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Presentació

L’inici d’un nou curs acadèmic és un moment idoni per fer balanç dels objectius que van promoure i impulsar el curs passat 
les diferents instàncies de la nostra universitat. En aquest context, la Memòria acadèmica esdevé un instrument immillorable 
per donar a conèixer, tant a la comunitat universitària con al conjunt de la societat, el que ha estat la vida de la Universitat en 
el darrer any i deixar constància del que ha estat el curs que ha finalitzat, retre comptes dels resultats i exposar els objectius 
aconseguits.

Durant el curs acadèmic 2010/2011, la Universitat de Lleida ha desenvolupat amb una especial dedicació i intensitat la seva 
missió de servei públic, orientada a contribuir a la creació, la conservació i la transmissió del coneixement.

Una missió que es veurà potenciada al haver aconseguit la Universitat de Lleida la qualificació de Campus d’Excel·lència Inter-
nacional gràcies al programa Iberus liderat per la Universitat de Saragossa i en que també hi participen la Universitat de la Rioja 
i la Universitat Pública de Navarra. Aquesta qualificació obtinguda per la Universitat de Lleida, el passat mes d’octubre, ha de 
representar un canvi important i un impuls decisiu a l’expansió de la nostra universitat i el seu territori.

Formar part d’un Campus d’excel·lència obre importants perspectives a la UdL, que es podrien resumir principalment en el fet 
que es potencien les tres línies estratègiques definides pel Pla Estratègic de la UdL, ja que les tres queden totalment incloses en 
les quatre àrees d’actuació que proposa el projecte Iberus: àrea d’energia i medi ambient; àrea de tecnologies per a la salut; àrea 
d’agroalimentació i nutrició; i àrea de memòria, patrimoni i identitats.

La nostra participació en aquest ambiciós projecte també ha de representar un augment de la visibilitat internacional de la 
nostra universitat, i això s’ha de traduir en un augment d’estudiants i PDI estrangers que vinguin a la UdL, cosa que ha de con-
tribuir al desenvolupament d’una escola de doctorat internacional. També obre la possibilitat de presentar-se a convocatòries 
destinades exclusivament a les Universitats Campus d’Excel·lència Internacional, com ara ja ha passat amb la convocatòria 2010 
d’INNOCAMPUS.

El primer pas per posar en marxa l’únic Campus d’Excel·lència Internacional de l’Estat que aplega institucions de diferents co-
munitats autònomes, es va realitzar el passat mes de juny amb la signatura de constitució del Consorci Campus Iberus, pel qual 
es crea una estructura de gestió amb capacitat jurídica pròpia.

A nivell organitzatiu, hem viscut el procés de eleccions a l’estudiantat on s’escullen els representants per als departaments, 

destaca la votació electrònica a la Facultat d’Infermeria, del 34’98%. 

Quant a l’àmbit de la docència durant el curs acadèmic 2010-2011 s’han aprovat 18 noves titulacions adaptades a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior (EEES) en totes les branques de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, 

centres i Claustre. La participació als centres, esdevé molt dispar essent la mitjana del 9’89% i al Claustre va ser del 9’74%, on 

Ciències de la Salut, Ciències i Enginyeria i Arquitectura. Amb aquest nous graus es dóna per tancat el mapa de titulacions 
de grau del procés de convergència europea, que es va iniciar amb un acord del Consell de Govern de 2007. També hem 
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consolidat una oferta formativa de postgrau i de formació contínua, duta a terme, aquesta última principalment, per l’ICE-
Centre de Formació Contínua.

En aquest sentit, cal destacar que la Universitat de Lleida, ocupa el tercer lloc entre les universitats públiques de tot l’Estat en 
qualitat docent, segons el darrer informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (2010). A més, la Universitat de Lleida és la 
primera universitat de l’Estat pel que fa a places de biblioteca, la cinquena en despesa mitjana per alumne i la sisena en rendi-
ment acadèmic. En aquest sentit, també cal destacar, la concessió d’una Menció Especial dels Premios Nacionales a la Excelencia 
en el Rendimiento Académico Universitario per als llicenciats l’any 2008-09, al Sr. Albert Escobedo Pascual.

L’oferta acadèmica ha suposat que durant el curs 2010-2011 s’hagin matriculat a la UdL un total de 10.073 estudiants (5.480 
dones i 4.593 homes), el que suposa un augment de 569 estudiants en relació a les dades de l’any anterior i dels quals 239 ho 
han fet a cursos de doctorat. Els titulats han estat 1654 (982 dones i 672 homes) el que suposa també un augment de 180 
titulats més que el curs acadèmic anterior.

En la línea d’assolir els objectius estratègics establerts en el Pla de Recerca, la UdL ha desenvolupat una política activa a tots el 
nivells per seguir avançant en la millora de la visibilitat i l’excel·lència investigadora. Així ho demostren el resultats assolits pel 
que fa a la captació de recursos en les diferents convocatòries competitives.

seva producció científica segons un estudi realitzat per la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia del Ministeri de Cièn-

científiques segons el Rànquing Internacional d’Institucions d’Investigació, així mateix apareix en el primer de tot el sistema 
universitari, pel que fa a la recerca en Ciències de la Vida. 

Aquest bons resultats són fruit del permanent i excel·lent treball desenvolupat pel nostre Professorat, amb el suport del Personal 
d’Administració i Serveis i altres unitats que s’han anat creant i desenvolupant al llarg dels darrers anys. 

Tampoc podem oblidar en aquesta presentació que durant el curs acadèmic 2010-2011 s’han investit Doctors Honoris Causa. Al 
Dr. Richard W. Ligth, el Dr. Carlos Martínez Shaw, el Dr. Jorge Wagensberg Lubinski i el Dr. Michael A. Savageau.

També cal destacar, el premi Internacional Ciutat de Lleida atorgat pel l’Ajuntament de Lleida a la Universitat de Lleida per haver 
contribuït, a través de la seva activitat acadèmica, científica, econòmica, social o cultural a la projecció internacional de la ciutat 
de Lleida i la seva àrea d’influència.

El compromís de la UdL amb la societat lleidatana es posa de manifest amb la iniciativa sorgida del Consell Social de la Univer-
sitat de Lleida, GLOBALleida, que integra en una única entitat tota l’activitat i recursos que destinen les institucions fundadores 
al foment de l’emprenedoria i l’ocupació, el suport i la innovació a la competitivitat empresarial, i a l’impuls de la projecció 
exterior del territori lleidatà. 

En aquest sentit, cal destacar que la Universitat de Lleida ha assolit la sisena posició del tot l’estat pel que fa a l’impacte de la 

cia i Innovació. Així mateix, la UdL es la cinquena universitat de l’Estat Espanyol amb major impacte de les seves publicacions 
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En l’àmbit de les infraestructures cal destacar la inauguració del Nou Arborètum - Jardí Botànic de Lleida, que promogut per 
la UdL, té caràcter d’equipament del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida; i el Mòdul i Edifici de Biomedicina del 
Campus de la Salut, a càrrec del Conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Sr. Andreu Mas Colell.

En l’àmbit de la organització i govern de la Universitat, el passat 3 de maig, hem viscut el procés d’elecció i renovació del Rector 
de la Universitat de Lleida, pels propers 4 anys, essent elegit el Catedràtic d’Història Moderna, Professor Roberto Fernández 

de present i de futur de la nostra universitat.

La feina feta i els resultats obtinguts s’han de posar en valor, especialment en un curs acadèmic marcat pel difícil context econò-
mic en què es troba el nostre país. El treball ben fet per part de tos els col·lectius demostra la il·lusió de totes les persones que 
integren la comunitat universitària per tirar endavant un projecte col·lectiu. Es tracta del compromís pel servei públic i l’esforç 
per ser una universitat de qualitat i de referència a tots els nivells. 

la realització d’aquesta Memòria.

Mª Teresa Areces Piñol
Secretària General

Universitat de Lleida

Díaz. Aquesta renovació és, sense cap mena de dubte una eina fonamental en el procés de desenvolupament de les polítiques 

Per concloure, desitjo expressar el meu agraïment, a tots i totes, que una vegada més, amb la vostra col·laboració heu fet possible 
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EQUIP DE GOVERN

Rector
Dr. Joan Viñas Salas (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Roberto Fernández Díaz (Des del 26 de maig de 2011)

Secretària General
Dra. Ana M. Romero Burillo (Fins el 25 de maig de 2011)
Dra. M. Teresa Areces Piñol (Des del 26 de maig de 2011)

Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé

Vicerector de Professorat
Dr. Joan Ramon Rosell Polo (Fins el 25 de maig de 2011)

Vicerector de Personal Acadèmic
Dr. Carles Capdevila Marqués (Des del 26 de maig de 2011)

Vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Dr. Jaume Barrull Pelegrí (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Joan Biscarri Gassió (Des del 26 de maig de 2011)

Vicerector de Política Científica i Tecnològica
Dr. Ramon Canela Garayoa (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Albert Sorribas Tello (Des del 26 de maig de 2011)

Vicerector/a de Recerca
Dra. Ana M. Pelacho Aja (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Jaume Puy Llorens (Des del 26 de maig de 2011)

Vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la Informació
Dr. Pere Solà Solé (Fins el 25 de maig de 2011)

Vicerector de Qualitat i Planificació
Dr. Ramon Saladrigues Solé (Fins el 25 de maig de 2011)

Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa
Dr. Ferran Badia Pascual (Des del 26 de maig de 2011)

Vicerectora de Docència 
Dra. Isabel del Arco Bravo (Fins el 25 de maig de 2011)
Dra. Dolors Mayoral Arqué (Des del 26 de maig de 2011)

Vicerector d’Estudiantat
Dr. Xavier Gómez Arbonés (Fins el 25 de maig de 2011)

Vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua
Dra. Neus Vila Rubio (Des del 26 de maig de 2011)

Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
Dra. Carme Figuerola Cabrol (Fins el 25 de maig de 2011)
Dra. Astrid Ballesta Remy (Des del 26 de maig de 2011)

Vicerector de Campus
Dr. Jesús Claudio Avilla Hernández (Des del 26 de maig de 2011)

Coordinador de Política Universitària i Relacions institucionals
Dr. Francisco García Pascual (Des del 26 de maig de 2011)

Coordinador de Rectorat
Dr. Antoni Jové Montañola (Des del 26 de maig de 2011)

Coordinador de Economia
Dr. Ramon Saladrigues Solé (Des del 26 de maig de 2011)

Adjunts i adjuntes

Rectorat
Dr. Josep M. Oriol Canamasas (Fins el 22 de juny de 2011)

Rectorat (Serveis Cientifico Tècnics)
Dr. José Salvador Turégano (Fins el 22 de juny de 2011)

Rectorat (CRAI)
Sra. Eva Estupinyà Piñol (Fins el 22 de juny de 2011)

Secretaria General
Dr. Josep M. Fontanellas Morell
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Vicerectorat de Docència
Dra. Gemma Filella Guiu (Fins el 22 de juny de 2011)

Vicerectorat d’Estudiantat
Sr. Albert Agráz Sánchez

Vicerectorat d’Infraestructures i Tecnologies de la Informació
Sr. Carles Mateu i Piñol (Fins el 22 de juny de 2011)
Sra. Montserrat Guerrero Lladós (Fins el 22 de juny de 2011)

Vicerectorat de Campus
Sra. Montserrat Guerrero Lladós (Des del 23 de juny de 2011)
Dra. Concepció Roig Mateu (Des del 23 de juny de 2011)

Vicerectorat de Qualitat i Planificació
Dr. Joan Pere Enciso Rodríguez (Fins el 22 de juny de 2011)
Sra. María Rodríguez Batista

Vicerectorat de Recerca 
Dra. Rosa M. Soler Tatché (Fins el 22 de juny de 2011)

Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació
Dra. Núria Camps Mirabet (Fins el 22 de juny de 2011)

Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica
Dra. Lluïsa Fernanda Cabeza i Fabra

Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Dra. Rosa M. Pérez Calvo (Fins el 22 de juny de 2011)

Altres càrrecs

Director/a ICE -CFC
Dra. Conxita Vendrell Serés (Fins el 15 de juny de 2011)
Dr. Fidel Molina Luque (Des del 16 de juny de 2011)

Vicegerent
Sr. Francisco Peralta Saguer (Fins el 25 de maig de 2011)

Directora Fundació Universitat de Lleida
Sra. Maribel Palau Verdejo

Coordinador de les proves d’accés a la universitat
Dr. Joan Cecilia Averós

CLAUSTRE

Claustrals Nats

Rector
Dr. Joan Viñas Salas (Fins el 24 de maig de 2011)
Dr. Roberto Fernández Díaz (Des del 25 de maig de 2011)

