
Aula d’informàtica 1 (1.01.1) Edifici A
Aula d’informàtica (1.12) Edifici A
Aula d’informàtica 3.1 (4.1.02.1)
Aula d’informàtica 3.2 (4.1.02.2)

Campus de Cappont
Escola Politècnica Superior
Laboratori L2 (3.04)
Laboratori L4/sala d’usuaris (0.08)
Tel. 973 706 629
Laboratori L5 (-1.01)
Aula Alcatel (1.02)

Facultat de Dret, Economia i Turisme
Aula Aranzadi/sala d’usuaris (0.37)
Tel. 973 703 241
Aula d’informàtica/sala d’usuaris (0.38)
Tel. 973 703 240
Aula de borsa (1.29)

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Sala d’usuaris (2.03) 
Aula 2.06
Aula d’informàtica (2.04)
Aula d’audiovisuals (2.05)
Aula de fonètica (3.08)
Tel. 973 706 627

Oficina de Pràctiques Externes
Campus de Rectorat
Despatx 3.51
Pl. de Victor Siurana, 1
2003 Lleida
Tel. 973 702 366
www.practiques.udl.cat
gestiopractiquesudl@udl.cat

Oficina de Premsa
Campus de Rectorat
Despatx 2.68
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 124
www.udl.cat/serveis/oficina.html
premsa@acm.udl.cat

Residència universitària UdL
Campus de Cappont  tel. 973 204 496
www.residencias-estudiantes.com
lleida@residencias-estudiantes.com

Serveis Culturals / Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 71, planta baixa
25001 Lleida
Tel. 973 703 397/973 703 390
Fax 973 703 398
www.udl.cat/serveis/culturals.html 
culturals@culturals.udl.cat
http://estiu.udl.cat
estiu@estiu.udl.cat

 UdLEstiu

UdLxTothom
Servei d’Informació i Atenció 
Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
Tel. 973 003 588/973 003 505
Fax 973 003 591
www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html
udlxtothom@udl.cat
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ALTRES ORGANISMES

Alumni UdL
Campus de Rectorat
Despatx 3.57
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 356
www.alumni.udl.cat/
alumni@alumni.udl.cat

Servei d’Assistència i Formació Religiosa
Campus de Rectorat
Despatx 0.9
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 121
www.udl.cat/serveis/safor.html 
safor@safor.udl.cat

Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona i 
Centre d’Estudis i Documentació de les Dones 

Campus de Cappont 
C. de Jaume II, 67 
25001 Lleida
Tel. 973 003 548 
www.cdp.udl.cat/sied
sied@sied.udl.cat

INSTITUTS

Xarxa Vives d’Universitats
Adreça de contacte a la UdL:
Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universi-
tària
Campus de Rectorat
Despatx 2.51
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 083
www.vives.org

Institut d’Estudis Catalans
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 71 
25001 Lleida 
Tel. 973 703 366
www.iec.cat
lleida@iec.cat

XARXA DE RECERCA UdL

Instituts i ens consorciats

Agrotècnio. Centre de Recerca en Agrotecnologia
Campus de l’ETSEA
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 973 702 831
www.agrotecnio.udl.cat
nuria.gabernet@udl.cat

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 973 702 201
www.irblleida.org
info@irblleida.cat

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Pujada del Seminari, s/n
Carretera St. Llorenç de Morunys Km. 2
25280 Solsona
Tel. 973 481 752
Fax 973 480 431
www.ctfc.cat
ctfc@ctfc.es

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari  
de Lleida
Parc de Gardeny
Edifici CeDiCo
25071 Lleida
Tel. 973 272 922
Fax 973 267 161
www.parcteclleida.es
parc@pcital.es

Oficina de Suport a la R+D+I
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 555
Fax 973 003 556
www.udl.cat/recerca/oficina.html
info@oficinardi.udl.cat

Centres de recerca propis:
Institut de Desenvolupament Social i Territorial 

(INDEST)

Institut Politècnic d’Innovació i Recerca en Sostenibi-
litat (INSPIRES)

Centres de la Xarxa TECNIO:
Centre GREA Innovació Concurrent (GREA)
Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroa-

limentaris (DBA)
Centre en Nutrició i Envelliment (NUTREN Nutrige-

nòmica)
Centre GRIHO Grup de Recerca en Interacció Persona 

Ordinador i Integració de Dades

Serveis Cientificotècnics:
Centre de Biòmica
Unitat d’Estudis cel·lulars i de materials
Unitat d’Anàlisi química, estructural i microbiològica
Unitat d’Informació geogràfica, arqueològica i 

documental
Unitat d’Imatge i so
Serveis de Suport
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