Vicerectors/Vicerectores
Dra. Isabel del Arco Bravo, vicerectora de Docència (Fins el 25 de 
maig de 2011)
Dr. Jaume Barrull Pelegrí, vicerector d’Activitats Culturals i Projec-
ció Universitària (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Ramon Canela Garayoa, vicerector de Política Científica i Tec-
nològica (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Pere Solà Solé, vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la 
Informació (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Ramon Saladrigues Solé, vicerector de Qualitat i Planificació 
(Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Joan Ramon Rosell Polo, vicerector de Professorat (Fins el 25 
de maig de 2011)
Dra. Carme Figuerola Cabrol, vicerectora de Relacions Internacio-
nals i Cooperació (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Xavier Gómez Arbonés, vicerector d’Estudiantat (Fins el 25 de 
maig de 2011)
Dra. Ana M. Pelacho Aja, vicerectora de Recerca (Fins el 25 de maig 
de 2011)
Dr. Carles Capdevila Marqués, vicerector de Personal Acadèmic 
(Des del 26 de maig de 2011)
Dr. Albert Sorribas Tello, vicerector de Politíca Científica i Tecnolò-
gica (Des del 26 de maig de 2011)
Dr. Joan Biscarri Gassió, vicerector de Cultura i Projecció Universi-
tària (Des del 26 de maig de 2011)
Dra. Dolors Mayoral Arqué, vicerectora de Docència (Des del 26 de 
maig de 2011)
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Dra. Neus Vila Rubio, vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Forma-
ció Continua (Des del 26 de maig de 2011)
Dra. Astrid Ballesta Remy, vicerectora de Relacions Internacionals 
i Cooperació (Des del 26 de maig de 2011)
Dr. Jesús Claudio Avilla Hernández, vicerector de Campus (Des del 
26 de maig de 2011)
Dr. Ferran Badia Pascual, vicerector de Planificació, Innovació i 
Empresa (Des del 26 de maig de 2011)
Dr. Jaume Puy Llorens, vicerector de Recerca (Des del 26 de maig 
de 2011)

Secretària general
Dra. Ana María Romero Burillo, Secretària General (Fins el 25 de 
maig de 2011)
Dra. M. Teresa Areces Piñol (Des del 26 de maig de 2011)

Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé

Degans i directors de Centre
Dra. M. Pau Cornadó Teixidó, degana de la Facultat de Ciències de 
l’Educació
Dr. Ferran Badia Pascual, director de l’Escola Politècnica Superior 
(Fins el 26 de maig de 2011)
Dr. Francesc Giné de Sola, director de l’Escola Politècnica Superior 
(Des del 27 de maig de 2011)
Dr. Joan J. Busqueta Riu, degà de la Facultat de Lletres
Dra. Maria Rosa Teira Esmatges, directora de l’ETSEA
Dra. M. Lluïsa Guitard Sein-Echaluce, degana de la Facultat d’In-
fermeria
Dr. Joan Pere Enciso Rodríguez, degà de la Facultat de Dret i Economia
Dr. Joan Ribera Calvet, degà de la Facultat de Medicina

Director/a ICE-CFC
Dra. Neus Vila Rubio (Fins el 31 de juliol de 2010)
Dra. Conxita Vendrell Serés (De l’1 d’agost de 2010 al 15 de juny 
de 2011)
Dr. Fidel Molina Luque (Des del 16 de juny de 2011)

Direccions de Departament 
Dr. José Luís Gallizo Larraz, director del Departament d’Adminis-
tració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals

Dr. Josep Maria Cots Caimons, director del Departament d’Anglès 
i Lingüística
Dr. Joaquim Ros i Salvador, director del Departament de Ciències 
Mèdiques Bàsiques
Dr. Antonio Montero Matamala, director del Departament de Ci-
rurgia
Dra. Montserrat Nòria Jové, directora del Departament de Didàc-
tiques Específiques
Dra. M. Dolors Toldrà Roca, directora del Departament de Dret Privat
Dr. Antoni Blanc Altemir director del Departament de Dret Públic
Dra. M. Jesús Gómez Adillón, directora del Departament d’Econo-
mia Aplicada
Dr. Joaquim Montserrat Viscarri, director del Departament d’Engi-
nyeria Agroforestal
Dra. Núria Perpinyà Filella, directora del Departament de Filologia 
Catalana i Comunicació
Dr. Francisco Javier Terrado Pablo, director del Departament de Fi-
lologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Dr. Fidel Molina Luque, director del Departament de Geografia i 
Sociologia (Fins el 15 de juny de 2011)
Dr. Jordi Garreta Bochaca, director del Departament de Geografia i 
Sociologia (Des del 17 de juny de 2011)
Dr. Joan B. López Melción, director del Departament d’Història
Dra. M. José Vilalta Escobar, directora del Departament d’Història 
de l’Art i Història Social
Dr. Josep Antoni Conesa Mor, director del Departament d’Horto-
fructicultura, Botànica i Jardineria
Sra. Pilar Allende Monclús, directora del Departament d’Infermeria
Dr. Miquel Nogués Aymamí, director del Departament d’Informàti-
ca i Enginyeria Industrial
Dr. Josep Maria Miret Biosca, director del Departament de Mate-
màtica
Dr. José Antonio Martínez Casasnovas, director del Departament 
de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Dra. Carme Piñol Felis, directora del Departament de Medicina
Dr. Jaume Sanuy Burgués director del Departament de Pedagogia 
i Psicologia
Dr. Daniel Babot Gaspà, director del Departament de Producció 
Animal
Dr. Vicente Medina Piles, director del Departament de Producció 
Vegetal i Ciència Forestal (Fins el 25 de març de 2011)
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Dr. Carlos Cantero Martínez, director del Departament de Produc-
ció Vegetal i Ciència Forestal (Des del 26 de maig de 2011)
Dr. Magí Riba Viladot, director del Departament de Química
Dra. M. Paz Romero Fabregat, directora del Departament de Tec-
nologia dels Aliments
Dr. Reinald Pamplona Gras, director del Departament de Medicina 
Experimental

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

Presidenta del Comitè d’Empresa del PDI Laboral 
Dra. Sílvia Miquel Fernández

President de la Junta de PAS Funcionari
Sra. Montse Miró Llobet

Presidenta Comitè d’Empresa PAS Laboral
Sr. Carles Puig-Gros Guitard

Claustrals electes

Personal acadèmic doctor amb vinculació permanent

Dra. Teresa Alsinet Bernadó, Departament d’Informàtica i Enginye-
ria Industrial (Des de l’1 de setembre de 2010)
Dra. Maria Teresa Areces Piñol, Departament de Dret Privat (Fins el 
25 de maig de 2011)
Dr. Antoni Vaquer Aloy, Departament de Dret Privat (Des de 26 de 
maig de 2011)
Dra. Teresa Armengol Rosines, Departament d’Economia Aplicada
Dr. Álvaro Aunós Gómez, Departament de Producció Vegetal i Ci-
ència Forestal
Dr. Josep Balasch Solanes, Departament de Medi Ambient i Cièn-
cies del Sòl
Dra. Mercè Balcells Fluvià, Departament de Química
Dra. M. dels Àngels Balsells Bailón, Departament de Pedagogia i 
Psicologia

Dr. Javier Barragan Fernández, Departament d’Enginyeria Agro-
forestal
Dra. M. Carmen Bellet Sanfeliu, Departament de Geografia i So-
ciologia
Dr. Jacint Boix Torras, Departament de Medicina Experimental
Dra. Ángela Bosch Serra, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl
Dra. M. Manuela Bureu Ramos, Departament d’Anglès i Lingüística
Dr. Jesús Burgueño Rivero, Departament de Geografia i Sociologia
Dra. Elisa Cabiscol Català, Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques
Dr. Carles Capdevila Marqués, Departament de Matemàtica (Fins el 
25 de maig de 2011)
Dr. Francisco Javier Carrera Farran, Departament de Pedagogia i 
Psicologia
Dra. Núria Casado Gual, Departament d’Anglès i Lingüística
Dra. Montserrat Casanovas Català, Departament de Didàctiques 
Específiques
Dr. José Manuel Casanovas Seuma, Departament de Medicina
Dr. Joan Cecília Averós, Departament de Matemàtica
Dr. César Cierco Seira, Departament de Dret Públic
Dra. Dolors Ciutat Falcó, Departament de Medicina Experimental
Dr. Ramon Colell Brunet, Departament d’Infermeria
Dr. Joaquim Company Climent, Departament d’Història de l’Art i 
Història Social
Dr. Joan Costa Tura, Departament d’Hortofructicultura, Botànica 
i Jardineria
Dra. M. Àngels de la Torre Ruíz, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Josep M. Domingo Clua, Departament de Filologia Catalana i 
Comunicació
Dr. Josep Domingo Daza, Departament d’Economia Aplicada
Dra. Matilde Eizaguirre Altuna, Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal
Dr. Josep Esquerda Colell, Departament de Medicina Experimental
Dr. Joan Estany Illa, Departament de Producció Animal
Dra. Assumpta Estrada Roca, Departament de Matemàtica
Dr. Antonio Ezquerra Huerva, Departament de Dret Públic
Dra. Rosario Fanlo Domínguez, Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal
Dra. Mariona Farré Perdiguer, Departament d’Economia Aplicada



15Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2010/2011

Dr. Roberto Fernández Díaz, Departament d’Història de l’Art i His-
tòria Social (Fins el 24 de maig de 2011)
Dr. Victoriano Bretón Solo de Zaldivar, Departament d’Història de 
l’Art i Història Social (Des del 25 de maig de 2011)
Dra. Gemma Filella Guiu, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dr. Carles E. Florensa Tomàs, Departament de Dret Privat
Dr. José Juan Galcerán Nogués, Departament de Química
Dra. Anna M. Gené Duch, Departament de Didàctiques Específiques
Dr. Francesc Giné de Sola, Departament d’Informàtica i Enginyeria 
Industrial (Fins el 26 de maig de 2011)
Dra. Marta Oliva Solé, Departament d’Informàtica i Enginyeria In-
dustrial (Des del 27 de maig de 2011)
Dr. Antoni Granollers Santiveri, Departament d’Informàtica i Engi-
nyeria Industrial
Dr. Enrique Herrero Perpiñán, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Manuel Ibáñez Plana, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl
Dr. Albert Ibarz Ribas, Departament de Tecnologia d’Aliments
Dra. M. Carmen Iglesias Rodríguez, Departament d’Enginyeria 
Agroforestal
Dra. Antonieta Jarné Mòdol, Departament d’Història
Dra. Ana M. Jauset Berrocal, Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dr. Francisco Juárez Rubio, Departament d’Administració d’Empre-
ses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Dr. Joan Julià Muné, Departament de Filologia Catalana i Comu-
nicació
Dra. Isabel Lara Ayala, Departament de Química
Dr. Matías López López, Departament de Filologia Clàssica, Fran-
cesa i Hispànica
Dra. Rosa M. Martí Laborda, Departament de Medicina
Dr. Josep M. Martinell Gispert-Sàuch, Departament de Dret Privat
Dr. Joan Masip Vilalta, Departament d’Enginyeria Agroforestal
Dra. Loreta Medina Hernández, Departament de Medicina Experimental
Dra. Conxita Mir Curcó, Departament d’Història
Dr. Josep Moreno Gené, Departament de Dret Públic
Dra. M. Pilar Muñoz Odina, Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dr. José Narciso Pastor Sáez, Departament d’Hortofructicultura, 
Botànica i Jardineria
Dr. Juan Pemán Gavín, Departament de Dret Públic

Dra. Rosa M. Poch Claret, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl
Dr. Jaume Pont Ibañez, Departament de Filologia Clàssica, France-
sa i Hispànica
Dr. Josep M. Reñé Espinet, Departament de Medicina
Dra. Ramona Ribes Castells, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dra. Concepció Roig Mateu, Departament d’Informàtica i Enginye-
ria Industrial
Dr. Manuel Ruiz González, Departament d’Administració d’Empre-
ses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Dra. Núria Sala Martí, Departament de Tecnologia d’Aliments
Dr. Vicente Sanchis Almenar, Departament de Tecnologia d’Aliments
Dra. Àngels Santa Bañeres, Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica
Dr. Ramon Sistac Vicent, Departament de Filologia Catalana i Co-
municació
Dr. Marc Tor Naudí, Departament de Producció Animal
Dra. Mercè Torres Grifó, Departament de Tecnologia d’Aliments
Dr. Francisco Tovar Blanco, Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica
Dra. Mª Gloria Vázquez García, Departament d’Anglès i Lingüística
Dr. Enric Vicedo Rius, Departament d’Història
Dr. Frederic Vilà Tornos, Departament d’Història de l’Art i Història 
Social
Dra. Montserrat Viladrich Grau, Departament d’Administració 
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Dr. Daniel Villalba Mata, Departament de Producció Animal
Vacant, Departament de Dret Públic
Vacant, Departament de Dret Privat
Vacant, Departament de Cirurgia
Vacant, Departament de Cirurgia
Vacant, Departament de Geografia i Sociologia
Vacant, Departament de Matemàtica

Resta de personal acadèmic 

Sr. Jorge Alcazar Montero, Departament Medi Ambient i Ciències 
del Sòl
Sr. Fernando Arnó García de la Barrera, Departament d’Història
Sra. Maria Sequeros Astudillo Pombo, Departament de Didàctiques 
Específiques
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Sr. Màrius Bernadó Tarragona, Departament d’Història de l’Art i 
Història Social
Sr. Javier Burrial Sancho, Departament Filologia Clássica, Francesa 
i Hispànica
Sra. M. Teresa Capell Capell, Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Sr. Frederic Casals Martí, Departament de Producció Animal
Sr. Josep Conde Colom, Departament de Matemàtica
Sr. Josep Dalmases Mestre, Departament d’Hortofructicultura, Bo-
tànica i Jardineria
Sr. Marc Escribà Gelonch, Departament de Química (Fins l’1 de ge-
ner de 2011)
Sr. Jorge Eras Joli, Departament de Química (Des del 2 de gener 
de 2011)
Sr. Alvaro Fernández Serrano, Departament d’Enginyeria Agroforestal
Sra. Xènia Garrofé Ochoa, Departament de Medicina Experimental
Sr. Fernando Guirado Fernández, Departament d’Informàtica i En-
ginyeria Industrial
Sr. Judith Herreros Danes, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Consolación Martínez García, Departament de Producció Ve-
getal i Ciència Forestal
Sr. José Luis Navarro Sierra, Departament de Pedagogia i Psicologia
Sra. Pilar Quejido Molinero, Departament de Geografia i Sociologia
Dra. Maria Salomé Ribes Amoros, Departament de Filologia Cata-
lana i Comunicació
Dr. Joan Roca Enrich, Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial
Sr. Josep M. Rusiñol Ribes, Departament d’Economia Aplicada
Sr. Francisco Javier Sabi Marcano, Departament d’Administració 
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Sr. Santiago Sales Rufi, Departament de Cirurgia
Sr. Manuel Suàrez Recio, Departament de Tecnologia d’Aliments
Sr. Joan Torres Puig-Gros, Departament d’Infermeria
Sr. Rui Carlos Vaqueiro de Castro Alves, Departament de Ciències 
Mèdiques Bàsiques
Sra. Carme Zamorano Llena, Departament d’Anglès i Lingüística

Estudiantat

Fins el 2 de desembre de 2010:
Sr. Albert Agraz Sánchez, Escola Politècnica Superior
Sr. Mario Aguilar Muñoz, Facultat de Lletres
Sr. Rafael Arnal Miedes, Escola Politècnica Superior

Sra. Ingrid Barbera Panos, Escola Politècnica Superior
Sra. Eva Boix Dalmau, Escola Politècnica Superior
Sr. Marc Bonjoch Valls, ETSEA
Sra. Anna Bros Font, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Arantxa Broto Martínez, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Ferran Buendia Selles, ETSEA
Sra. Núria Casañé Torra, Facultat de Lletres
Sra. Eva Casanovas Feliu, Facultat de Medicina
Sr. Josep Cases Barniol, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Nadir Castells Gené, Facultat de Lletres
Sr. Carlos Castillejo López, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Sara Claria Codina, Escola Universitària d’Infermeria
Sra. Gemma Codina Serra, ETSEA
Sra. Victoria Escartín Coll, ETSEA
Sr. Ferran Espasa Galcerán, Escola Politècnica Superior
Sr. Gerard Esquerda Ribera, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Xavier Farré Roca, ETSEA
Sra. Gemma Franch Reche, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Jaume Gelonch Roca, ETSEA
Sr. Arkaitz Gobantes Bernal, ETSEA
Sra. Patricia Gomariz Barios, Escola Politècnica Superior
Sra. Montserrat Gómez Aiguadé, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. David Gracia Barcina, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Ainhoa Ibarrola Ezker, ETSEA
Sr. Jordi Jové Solé, Escola Universitària d’Infermeria
Sr. Aitor Lama Bonshoms, ETSEA
Sra. Mónica Llobera Farnell, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Marc Miró Grioles, ETSEA
Sr. Oriol Miró Torán, Escola Politècnica Superior
Sr. Xavier Moreno Catalán, Facultat de Lletres
Sra. Clara Nierga Parra, ETSEA
Sr. José Papio Todà, ETSEA
Sr. Jaume Planes Sallan, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Eva Porqueres Bosch, Facultat de Medicina
Sr. Oriol Puy Subirada, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Maria Rodríguez Batista, Facultat de Medicina
Sra. Helena Rodríguez Tous, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Guillem Rueda Cebollero, Escola Politècnica Superior
Sr. Josep Sánchez Pascual, Facultat de Medicina
Sra. Gemma Serra Larroy, Facultat de Medicina
Sr. Màrio Sirat Castillo, Facultat de Medicina
Sra. Marta Soler Echevarria, Facultat de Ciències de l’Educació
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Sr. Raúl Teba Villar, Facultat de Medicina
Sra. Maria Tornel Cerezo, Escola Universitària d’Infermeria
Sr. Jordi Trench Cardona, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Narcís Turull Peroy, Facultat de Lletres
Sra. Glòria Vicens Esteve, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Ainhoa Zabaleta Pérez, ETSEA
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Dret i Economia
Vacant, Facultat de Lletres
Des del 2 de desembre de 2010:
Sra. Alba Aldavert Dolcet, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Jordi Andres Solsona, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Cristina Ardanuy i Buixadera, Facultat de Lletres
Sra. Cristina Argelich Comelles, Facultat de Dret i Economia
Sra. Cristina Artal Palacios, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Sergi Bertran Pericon, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Laura Blanco Jurado, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Eva Boix Dalmau, Escola Politècnica Superior
Sra. Noemí Boneu Molina, Facultat de Dret i Economia
Sr. Eudald Busqueta Maeso, Facultat de Dret i Economia
Sra. Estela Cabrera Galera, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Joan Campos Vilanova, ETSEA
Sra. Christine Canizes Paivas, Facultat de Medicina
Sra. Alba Carralero Castells, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Saul Carrillo Sarmiento, Facultat de Medicina
Sra. Georgina Casany Costafreda, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Laura Cortes Villa, ETSEA
Sra. Irene Cuadrat Begué, Facultat de Medicina

Sr. Jaume Cuñat Farreny, Facultat de Lletres
Sra. Maria Daura Corral, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. José Luis de Castro Fresnadillo, Facultat de Lletres
Sra. Lorena Domènech Pérez, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Ferran Espasa Galcerán, Escola Politècnica Superior
Sra. Gemma Espigares Tribó, Facultat d’Infermeria
Sr. Marc Farran Marin, Facultat de Dret i Economia
Sra. Núria Feixa Bonfill, ETSEA
Sr. Daniel Fernandez Cañueto, Facultat de Dret i Economia
Sr. Ramon Fernández Farré, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Gerard Fontova Vidal, Escola Politècnica Superior
Sra. Eva Forcat Escolà, Facultat de Dret i Economia
Sr. Jordi Fornies Escolà,Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Laura Gascó Serna, ETSEA
Sr. Jaume Gelonch i Roca, ETSEA
Sra. Aurembiaix Giribet i Serveto, Facultat de Dret i Economia
Sra. Elodie Guiu Sanchiz, Facultat d’Infermeria
Sr. Josep M. Homs Riba, ETSEA
Sra. Yolanda López López, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Francesc López Solé, Facultat de Dret i Economia
Sr. Oscar Marchal Martos, Facultat de Dret i Economia
Sra. Eva Martínez Bonet, Facultat de Dret i Economia
Sra. Judit Mayoral Jaime, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Marc Miró Grioles, ETSEA
Sr. Edgar Monné Gimeno, Facultat de Dret i Economia
Sr. Eduard Montejano Moreso, ETSEA
Sra. Laura Moreno López, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Ares Navarro Niubó, Facultat de Lletres
Sr. Pau Olomí Solà, ETSEA
Sra. Vanessa Padilla Ticó, Facultat de Dret i Economia
Sra. Maite Prats Llinas, ETSEA
Sra. Maria Puig Barriach, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Ivan Radigales Creus, Escola Politècnica Superior (Fins el 3 de 
juny de 2011)
Sr. Santi Galindo Nadal, Escola Politècnica Superior (Des del 4 de 
juny de 2011)
Sr. Gabriel Ramon i Molins, Facultat de Lletres
Sra. Maria Rodríguez Batista, Facultat de Medicina
Sr. Guillem Rueda Cebollero, Escola Politècnica Superior
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Personal d’Administració i Serveis

PAS funcionari 

Sra. Lidia Benseny García
Sra. Montserrat Culleré Berges
Sra. Eva de la Torre Moscoso
Sra. Delia Estévez Mateu
Sr. Carles Giné Janer
Sr. Antonio González Aceituna
Sr. Francisco Hernández Soriano
Sra. Carme Mendoza Chacon
Sra. Teresa Parache Maurin
Sr. Josep Maria Romero Gómez
Sra. Esther Serra Barberà

PAS laboral

Sr. Albert Carabasa Giribet
Sr. Francesc Català Alòs
Sr. José Jaime Grau Morreres
Sr. David Manjon Porta 
Sra. Eva Martín Fuentes (Fins l’1 de setembre de 2010)
Sra. Montserrat Comella Roigé (Des del 2 de setembre de 2010)
Sr. Josep Ramon Mòdol Rates
Sra. Encarnación Morales Espinosa
Sr. Xavier Juan Noguero Marín
Sra. Lidia Piedrafita Llorens
Sra. Montserrat Toldrà Sánchez Hermosilla
Sra. Remei Viladrich Giné

CONSELL DE GOVERN 

Membres del Consell de Govern

Membres nats

Dr. Joan Viñas Salas, Rector (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Roberto Fernández Díaz (Des del 26 de maig de 2011
Dra. Ana Maria Romero Burillo, Secretària general (Fins el 25 de 
maig de 2011)

Dra. M. Teresa Areces Piñol, Secretària general (Des del 26 de maig 
de 2011)
Sr. Josep M. Sentís Suñé, Gerent

Membres elegits pel Claustre (40%)

Personal acadèmic

Dr. Carles Capdevila Marqués, Escola Politècnica Superior (Fins l’1 
de setembre de 2010)
Dra. Teresa Alsinet Bernadó, Escola Politècnica Superior (Des del 2 
de setembre de 2010)
Dra. Teresa Areces Piñol, Facultat de Dret i Economia (Fins el 25 de 
maig de 2011)
Dra. Mariona Farré Perdiguer, Facultat de Dret i Economia (Des del 
26 de maig de 2011)
Dra. Montserrat Casanovas Català, Facultat de Ciències de l’Educació
Dra. Loreta Medina Hernández, Facultat de Medicina
Sra. Pilar Quejido Molinero, Facultat de Ciències de l’Educació
Dra. Àngels Santa Bañeres, Facultat de Lletres
Dra. Mercè Torres Grifo, ETSEA
Dr. Joan Torres Puig-Gros, Facultat d’Infermeria

Estudiantat

Fins el 2 de desembre de 2010:
Sr. Mario Aguilar Muñoz, Facultat de Lletres
Sr. Marc Bonjoch Valls, ETSEA
Sra. Sara Clarià Codina, Facultat d’Infermeria
Sra. Gemma Codina Serra, ETSEA
Sr. Oriol Puy Subirada, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Helena Rodríguez Tous, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Josep Sánchez Pascual, Facultat de Medicina
Vacant, Facultat de Lletres
Des del 2 de desembre de 2010:
Sra. Irene Cuadrat Begué, Facultat de Medicina
Sr. Daniel Fernández Cañueto, Facultat de Dret i Economia (Fins el 
6 de juny de 2011)
Sra. Eva Forcat Escolà, Facultat de Dret i Economia (Des del 7 de 
juny de 2011)
Sr. Ramón Fernández Farré, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Jaume Gelonch Roca, ETSEA
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Sr. Francesc López Solé, Facultat de Dret i Economia
Sr. Guillem Rueda Cebollero, Escola Politècnica Superior (Fins el 6 
de juny de 2011)
Sr. Ferran Espasa Galceran, Escola Politècnica Superior (Des del 7 
de juny de 2011)
Sra. Marina Solans Puyol, Facultat d’Infermeria
Sr. Marc Tarrés Navarra, Escola Politècnica Superior

Personal d’Administració i Serveis

Sra. Eva Martín Fuentes, PAS laboral (Fins l’1 de setembre de 2010)
Sr. Albert Carabasa Giribet, PAS laboral (Des del 2 de setembre de 2010)
Sr. David Manjon Porta, PAS laboral
Sra. Carme Mendoza Chacón, PAS funcionari
Sr. Josep M. Romero Gómez, PAS funcionari

Membres elegits entre directors de Departament i Institut/
degans i directors d’escola (30%)

Direccions de Departament i Institut

Fins el 30 de novembre de 2010:
Dr. Daniel Babot Gaspà, Departament de Producció Animal
Dra. M. Jesús Gómez Adillón, Departament d’Economia Aplicada
Dr. José Antonio Martínez Casasnovas, Departament Medi Ambi-
ent i Ciències del Sòl
Dr. Josep Maria Miret Biosca, Departament de Matemàtica
Dr. Fidel Molina Luque, Departament de Geografia i Sociologia
Dra. Montserrat Nòria Jové, Departament de Didàctiques Específiques
Dra. Carme Piñol Felis, Departament de Medicina
Dr. Francisco Javier Terrado Pablo, Departament de Filologia Clàs-
sica, Francesa i Hispànica
Des de l’1 de desembre de 2010:
Dr. Josep A. Conesa Mor, Departament d’Hortofructicultura, Jardi-
neria i Botànica
Dr. Miquel Nogués Aymami, Departament d’Informàtica i Enginye-
ria Industrial
Dra. M. Paz Romero Fabregat, Departament de Tecnologia d’Aliments
Dr. Joaquim Ros Salvador, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dra. M. José Vilalta Escobar, Departament d’Història de l’Art i His-
tòria Social

Dr. Joan B. López Melción, Departament d’Història
Dr. Jaume Sanuy Burgués, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dra. M. Dolors Toldrà Roca, Departament de Dret Privat

Direccions de facultat o escola

Dr. Ferran Badia Pascual, director de l’Escola Politècnica Superior 
(Fins el 24 de maig de 2011)
Dr. Francesc Giné de Sola, director de l’Escola Politècnica Superior 
(Des del 25 de maig de 2011)
Dr. Joan J. Busqueta Riu, degà de la Facultat de Lletres
Dra. M. Pau Cornadó Teixidó, degana de la Facultat de Ciències de 
l’Educació 
Dr. Pere Enciso Rodríguez, degà de la Facultat de Dret i Economia
Dra. M. Lluïsa Guitard Sein-Echaluce, degana de la Facultat d’In-
fermeria
Dr. Joan Ribera Calvet, degà de la Facultat de Medicina
Dra. Rosa M. Teira Esmatges, directora de l’ETSEA

Membres designats pel rector (30%)

Dra. Isabel del Arco Bravo, vicerectora de Docència (Fins el 25 de 
maig de 2011)
Dra. Dolors Mayoral Arqué, vicerectora de Docència.(Des del 26 de 
maig de 2011)
Dr. Jaume Barrull Pelegrí, vicerector d’Activitats Culturals i Projec-
ció Universitària (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Joan Biscarri Gassió, vicerector d’Activitats Culturals i Projecció 
Universitària (Des del 26 de maig de 2011)
Dr. Ramon Canela Garayoa, vicerector de Política Científica i Tec-
nològica (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Albert Sorribas Tello, vicerector de Politíca Científica i Tecnolò-
gica (Des del 26 de maig de 2011)
Dr. Pere Solà Solé, vicerector d’Infraestrutures i Tecnologies de la 
Informació. (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Jesús Claudio Avilla Hernández, vicerector de Campus (Des del 
26 de maig de 2011)
Dra. Ana Pelacho Aja, vicerectora de Recerca (Fins el 25 de maig 
de 2011)
Dr. Jaume Puy Llorens, vicerector de Recerca (Des del 26 de maig 
de 2011)
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Dr. Ramon Saladrigues Solé, vicerector de Qualitat i Planificació 
(Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Ferran Badia Pascual, vicerector de Planificació, Innovació i 
Empresa (Des del 26 de maig de 2011)
Dr. Joan Ramon Rosell Polo, vicerector de Professorat (Fins el 25 
de maig de 2011)
Dr. Carles Capdevila Marques, vicerector de Personal Acadèmic 
(Des del 26 de maig de 2011)
Dra. Carmen Figuerola Cabrol, vicerectora de Relacions Internaci-
onals i Cooperació (Fins el 25 de maig de 2011)
Dra. Astrid Ballesta Remy, vicerectora de Relacions Internacionals 
i Cooperació (Des del 26 de maig de 2011)
Dr. Xavier Gómez Arbonés, vicerector d’Estudiantat (Fins el 25 de 
maig de 2011)
Dra. Neus Vila Rubio, vicerectora d’Estudiantat,Postgrau i Forma-
ció Continua (Des del 26 de maig de 2011)
Dra. Conxita Vendrell Serés, Institut de Ciències de l’Educació (Fins 
el 25 de maig de 2011)
Dr. Francisco García Pascual, coordinador de Política Universitària i 
Relacions Institucionals (Des del 26 de maig de 2011)
Sra. Montserrat Comella Roige, PAS
Sra. Maria Rodríguez Batista, Estudiant de la Facultat de Medicina
Sra. Maria Tornel Cerezo, Estudiant de la Facultat d’Infermeria 
(Fins el 18 de gener de 2011)
Sra. Gemma Espigares Tribó, Estudiant de la Facultat d’Infermeria 
(Des del 18 de gener de 2011)
Sr. Albert Agraz Sánchez, Estudiant de l’EPS (Fins el 18 de gener 
de 2011)
Sr. Sergi Bertran Pericón, Estudiantat de la Facultat de Ciències de 
l’Educació (Des del 18 de gener de 2011)
Sr. Guillem Rueda Cebollero, Estudiant de l’EPS (Fins el 18 de gener 
de 2011)
Sra. Cristina Ardanuy Buixaderas, Estudiant de la Facultat de Lle-
tres (Del 18 de gener de 2011 al 6 de juny de 2011)
Sra. Ares Navarro Niubó, Estudiant de la Facultat de Lletres (Des 
del 7 de juny de 2011)

Membres designats pel Consell Social

Sr. Ramon Companys Sanfeliu
Sr. Xavier Maurel i Castro
Sr. Carmel Mòdol i Bresolí

JUNTA CONSULTIVA 

Rector
Dr. Joan Viñas Salas (Fins el 24 de maig de 2011)
Dr. Roberto Fernández Díaz (Des del 25 de maig de 2011)

Secretària general
Dra. Ana M. Romero Burillo (Fins el 25 de maig de 2011)
Dra. M. Teresa Areces Piñol (Des del 26 de maig de 2011)

20 membres del Personal Acadèmic permanent nomenats pel 
Consell de Govern
Dr. Ramon Albages García, Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dr. Jaume Barrull Pelegrí, Departament d’Història (Fins el 25 de 
maig de 2011)
Dr. Joan Ramon Rosell Polo, Departament d’Enginyeria Agrofores-
tal (Des del 26 de maig de 2011)
Dr. Ferran Badia Pascual, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl (Fins el 25 de maig de 2011)
Dra. Isabel del Arco Bravo, Departament de Pedagogia i Psicologia 
(Des del 26 de maig de 2011)
Dr. Joan Busqueta Riu, Departament d’Història (Fins el 25 de maig 
de 2011)
Dr. Josep M. Villar Mir, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl (Des del 26 de maig de 2011)
Dr. Ramon Canela Garayoa, Departament de Química
Dr. Carles Capdevila Marqués, Departament de Matemàtica (Fins el 
25 de maig de 2011)
Dr. Emili Junyent Sánchez, Departament d’Història (Des del 26 de 
maig de 2011)
Dr. Josep E. Esquerda Colell, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dra. Assumpta Estrada Roca, Departament de Matemàtica
Dr. Roberto Fernández Díaz, Departament d’Història de l’Art i His-
tòria Social (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Carles E. Florensa Tomàs, Departament de Dret Privat (Des del 
26 de maig de 2011)
Dr. Enric Herrero Perpiñán, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Albert Ibarz Ribas, Departament de Tecnologia dels Aliments
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Dr. Manuel Lladonosa Vall-llebrera, Departament d’Història
Dr. Juan Antonio Martín Sánchez, Departament de Producció Ve-
getal i Ciència Forestal (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Jose Luis Gallizo Larraz, Departament d’Administració d’Empre-
ses i Gestió dels Recursos Naturals (Des del 26 de maig de 2011)
Sra. Carme Nuin Orrio, Departament d’Infermeria
Dr. Reinaldo Pamplona Gras, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Juan Pemán Gavín, Departament de Dret Públic (Fins el 25 de 
maig de 2011)
Dr. Jaume Sanuy Burgués, Departament de Pedagogia i Psicologia 
(Des del 26 de maig de 2011)
Dr. Jaume Pont Ibañez, Departament de Filologia Clàssica, France-
sa i Hispànica
Dr. Joan Prat Corominas, Departament de Medicina Experimental 
Dr. Ignasi Romagosa Clariana, Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal
Dr. Antoni Vaquer Aloy, Departament de Dret Privat

Antics rectors
Dr. Jaume Porta Casanellas
Dr. Joan Viñas Salas (Des del 26 de maig de 2011)

CONSELL SOCIAL 

President
Sr. Ramon Roca i Enrich

Vocals

Representants de la societat catalana

Consell Executiu
Sr. Ramon Alsina i Cornellana
Sra. Sílvia Falip i Toló

Parlament de Catalunya
Sr. Xavier Maurel i Castro
Sr. Ramon Companys i Sanfeliu (Fins el 22 de febrer de 2011)

Organitzacions sindicals
Sr. Jaume Sellés i Santiveri (CCOO)
Sra. Rosa Palau i Teixidó (UGT)

Organitzacions empresarials
Sra. Rosa Eritja i Casadellà (Foment del Treball de Catalunya)
Sra. M. Teresa Vallés i Queralt (PIMEC)

Ens locals
Sr. Ricard Pons i Picó

Antic alumne
Sr. Carmel Mòdol i Bresolí

Representants del Consell de Govern de la Universitat

Membres nats
Dr. Joan Viñas i Salas, rector (Fins el 25 de maig de 2011)
Dr. Roberto Fernández Díaz, rector (Des del 26 de maig de 2011)
Sr. Josep Maria Sentís i Suñé, gerent
Dra. Anna Maria Romero i Burillo, secretària general (Fins el 25 de 
maig de 2011)
Dra. M. Teresa Areces Piñol, secretària general (Des del 26 de maig 
de 2011)

Personal docent i investigador
Dr. Ferran Badia i Pascual

Estudiantat
Sra. Maria Rodríguez Batista

Personal d’administració i serveis
Sra. Carme Mendoza i Chacón
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SINDICATURA DE GREUGES

Els expedients atesos per la Sindicatura de Greuges, durant el curs 2010-2011 han estat 19, però, no tots han acabat amb una resolució de 
recomanació expressa.

Homes  
sense resolució

Homes  
amb resolució

Dones  
sense resolució

Dones  
amb resolució

Professorat (6) 2 2 1 1
Estudiantat (7) 2 2 1 2
PAS (5) 1 2 2
Altres (1) 1

Les queixes que han generat resposta explícita per part del síndic 
han estat les següents:

•	 Per no estar inclosa en el Programa d’Ajuts Doctora Martina 

Castells de la UdL.

Un membre del PDI realitzava la tesi doctoral en la Universitat de 
Barcelona, i no va ser inclosa en el Programa d’Ajuts Doctora Martina 
Castells de la Universitat de Lleida, d’ajudes a professorat a temps 
complet per a l’acabament de la tesi doctoral. La convocatòria esta-
bleix que únicament poden ser incloses en aquest programa les tesis 
doctorals que siguin llegides en la UdL, per aquest motiu la persona 
interessada volia acollir-se a una excepció expressament prevista a 
les bases de la convocatòria del programa d’ajuts.

•	 Per no publicar juntament amb la llista d’admesos i exclosos 
d’un concurs de selecció, informació sobre la data i l’hora de 

la següent prova.

La persona interessada reclamava que, en un concurs de selecció per 
cobrir places de personal laboral en règim de contracte laboral inde-
finit, en la convocatòria de la fase de nou ingrés, juntament amb la 
llista d’admesos i exclosos no s’havia facilitat informació relativa al 
dia i hora en què s’efectuaria la següent prova.

•	 Per no facilitar el programa de les assignatures i el pla d’es-

tudis en castellà.

A un membre de l’estudiantat que realitzava els tràmits pel trasllat 
d’expedient a una universitat de fora de Catalunya, no se li va faci-
litar, per part de la secretaria del Centre, el programa de les assig-
natures aprovades i el pla d’estudis en castellà i sol·licitava que se li 
abonessin els honoraris que havia pagat al traductor jurat.

•	 Per la concessió d’una beca d’introducció a la recerca.

Un membre del PDI va presentar una queixa en la que considerava 
que la Universitat de Lleida havia comès una irregularitat administra-
tiva en la concessió d’una beca d’introducció a la recerca.

•	 Per criteris de la convocatòria de l’AGAUR per a l’any 2011.

Un membre del PDI va presentar una queixa sobre els criteris per a la 
priorització de contractació de personal investigador novell dins de 
la convocatòria de l’AGAUR per a l’any 2011.

•	 Per no poder matricular-se en un curs d’anglès del Servei Lin-

güístic.

Un membre de l’estudiantat d’una titulació de Grau va formular una 
queixa al·legant que una assignatura de primer curs s’impartia total-
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ment en anglès, i per tal d’adquirir els coneixements suficients per 
superar-la, va decidir matricular-se a un curs del Servei Lingüístic, 
però la seva sol·licitud no va ser admesa per falta de places.

•	 Per la sanció imposada a un estudiant en un expedient dis-
ciplinari.

Un membre de l’estudiant va presentar una queixa per la sanció que 
se li havia imposat en un expedient, com a conseqüència d’uns in-
sults que es van dirigir a un professor, a través d’unes frases inserides 
en un examen de l’assignatura.

•	 Per una avaluació injusta de les pràctiques realitzades en una 

escola.

Un membre de l’estudiantat va formular una queixa perquè conside-
rava que havia estat víctima d’una avaluació injusta en les pràctiques 
efectuades en una escola corresponents a l’assignatura pràcticum.

•	 Pels criteris seguits en la valoració de mèrits en un procés de 

selecció de promoció interna.

Un membre del PAS va presentar una queixa en relació als criteris 
seguits en la valoració de mèrits en una convocatòria d’un procés de 
selecció mitjançant promoció interna.

•	 Pel fons social de personal d’administració i serveis funcionari 

i laboral de la Universitat de Lleida, corresponent a l’any 2010.

Un membre del PAS va presentar una queixa per la reducció de l’im-
port de l’ajut en el supòsit de reducció de jornada per tenir cura d’un 
fill menor de 8 anys.

Les queixes que no han estat motiu de resolució expressa són refe-
rents als temes següents:

•	 Sobre l’apropiació dels treballs i investigacions efectuats per 
una persona i publicats sota l’autoria d’altres membres de la 

Universitat de Lleida.

•	 Conflicte amb la defensa d’una tesi doctoral, per no poder in-
cloure-hi un treball de recerca que s’havia fet juntament amb 
una altra persona i on només constava l’autoria d’aquesta.

•	 Pel Fons social de personal d’administració i serveis funcio-
nari i laboral de la Universitat de Lleida, corresponent a l’any 
2009, per la reducció de l’import de l’ajut en el supòsit de 
reducció de jornada per poder conciliar vida personal, laboral 
i familiar (la gerència va resoldre aquesta queixa abans que la 
Sindicatura pogués emetre resolució).

•	 Pel procés d’ubicació del personal de la UdL en el nou edifici 
destinat a acollir activitats de la Fundació de l’Institut de Re-
cerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), i la disponibilitat d’es-
pais i accés a equipament científic per part del PDI de la UdL.

•	 Per l’import de la matrícula en les retitulacions a Grau.

•	 Per l’acomiadament de personal contractat d’un centre de la 
UdL.

•	 Sobre la reducció de l’activitat docent mentre es romangui en 
la direcció d’un centre de recerca.

•	 Per les taxes que s’han de pagar per homologar un títol de 
màster.

•	 Perquè el login d’usuari de la UdL (DNI) fos visible pels usuari 
interns i externs que participen en un curs de formació virtual 

de la UdL.

El síndic ha participat en les trobades que s’organitzen anualment:

L’octubre del 20010 va tenir lloc a la Universitat de Barcelona el “XIII 
Encuentro Estatal de Defensores Universitarios”, sota el tema Un 
congreso de defensorías para la garantía de los derechos y liber-
tades de la comunidad universitaria. Es van organitzar 3 meses de 
treball:

•	 La Defensoría: Òrgano y Oficina.

•	 Los riesgos psicosociales en al universidad: el acoso.
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•	 Regimen disciplinario de los estudiantes universitarios: una 

necesidad.

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

CONSELL DE L’ESTUDIANTAT

El Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida (CEUdL) és el 
màxim òrgan de representació del personal discent de la UdL. Hi 
ha un Consell de l’Estudiantat General, i hi ha consells de l’estudi-
antat en cada centre docent, que són el màxim òrgan de represen-
tació d’aquest col·lectiu en els respectius centres.

El passat 2 de desembre de 2010, van tenir lloc les eleccions a 
l’estudiantat de la UdL on es van escollir els representants per als 
departaments i centres i també per al Claustre. Pel que fa a l’anàlisi 
de la participació per centres, aquesta fou molt dispar essent la 
mitjana del 9,89%. Pel que fa al Claustre, la mitjana de participació 
fou del 9,74%, destacant la votació electrònica a la Facultat d’In-
fermeria, del 34,98%.

El 12 i 13 de febrer, va tenir lloc al Monestir de les Avellanes l’As-
semblea General del CeUdL, en la que hi van participar més de 40 
representants de tots els centres de la universitat. En el decurs de 
la Jornada, tingué lloc la visita del rector de la UdL Sr. Joan Viñas i 
del vicerector d’Estudiantat Sr. Xavier Gómez, amb els quals els es-
tudiants van compartir algunes reflexions. Es va fer una anàlisi del 
període interassambleari, de la situació actual, de l’actualització 
del reglament de règim intern i es van crear diferents comissions 
de treball. Per últim, es van fer eleccions per a la renovació de 
l’equip de Govern: Maria Rodriguez (coordinadora), Gemma Espi-
gares (sotscoordinadora), Sergi Bertran (tresorer), Francesc López 
(secretari), Cristina Ardanuy, Irene Cuadrat, Daniel Fernandez, 
Ramón Fernandez, Jaume Gelonch, Ares Navarro, Guillem Rueda, 
Marina Solans i Marc Tarrés.

Des del CeUdL, s’ha seguit treballant amb projectes com la difusió 
dels serveis que ofereix, dels actes que es realitzen pels estudiants 
i de la informació que la universitat envia. Pel que fa a les tasques 

habituals que tradicionalment desenvolupa el Consell de l’Estudi-
antat, cal destacar:

•	 Representació dels estudiants i les estudiantes en els diferents 
òrgans de govern de la universitat.

•	 Plantejament de projectes per a millorar qualsevol aspecte re-

lacionat amb els estudiants i les estudiantes de la universitat.

•	 Representació dels estudiants de la UdL en el Consell Interuni-
versitari de Catalunya.

•	 Servei d’atenció a l’estudiantat, d’enquadernació i d’allotja-

ment, entre altres.

El 28 de febrer, representants de la Universitat de Lleida assisteixen 
a la constitució del Consell d’Estudiants de les Universitats Catala-
nes (CEUCAT), del qual Maria Rodriguez és escollida vicepresidenta 
i en el que s’aprova el document “Mesures per millorar la partici-
pació i representació estudiantil a les Universitats Catalanes i amb 
l’administració”.

El 16 de març, es col·labora amb la Universitat Autònoma de Bar-
celona en unes Jornades de Participació Estudiantil al Campus de 
Bellaterra, on es fa una anàlisi de la situació actual de la represen-
tació a les Universitats Catalanes.

Durant els mesos de febrer i març, representants dels diferents 
centres de la UdL participen en el Curs de representació estudian-
til, organitzat pel Vicerectorat d’Estudiantat, en el que es treballa 
l’estructura de la universitat, la participació i representació a la 
nostra universitat i a la resta d’Espanya, la qualitat a la universi-
tat i la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), 
entre altres.

El 28 d’abril, es duu a terme al Campus de Cappont la XV Festa 
Major de l’Estudiantat, un dels esdeveniments més importants 
realitzats pel CeUdL. En la Fira d’associacions van ser-hi presents 
associacions pròpies de la UdL (com són Rol Tramuntana, KAE, 
IAESTE i Enginyers sense fronteres), l’Oficina de Cooperació i 
Solidaritat, el Consell Local de Joventut, i el propi Consell de 
l’Estudiantat. En el transcurs del dia, van tenir lloc nombroses 
activitats lúdiques i esportives (gimcanes, futbol, volei, pedalada, 
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concurs de pòker i de botifarra, competició de futbolins...) i culturals 
(amb la participació dels Miquelets del Pallars, la colla castellera 
de Marracos, i diferents grups musicals, entre els quals: Miquel 
del Roig, Txala2, Republika Ska, Pepet i Marieta, i l’Orquestra de 
Mitjanit). Volem destacar també, la participació dels estudiants de 
darrer curs d’INEFC (centre adscrit a la UdL), que han participat 
per primer cop en aquesta darrera edició organitzant algunes de 
les activitats.

Per finalitzar, volem destacar que una de les tasques principals que 
s’ha realitzat durant aquest curs acadèmic ha estat l’activació de 
tots els consells de centre, i una bona mostra d’aquest fet ha estat 
la implicació que han tingut en fomentar la participació de l’estu-
diantat en les eleccions a rector del 3 de maig amb una mitjana del 
17,77%, on destaquen la Facultat de Lletres (34,44%) i la Facultat 
d’Infermeria (28,57%).

Entre les línies de treball que el CeUdL ha endegat aquest any, 
destaca la renovació de la pàgina web del Consell General i dels 
diferents Consells de Centre, la consolidació de la revista de l’es-
tudiantat i el manteniment dels serveis que s’ofereixen de manera 
permanent.
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CENTRES DOCENTS

Facultat de Ciències de l’Educació

Avinguda de l’Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax +34 973 70 65 02
deganat@fce.udl.cat

Degana: Maria-Pau Cornadó Teixidó

Equip de direcció:
Jordi Domingo i Coll – Vicedegà. Cap d’estudis
Maria Alba Herrera Llop – Vicedegana. Cap d’estudis
Judit Janés Carulla – Vicedegana
Marisé Astudillo Pombo – Vicedegana
Àngel Blanch Plana – Vicedegà. Secretari acadèmic

Activitats generals

Lliurament d’Orles

12-05-2011, amb motiu de la Graduació de la XVII Promoció 
d’alumnes de les Diplomatures de Mestre i d’Educació Social, de la 
VIII Promoció de la Diplomatura de Treball Social i de la XV Promo-
ció de la Llicenciatura de Psicopedagogia.

Conferències

Títol: Conflicte i emoció.
Conferenciant: Rafael Bisquerra ALzina
Data: 21 d’octubre de 2010

Títol: University of East Anglia
Conferenciant: Toni Cuadrado
Data: 18 de novembre de 2010

Títol: Comunicació i emoció
Conferenciant: Sebastià Serrano
Data: 14 de gener de 2011

Títol: Pensamiento creativo en la Educación Secundaria: el rol de 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)
Conferenciant: Rupert Wegerif
Data: 13 d’abril de 2011

Títol: Vulneració i promoció de drets de la infància: el cas dels nens 
talibés a Mauritània
Conferenciant: Omar Sally Dia
Data: 13 de maig de 2011

Jornades

Títol: IX Simposi Infància i societat: Pobresa i infància en la soci-
etat del benestar
Dates: 13 de novembre de 2010

Seminaris teoricopràctics en el marc de l’EEES

Títol: L’actuació de l’educador/a social en els serveis adreçats a 
persones sense llar
Conferenciant: Juan Ramon Barri París
Data: 22 de febrer de 2011

Títol: Aprendre a través de l’art
Conferenciant: Olga Olivera Tabeni
Data: 3 de març de 2011

Títol: Estratègies locals contra l’exclusió social
Conferenciant: Imanol Riberola Bellés
Data: 15 de març de 2011

Títol: La figura de l’educador/a social en els Centres de Dia de Salut 
Mental
Conferenciant: Carme Barberà Navarra
Data: 22 de març de 2011

Títol: Taula rodona: recursos i drogodependències
Conferenciant: Pilar Polo Gil, Rosa Majoral, Francisco Nuñez López 
i Imanol Riberola Bellés
Data: 9 d’abril de 2011
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Títol: Pedagogia Waldorf
Conferenciant: Laura Pellico Nebreda
Data: 27 d’abril de 2011

Títol: La fraseologia a l’escola
Conferenciant: Károly Morvay
Data: 4 i 5 de maig de 2011

Títol: Descobrir el món i parlar-ne
Conferenciant: Mercè Sorribes Querol
Data: 9 de maig de 2011

Títol: La figura de l’educador/a social en les Unitats d’Escolaritza-
ció Compartida (UEC)
Conferenciant: Rocio Romero López
Data: 10 de maig de 2011

Títol: Projectes i tallers de ciències a primària
Conferenciant: Jordi Baldrich Ortega i Esperança Esteve Quer
Data: 16 de maig de 2011

Títol: Els projectes a l’escola per a tots
Conferenciant: Jordi Domingo Vidal i Lola Vicens Balagueró
Data: 23 de maig de 2011

Títol: Fem ciències a l’hort
Conferenciant: Josep Maria Vidal Polo
Data: 23 i 24 de maig de 2011

Activitats Culturals

Concerts

•	 Tocs de Nadal:

 - 16 de desembre de 2010. Concert de nadal a càrrec de la 
Banda Municipal de Lleida i els alumnes de 3r d’Educació 
Musical.

 - 20 i 21 de desembre de 2010. Lectura musicada de poemes.
 - 22 de desembre de 2010. Duo de piano i violí.

•	 Audicions per a escolars dins del projecte Audisons de la Fa-
cultat amb la col·laboració del Centre de recursos pedagògics 

del Segrià, la Banda municipal de Lleida i l’Institut municipal 
d’Educació de l’Ajuntament de Lleida (IME), realitzades a l’Au-
ditori Enric Granados de Lleida:

 - 24 de febrer de 2011. Audicions per a escolars de Secundà-
ria “Música i natura”.

 - 16 de març de 2011. Audicions per a escolars de Primària 
“Sents com la natura canta?”

•	 Concert de la Banda Municipal de Lleida amb la col·laboració 
de la Facultat de Ciències de l’Educació a l’Auditori Enric Gra-
nados: 20 de febrer de 2011 “Evocant la natura”.

•	 Concert en l’acte de lliurament del Premis Sant Jordi a càrrec 
dels alumnes de 3r d’Educació Musical a la Sala Maria Rúbies 
de la Facultat: 14 d’abril de 2011

•	 Concert en l’acte de lliurament d’orles de la Facultat a càrrec 
dels alumnes de 3r d’Educació Musical al Teatre de la Llotja: 
12 de maig de 2011

Exposicions

•	 Jordi Gort del 4 al 30 de novembre.

•	 “Fotografia performativa: el paper del cos a l’ensenyament”, 
del 24 de gener al 12 de febrer de 2011.

•	 “Diàlegs multiculturals”, abril i maig de 2011.

•	 VII Concurs de Fotografia “Mirades pedagògiques”, del 13 
d’abril al 16 de maig de 2011.

•	 Dins del projecte Zona baixa “Camp de la Bota: Entrevistes”, 
del 9 de març al 24 d’abril de 2011.

•	 Carlos Garaicoa “Fi de silenci”, durant el mes de juny 2011.

Diada de Sant Jordi

•	 14 d’abril de 2011. Lliurament dels premis:
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 - VII Concurs de Fotografia Mirades pedagògiques
 - XXIII Premi Literari Sant Jordi

Altres Activitats

•	 Setmana informativa, del 7 al 10 de setembre de 2010, per als 
estudiants de primer curs de la Facultat:

 - Benvinguda pels coordinadors de titulació.

 - Presentació del Pla d’Acció Tutorial (PAT).

 - Presentació del Servei de Biblioteca.

 - Presentació del SAKAI.

 - Presentació dels Serveis de la UdL.

 - Informació sobre l’EEES.

 - Proves de nivell d’anglès.

 - Elaboració de treballs acadèmics.

•	 8 de setembre de 2010. Benvinguda als estudiants de mobili-
tat del primer semestre.

•	 10 de setembre de 2010. Presentació de Pràctiques als estu-
diants dels Graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària.

•	 16 de setembre de 2010. Presentació de Pràctiques als estudi-
ants de tercer curs de les Diplomatures de la Facultat.

•	 7 d’octubre de 2010. Jornada d’Orientació professional a les 
terres de Lleida.

•	 7 d’octubre de 2010. Taller del Pla d’Acció Tutorial (PAT): “Cer-
ca bibliogràfica i gestió de la informació”, a càrrec del perso-
nal de la Biblioteca.

•	 14 d’octubre de 2010. Taller del Pla d’Acció Tutorial (PAT): 
“Cerca bibliogràfica i gestió de la informació”, a càrrec del 
personal de la Biblioteca.

•	 21 d’octubre de 2010. Taller del Pla d’Acció Tutorial (PAT): 
“Cerca bibliogràfica i gestió de la informació”, a càrrec del 
personal de la Biblioteca.

•	 28 d’octubre de 2010. Taller del Pla d’Acció Tutorial (PAT): 
“Cerca bibliogràfica i gestió de la informació”, a càrrec del 
personal de la Biblioteca.

•	 25 de novembre de 2010. Acte de presentació de mencions 
per als alumnes de 2n del Grau de Primària.

•	 25 de novembre de 2010. Taller del Pla d’Acció Tutorial (PAT): 
“El·laboració de treballs acadèmics escrits”, a càrrec de Núria 
Casado Gual.

•	 2 de desembre de 2010. Taller del Pla d’Acció Tutorial (PAT): 
“El·laboració de treballs acadèmics escrits”, a càrrec de Núria 
Casado Gual.

•	 2 de desembre de 2010. Reunió informativa per als estudiants 
de 1r i 2n curs del Grau d’Infantil: Acreditació d’idiomes i ma-
tèries transversals.

•	 11 de gener de 2011. Sessió informativa de mobilitat adreçada 
a tots els estudiants de la Facultat.

•	 3 de febrer de 2011. Benvinguda als estudiants de mobilitat 
del segon semestre.

•	 9 de març de 2011. Presentació Francesc Abad – Camp de la 
Bota. Seminari a càrrec de Juan Vicente Aliaga amb els estu-
diants de 2n del Grau de Primària.

•	 31 de març de 2011. Taller del Pla d’Acció Tutorial (PAT): “Com-
partir documents per facilitar el treball en grup”.

•	 7 d’abril de 2011. Taller del Pla d’Acció Tutorial (PAT): “Com-
partir documents per facilitar el treball en grup”.

•	 14 d’abril de 2011. Jornada per a l’orientació professional i 
formativa dirigida als estudiants de 3r curs de les Diploma-
tures de:
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 - Treball Social: Tere Farré.

 - Educació Social: Isabel Prats.

•	 4 de maig de 2011. Taula rodona “Tot un món a les aules”, amb 
la col·laboració de TV3, Fundació Jaume Bofill i el Moviment 
d’innovació educativa de Lleida.

•	 5 de maig de 2011. Sessió informativa: Oferta de màsters i Re-
titulacions adreçada als estudiants de 3r de les Diplomatures 
de la Facultat.

•	 5 de maig de 2011. Reunió informativa sobre el Pràcticum I 
dels Graus en Educació Primària i en Educació Infantil.

•	 9 de maig de 2011. Jornada d’Orientació professional. Llicen-
ciatura de Psicopedagogia:

 - Miquel Àngel Cullerés.

 - Josep Maria Vera.

 - Victòria Gómez.

•	 10 de juny de 2011. Seminari d’Ètica. Acte de cloenda del curs 
de la Retitulació de Treball Social.

Escola Politècnica Superior

Director: Dr. Ferran Badia Pascual
Vicedirector: Dr. Francesc Giné de Sola
Cap d’estudis de les titulacions d’Informàtica: Dr. Antoni Grano-
llers Saltiveri
Cap d’estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial i d’Arquitectura Tèc-
nica: Dr. Gabriel Pérez Luque
Secretària Acadèmica: Sra. Margarita Moltó Aribau

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

Activitats realitzades

Nomenaments - càrrecs

•	 Eleccions a la direcció del centre de Recerca “Centre de Com-
putació de Ponent”. El dijous 25 de novembre de 2010, van 
tenir lloc les eleccions al càrrec de director del Centre. Per 
unanimitat fou elegit com a director el Sr. César Fernández 
Camón. El Centre va ser constituït l’any 2009 per diferents 
grups de recerca de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, 
com a iniciativa per liderar la recerca en el sector de la in-
formàtica i fomentar l’ús del programari lliure a les Terres de 
Ponent.

•	 Eleccions Estudiantat 2010. El 2 de desembre del 2010, van 
tenir lloc les votacions als centres d’estudiants de la UdL per 
elegir els seus representants al Claustre, Junta d’Escola i als 
diversos Consells de Departament adscrits a l’EPS, que són 
el Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial i el de 
Matemàtica.

Nous estudis a l’EpS

•	 Grau en Enginyeria Informàtica. A conseqüència del procés 
d’adaptació dels estudis a l’EEES, l’Escola Politècnica Supe-
rior de la UdL va iniciar, durant el curs 2010-2011, el Grau 
en Enginyeria Informàtica en el que es fusionen les antigues 
titulacions d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i 
d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes.

•	 Grau en Enginyeria Mecànica. A conseqüència del procés 
d’adaptació dels estudis a l’EEES, l’Escola Politècnica Superior 
de la UdL va iniciar, durant el curs 2010-2011, el Grau en En-
ginyeria Mecànica que ha substituït la titulació d’Enginyeria 
Tècnica Industrial, especialitat mecànica.

•	 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. És 
una nova oferta docent de l’EPS per al curs 2010-2011, que te 
comú el 1r i 2n curs amb el Grau en Enginyeria Mecànica i els 
alumnes començaran a especialitzar-se a partir del 3r curs.

•	 Màster en Enginyeria Industrial. El passat de 27 d’abril de 
2010, l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
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ditación (ANECA) va emetre un informe d’avaluació favorable 
per al Màster Universitari en Enginyeria Industrial de la Uni-
versitat de Lleida. El nou Màster, que s’ofereix a l’Escola Po-
litècnica Superior durant el curs acadèmic 2010-2011, repre-
senta la continuació natural dels nous Graus en Enginyeria 
Mecànica i Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica, 
i és el primer que s’aprova en tota Catalunya.

•	 Màster en Enginyeria Informàtica. El proper curs 2011-2012, 
com a resultat de la implantació definitiva de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior s’iniciarà el Màster en Enginyeria Infor-
màtica, fet que suposa l’extinció progressiva de la titulació 
“Enginyeria en Informàtica” (2n cicle). Al mateix temps, les 
titulacions de “Màster en Enginyeria de Programari Lliure” 
(MEPL) i de “Màster en interacció Persona-Ordinador” (MIPO) 
no tindran matricula de nou ingrés el proper curs 2011-2012.

•	 Màster en Ciències Aplicades a l’Enginyeria: En aquest curs 
2010-2011, s’ha ofertat per primera vegada aquest màster en 
l’àmbit de les ciències i l’enginyeria, estructurat a partir de 
les àrees de recerca, de desenvolupament i innovació de la 
universitat, dissenyat per especialitzar les persones en la seva 
formació acadèmica, per preparar persones capaces d’adap-
tar-se als canvis professionals i per promoure la iniciació de 
la recerca en aquests camps. Aquesta oferta formativa està 
adreçada a estudiants interessats en fer una tesi doctoral 
sobre un aspecte concret relacionat amb les ciències o l’en-
ginyeria.

•	 3a edició Màster en Bioconstrucció. La fundació ITL, l’Escola 
Politècnica Superior de la UdL i l’Institut Alemany de Biocons-
trucció van iniciar la 3a edició del Màster en Bioconstrucció 
el passat mes d’octubre de 2010. Aquest Màster té l’objectiu 
de proporcionar una formació reglada i científica a aquells 
professionals que vulguin especialitzar-se en Bioconstruc-
ció i dotar els participants de la visió global necessària per 
aprofundir en la relació entre construcció i salut. El Màster 
és en línia i semipresencial i té una durada de 2 anys lectius. 
L’alumne té accés al Campus Virtual des d’on pot interactuar 
amb el tutor, l’equip docent i els companys de Màster. L’avalu-
ació és continuada. En finalitzar cada any lectiu es realitza un 
seminari on es desenvolupen sessions pràctiques i de posada 

en comú. Per l’obtenció del títol, els alumnes han de realitzar 
un projecte final de recerca.

premis i distincions

•	 Doctor Honoris Causa. El 15 de novembre de 2011, a l’Auditori 
del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Cam-
pus de Cappont de la UdL, a proposta de l’Escola Politècnica 
Superior, va ser investit doctor honoris causa per la Univer-
sitat de Lleida el director científic de la Fundació La Caixa i 
impulsor de Cosmocaixa, Jorge Wagensberg. El director de 
l’EPS, Ferran Badia Pascual, va apadrinar la seva investidura.

•	 Programa AUDIT. El 23 de novembre de 2010, el director de 
l’EPS, Ferran Badia Pascual, va rebre el certificat de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el qual 
fa constar que el disseny del Sistema de Garantia interna de 
Qualitat de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, aplicable a 
les seves titulacions oficials, ha rebut una valoració positiva 
després d’haver estat avaluat en el marc del programa AUDIT, 
cosa que indica que és conforme a les directrius establertes 
en aquest programa, segons el Reial Decret 1393/2007, modi-
ficat pel Reial Decret 861/2010, que estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials.

•	 Premi Edifica’2011. Durant la trobada anual del Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes tècnics de Lleida, que es va cele-
brar el 18 de desembre de 2010, el president del Col·legi, Pere 
Garrofé, i el director de l’EPS, Ferran Badia Pascual, van lliurar 
el primer Premi Edifica que distingeix al millor treball final 
de carrera de la Titulació d’Arquitectura Tècnica i del Grau 
d’Enginyeria de l’Edificació de l’Escola Politècnica Superior de 
la UdL. Aquest guardó va recaure en l’estudiant de l’Escola 
Politècncia Superior, Frederic Lorente Mesa, pel projecte que 
porta el títol “Treball de rehabilitació i condicionament d’un 
edifici a la Pobleta de Bellveí com a establiment de turisme 
rural”. També es va concedir un accèssit a l’arquitecta tècnica 
Lídia Navarro, pel seu treball de “Construccions de terra a la 
plana de Lleida”.

•	 Premi ENGINY’2011. Com cada any, el Col·legi i l’Associació 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida ha organitzat la Festa 
anual del col·legiat, que es va celebrar el 15 d’abril de 2011. En 
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aquest acte, es va fer entrega del Premi Enginy al guanyador 
del millor Projecte Fi de Carrera, que va recaure en el projecte 
“Disseny d’un utillatge tripuntal dels tractors per mesurar es-
forços produïts per atifells agrícoles”, d’en Jordi Berga Salvía, 
estudiant de l’Escola Politècnica Superior de la UdL.

Activitats de captació nous estudiants en les que 
participa l’EpS

•	 Jornada. Per què no puc fer-ho? El 5 de novembre de 2010, es 
va dur a terme una jornada adreçada a presentar els estudis 
de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida a 
215 alumnes de 4t d’ESO de diversos instituts de la provín-
cia de Lleida (Josep Lladonosa, Guindavols, Canigó, Samuel 
Gili i Gaya, Vall d’Aran i Josep Vallverdú) amb l’objectiu d’es-
peronar l’alumnat femení en l’elecció d’aquestes titulacions 
d’enginyeria. Durant la jornada, l’estudiantat assistent va te-
nir l’oportunitat de conèixer de primera mà dones que ocu-
pen llocs rellevants en el món acadèmic i professional, així 
com visitar les instal·lacions de l’Escola Politècnica Superior. 
Aquesta jornada està integrada en el projecte europeu Girl’s 
Day.

•	 Jornada de Campus Oberts a l’Escola Politècnica Superior. El 
divendres 18 de febrer, en el marc de la Jornada de Campus 
Oberts de la UdL, l’Escola Politècnica Superior va rebre la vi-
sita de més de 250 alumnes dels darrers cursos de batxillerat 
i cicles formatius amb la finalitat de conèixer els estudis que 
ofereix el centre, així com les instal·lacions, els serveis uni-
versitaris... Els alumnes provenien de 34 centres docents de 
les comarques de Lleida, i de la Franja de Ponent. L’alumnat 
va fer una visita guiada per tots els espais del Campus propis 
de l’Escola Politècnica i va poder gaudir de diferents tallers 
organitzats pel centre. La jornada va finalitzar a l’Auditori del 
CCCT, on l’Escola els va presentar els diferents ensenyaments 
que s’imparteixen.

•	 VII Jornada de Campus Oberts per a Pares i Mares. En el marc 
de la Jornada de Campus Oberts de la UdL, el 5 de març de 
2011, l’EPS va rebre els pares dels alumnes dels darrers cursos 
de batxillerat i cicles formatius de grau superior dels centres 
de les Comarques de Lleida, de localitats com Salt, Olot, Ra-
jadell, Fals, La Bisbal d’Empordà, Manresa i de la Franja de 

Ponent, tots ells interessats en la nostra oferta educativa. 
L’objectiu principal d’aquesta Jornada és el de donar a co-
nèixer la UdL i proporcionar un primer contacte amb l’entorn 
universitari on es desenvolupa la vida acadèmica i vivencial 
de l’estudiantat als pares i mares de futurs alumnes univer-
sitaris. En Ferran Badia Pascual, director de l’EPS, va fer la 
presentació de la Jornada, prèvia a les visites programades.

•	 MERCATEC 2011 Lleida. Els dies 7 i 8 d’abril de 2011, es va 
dur a terme la VIII edició Mercatec 2011 Lleida. Aquesta és 
una iniciativa del Departament d’Educació de la Generalitat, 
la Fundació Ètica Tecnologia i la Societat Enginycat, coordi-
nada per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UdL en col-
laboració amb l’Escola Politècnica Superior de la UdL, es tracta 
d’una exposició de treballs i projectes de tecnologia realitzats 
i presentats per estudiants d’ESO i batxillerat amb l’objectiu 
de fomentar el coneixement i els processos tecnològics. En 
aquesta edició varen participar quasi 1.200 alumnes de 17 
centres de secundària de les comarques de Lleida. Aquesta 
edició inclou, a més, un total de 17 tallers, organitzats majo-
ritàriament per professorat de l’EPS.

•	 Presentació Oferta Docent a l’EPS. El dia 12 d’abril de 2011, es 
va fer la presentació de l’oferta docent de l’Escola Politècnica 
Superior per als nous alumnes que vulguin cursar els seus 
estudis al nostre centre.

Activitats adreçades al professorat i a l’estudiantat  
de l’EpS

•	 Setmana d’Acollida: Els dies 9 i 10 de setembre de 2010, l’EPS 
de la UdL va iniciar les sessions del Programa d’Acollida per 
als alumnes de primer curs dels graus que s’imparteixen a 
l’Escola (Grau en Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electròni-
ca Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Informàtica i 
Grau en Enginyeria de l’Edificació).

•	 La jornada es va iniciar amb una xerrada de benvinguda als 
nous alumnes per part del director de l’EPS, Ferran Badia, el 
vicerector de Professorat de la UdL, Xavier Gómez, el coordi-
nador del Pla d’Acció Tutorial del Centre, Josep M. Ribó i el 
sotscoordinador del Consell de l’Estudiantat de l’EPS, Ferran 
Espasa.
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•	 La segona jornada del Programa d’acollida es va centrar en la 
presentació als nous estudiants d’alguns serveis de la UdL i el 
seu funcionament, en concret del Servei Lingüístic, el Servei 
de Biblioteca i el Campus Virtual.

•	 Tallers.NET. Des de Lleida dotnetclub s’ofereixen diferents cur-
sos que pretenen fomentar l’aprenentatge del llenguatge.NET 
i altres iniciatives de Microsoft i que es reconeixen amb un 
crèdit de lliure elecció. S’impartiran un cert nombre de xer-
rades per a que els assistents surtin amb una bona noció del 
llenguatge.NET i les seves diverses aplicacions. Les xerrades 
van començar el dia 28 d’octubre de 2010 amb el “Desenvo-
lupament de software en Visual Studio 2010”.

•	 MotoStudent 2010. Les instal·lacions de MotorLand Aragó, 
van albergar, els dies 1, 2 i 3 d’octubre de 2010, la primera 
prova internacional de la competició MotoStudent, promo-
guda per la Fundació Moto Engineering. Van participar 24 
equips espanyols i un italià, de diferents universitats, amb 
més de 250 estudiants inscrits. La UdL va participar amb 
l’equip UdL RACING TEAM, es tracta d’un grup de 7 alumnes 
d’Enginyeria Industrial Mecànica de l’EPS i de 3 professors 
del Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial que van 
supervisar i dirigir l’activitat: Joan Roca, Javier Bradineras i 
Miquel Nogués. UdL RACING TEAM, va ser avaluat positiva-
ment, fet que va possibilitar que l’equip prengués part en la 
cursa en circuit on va finalitzar en un 16è lloc.

•	 SOS’10 “La Baubiologie en la edificació pública i la urbanit-
zació”. 2n Congrès internacional de Baubiologie. Els dies 25, 
26 i 27 de novembre de 2010, l’Institut Tecnològic de Lleida i 
l’Escola Politècnica Superior de la UdL van organitzar a l’au-
ditori del CCCT de la UdL l’espai SOS’10, creat per a la difusió 
de la conscienciació medi ambiental i punt de trobada entre 
els sectors universitaris, tecnològics, empresarials, professio-
nals, econòmics i socials. Aquest congrés va donar a conèixer 
experiències i projectes representatius del sector de la Bau-
biologie. Durant els dos primers dies, es van desenvolupar 12 
ponències per 9 experts internacionals en Baubiologie., Biolo-
gia de l’hàbitat o Bioconstrucció.

•	 IV Jornada Universitat – Empresa 2010. El dijous 16 de desem-
bre de 2010, es va dur a terme la quarta edició de la Jornada 

Universitat – Empresa, organitzada per l’Institut d’Informàtica 
de l’Ajuntament de Lleida, el Parc Científic i Tecnològic Agro-
alimentari de Lleida i l’Escola Politècnica Superior de la UdL. 
Aquesta activitat neix del compromís i la voluntat de l’EPS 
de posar el teixit empresarial i tecnològic lleidatà a l’abast de 
l’alumnat i oferir a aquests els instruments més adequats per 
tal d’orientar-los professionalment. A la inauguració de l’acte 
van participar: el gerent del parc, Josep Clotet; el rector de la 
UdL, Joan Viñas; l’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el president 
del Consell Social, Ramon Roca; el director de l’EPS, Ferran 
Badia Pascual; el president del CEEILLeida, Josep Presseguer i 
el president d’AETI, Jaume Iglesias.

•	 20è Aniversari de l’Escola Politècnica Superior. El 10 de febrer 
de 2010, l’EPS va celebrar l’acte institucional del 20è aniver-
sari de la creació de l’Escola Politècnica Superior. Hi van par-
ticipar el secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat, 
Antoni Castellà; el rector de la UdL, Joan Viñas; el president 
del Consell Social de la UdL, Ramon Roca, i el director de l’EPS, 
Ferran Badia. En el marc la commemoració es va retre home-
natge als antics directors de l’EPS, així com al primer claustre 
de professors i als primers membres del personal d’adminis-
tració i serveis. El Sr. Castellà va exemplificar en l’EPS l’èxit 
del model d’universitat territorial i de gran projecció en la 
recerca internacional. L’acte de l’EPS va vertebrar-se entorn a 
dues ponències centrals impartides per en Josep Maria Miret, 
exdirector de l’Escola del 1993 al 2001 i l’exrector de la Uni-
versitat de Lleida, el Sr. Jaume Porta. La direcció de l’Escola va 
voler que l’acte fos un reflex de la dimensió i la importància 
que l’EPS té, d’una banda, en la Universitat de Lleida i en el 
conjunt de la Universitat Catalana, i, d’altra banda, per la seva 
contribució al desenvolupament de determinats sectors de 
l’economia de Lleida i del seu entorn al qual contribueix, de 
manera significativa, la dimensió internacional de la recerca 
que s’hi fa.

•	 I Jornada d’Estructures Metal·liques 2011. El 24 de febrer de 
2011, es va organitzar la I Jornada d’Estructures Metàl·liques, 
amb la finalitat de posar a l’abast dels estudiants i del sector 
xerrades tècniques que facilitin la comprensió de la singulari-
tat de les estructures d’acer.
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•	 Festa de l’EPS. El dia 3 de març de 2011, a l’Escola Politècnica 
Superior es va celebrar la festa de l’Escola. Les activitats pro-
gramades des del Consell de l’Estudiantat van ser: la Xarxa 
d’emprenedoria universitària va organitzar una jornada es-
pecífica per als alumnes (tant de Grau com de Màster) de 
l’EPS “Soc emprenedor? Ho puc ser? Aprèn dels que ho han 
aconseguit”, a càrrec dels professionals: Jose Manuel Alonso 
(UdL), Miquel Àngel Carnicé (PCM Ponent) i Àlex Surroca (USE 
IT), tot seguit es va preparar un dinar popular. Acabat el dinar, 
van començar les activitats esportives: futbol, campionat de 
botifarra, pòquer, campionat de pro evolution soccer i la gim-
cana; a les 18 hores, va donar-se coca i xocolata a tothom.

•	 Curs. Que cal saber per a crear una empresa? La Xarxa d’Em-
prenedoria Universitària va organitzar, els dies 7 i 8 de març 
del 2011, aquest curs especific pels alumnes de l’Escola Poli-
tècnica Superior tant de Grau com de Màster. El Curs va anar 
a càrrec dels professors José M. Alonso, Ramon Saladrigues i 
Ramon Borjabad.

•	 Xerrades Tècniques CETILL-EPS. El Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Lleida (CETILL) i l’Escola Politècnica Superior 
(EPS) de la UdL van organitzar un cicle de xerrades adreçades 
a l’alumnat d’enginyeria industrial de l’EPS. Aquest any el ci-
cle de Xerrades es va dur a terme els dies 2, 3, 4 i 5 de maig. 
Xerrades:

 - L’Estalvi Energètic, a càrrec de Fermin Espanyol.

 - Inici de l’Exercici de la Professió i Modalitats per Exercir-la, 
a càrrec de Dolors Arderiu.

 - El Soroll i la Contaminació Acústica, a càrrec de Ramon 
Ardanuy.

 - Presentació del Col·legi d’Enginyers tècnics Industrials de 
Lleida, a càrrec de Joan Monyarch.

•	 Conferencia Larry Lessig. El dimecres 6 d’abril, va tenir lloc 
una xerrada impartida per Larry Lessig, professor de dret a 
Harvard i autor de llibres com Remix, Code V2, Free Culture, 
etc. i, sobretot, un dels creadors i impulsors de Creative Com-
mons. Ha estat premiat nombrosos cops, i va ser nombrat un 

dels 50 millors visionaris científics dels EEUU. La xerrada fou 
organitzada pel professor de l’EPS en Carles Mateu.

•	  Concurs de fotografia. L’EPS ha posat en marxa, aquest curs 
2010-2011, un concurs de fotografia: ExPoSició. Concurs que 
neix amb la voluntat de convertir-se en una activitat anual 
de referència a la UdL. La participació en aquest concurs de 
fotografia és oberta a tota la comunitat que forma la Univer-
sitat de Lleida (estudiantat, PDI i PAS) i el tema s’ha de cenyir 
a l’EPS. El termini de presentació de les fotografies s’inicià el 
7 de març de 2011 i finalitzà el 2 de maig de 2011.

•	 Cafè-col·loqui: GCC, behid the curtains. El divendres dia 6 de 
maig de 2011, a les 16 h, des del Màster de Programari Lliure 
van organitzar un xerrada impartida per Paulo Matos, engi-
nyer informàtic especialista en compiladors a l’empresa CSR. 
El Sr. Matos ha col·laborat recentment en el desenvolupament 
del compilador GCC.

Altres activitats 

•	 Tercer Simposi sobre Camps Vectorials en el Pla. Del 6 al 10 
de setembre de 2010, els professors de l’Escola Isaac A. Gar-
cia, Jaume Giné, Maite Grau, Jaume Llibre i Susana Maza, van 
organitzar la tercera edició del “Simposi sobre Camps Vec-
torials en el Pla”, que va començar a Lleida el novembre de 
1996. L’interès principal del Simposi és la teoria qualitativa 
dels camps vectorials, plànols i altres temes relacionats, com 
l’anàlisi de bifurcació, cicles límits, estableix límit de diaris, 
etc. L’objectiu del simposi és doble: estudiar els progressos 
recents en aquest camp i explorar noves direccions.

•	 Premi per a GRIHO a la millor contribució al congrés Tecno-
NEET 2010. Els dies 16, 17 i 18 de setembre de 2010, es va 
celebrar a Múrcia el 6è Congrés Nacional de Tecnologia Edu-
cativa i Atenció a la Diversitat - 25 anys d’Integració a Espa-
nya (TecnoNEET 2010). L’organització del Congrés convoca els 
premis als millors treballs lliures presentats amb l’objectiu de 
incrementar l’estímul dels congressistes participants i asse-
gurar el manteniment i millora en la línia de qualitat existent 
de les propostes que es presenten. En la modalitat de treball 
lliure en format comunicació es va seleccionar l’article “Guies 
de contingut digital accessible”, realitzat per Afra Pascual, Mi-
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reia Ribera, Llúcia Masip, Toni Granollers (professor de l’EPS) i 
Juan Miguel López del grupo GRIHO de la UdL, per ser la co-
municació més ben valorada pel comitè científic del congrés.

•	 Conferència “Contextualitzación del Profesional de la Interac-
ción: trayectoria profesional en HCI, des de la Caixa hasta Go-
ogle”. Dins del marc del màster Interacció Persona Ordinador 
de l’EPS, el dia 5 de novembre de 2010, va tenir lloc aquesta 
conferència a càrrec del Sr. Eduardo Manchón. En la xerrada 
i a través de la seva trajectòria personal s’expliquen les dife-
rents opcions i el treball real d’un professional de la Interacció 
Persona Ordinador en el seu dia a dia.

•	 Conferència “El dret a l’habitatge en el marc dels objectius de 
desenvolupament del Mil·leni”. A l’EPS, el dia 11 de novembre 
de 2011, l’associació “Arquitectes sense fronteres” van portar 
a terme una xerrada de sensibilització envers el dret a l’hàbi-
tat i els assentaments humans.

•	 Centenari de l’Accés de les Dones a les Universitats Espanyo-
les (1910-2010). La Universitat de Lleida va celebrar, el 29 
de novembre de 2010, el Centenari de l’Accés de les dones a 
les Universitats Espanyoles. L’acte el va presidir el Vicerector 
d’Activitats Culturals i projecció Universitària, Jaume Barrull 
i va constar d’una presentació i projecció del curtmetratge 
d’animació titulat “1910-2010 Centenari de l’Accés de les 
Dones a les Universitats Espanyoles”, a càrrec de la cineas-
ta Florence Henrard i la intervenció de diverses professores i 
investigadores de la UdL, entre elles, la Dra. Concepció Roig, 
del Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial i pro-
fessora de de l’EPS.

•	 XIV Simposio de la Societat Espanyola de Investigació en Edu-
cadió Matemàtica. Els dies 8, 9 i 10 de setembre de 2010, el 
Departament de Matemàtica de la UdL, la Diputació de Lleida 
i l’Ajuntament de Lleida, van organitzar jornada SEIEM.

•	 Inauguració segona fase de l’edifici CREA. El 14 de gener de 
2011, el rector de la UdL, el director de l’EPS, Ferran Badia 
Pascual, i l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, així com els directors 
dels grups de recerca en Energia i Maquinaria Agroindustrial, 
Lluïsa Cabeza i Joan Ignasi Rosell, director del grup en Ener-
gia pel Medi Ambient i Agrometeorologia, van inaugurar les 

obres de la segona fase de l’edifici CREA de la UdL. Aquesta 
segona fase representa una ampliació de 800 m2 de superfície 
i una inversió d’aproximadament dos milions d’euros.

•	 Jornades tecnològiques Lleida. El dia 17 de febrer de 2011, 
van tenir lloc a l’auditori del Centre de Cultures i Coopera-
ció Transfrontera de la UdL les Jornades Tecnològiques Lleida, 
patrocinades per l’Escola Politècnica Superior. Es van impartir 
les conferències: “Emprenedors i models de finançament”, a 
càrrec de Joan Carles Piol; “Creant experiències d’usuari amb 
Silcerlight”, per Francesc Jaumot; “Dynamics AX:X++inside”, 
per Manel Querol i “ASP.NET MVC y Windows Azure”, per Ja-
vier Calvarro.

•	 Conveni - Marc de col·laboració INTECO. El 24 de febrer de 
2011, es va signar un conveni entre l’Institut Municipal d’In-
formàtica, l’empresa Internet Web Serveis i la Universitat de 
Lleida a través de l’Escola Politècnica Superior. Aquest con-
veni té com a objecte el desenvolupament de programes 
d’investigació, desenvolupament i innovació en l’àmbit de 
les tecnologies de la informació i la comunicació, així com la 
cooperació en la posada en marxa d’iniciatives de divulgació 
i desenvolupament de serveis, captació d’empreses i desenvo-
lupament tecnològic, en el marc del Consorci del Parc Cientí-
fic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. L’IMI, IWS i la UdL se 
comprometen a col·laborar en temes de formació específica 
en els aspectes ja descrits a través de cursos, pràctiques en 
empres i projectes final de grau i màster.

•	 Associació Smart Green City Lleida. El dia 24 de febrer de 
2011, en el Consell de Govern de la UdL es van aprovar els 
estatuts de l’Associació Smart Green City Lleida, en aquesta 
mateixa reunió es va aprovar que la persona que representarà 
a l’entitat en el si de l’associació serà el Sr. Ferran Badia Pas-
cual, director de l’EPS. Entre d’altres, els fins de l’associació 
son: promoure a Lleida el desenvolupament d’una economia 
sostenible i respectuosa amb el medi ambient que incremen-
ti les potencialitats econòmiques del territori; promoure l’ús 
del vehicle elèctric a Lleida com una oportunitat industrial, 
ambiental, d’eficiència energètica i de mobilitat; afavorir la 
implantació de l’ús del vehicle elèctric de manera que la de-
manda d’aquests vehicles vagi acompanyada tant de la nor-
mativa i de les infraestructures necessàries, com d’una políti-
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ca industrial que n’aprofiti el potencial econòmic. El domicili 
social de l’associació s’estableix a la ciutat de Lleida, a l’edifici 
Viver TIC del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari.

•	 L’EPS present al CeBIT 2011 Hannover. De l’1 al 5 de març, 
es va celebrar el CeBIT 2011 (Centre per a la Tecnologia de la 
Informació i de l’Oficina), que és la fira d’exposició de com-
putadors, tecnologies de la informació, telecomunicacions, 
software i serveis més important del món. Es duu a terme 
cada primavera a Hannover (Alemanya) i està considerada 
un baròmetre de la tecnologia de la informació. En Ferran 
Badia Pascual, director, i en Sisco Giné de Sola, sotsdirector 
de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, van estar presents 
a CeBIT 2011 amb l’objectiu de conèixer de primera mà les 
novetats de la industria digital, Cloud computintg, novetats 
a Internet a gran velocitat, ciber seguretat, tecnologia 3D i 
altres dispositius.

•	 Proves Cangur 2011. El dijous dia 17 de març, es van dur a 
terme les Proves Cangur 2011 organitzades per la Societat 
Catalana de matemàtiques, i que en la demarcació de Lleida 
compten amb la col·laboració del Departament de Matemàti-
ca de la Universitat de Lleida. La prova és una activitat que és 
marca com a objectiu estimular i motivar l’aprenentatge de 
les matemàtiques a través dels problemes. Consisteix en una 
prova de reptes matemàtics de dificultat creixent adreçat a 
l’estudiantat de Secundària i Batxillerat.

•	 El Corpus Literari Digital de la Càtedra Màrius Torres es pre-
senta a la Queen Mary University de Londres. El Corpus Lite-
rari Digital de la Càtedra Màrius Torres és una plataforma vir-
tual que pretén recollir les digitalitzacions dels materials que 
constitueixen el patrimoni literari contemporani en llengua 
catalana, especialment del segle XX, per tal de contribuir a 
la seva preservació i difusió i de fomentar-ne la investigació. 
Des del 2008, el grup GRIHO participa en aquest projecte. El 
dia 23 de març de 2011, el projecte va ser presentat al Centre 
d’Estudis Catalans de la Queen Mary University of London i a 
la British Library.

•	 El grup de Robòtica dissenya un robot interactiu. El grup de 
robòtica de l’Escola Politècnica Superior de la UdL ha disse-
nyat i construït un robot que permet establir una videoconfe-

rència mòbil a través d’Internet que arriba al robot mitjançant 
una xarxa Wi-fi convencional. L’equip d’investigació que ha 
desenvolupat el projecte està dirigit per en Jordi Palacín, pro-
fessor de l’EPS.

•	 Conveni de col·laboració entre la UdL i l’Ajuntament de Llei-
da per a l’organització de l’IXa conferència de l’Observatori 
Internacional de la Democràcia Participativa. El 22 de març 
de 2010, l’Alcalde de l’Ajuntament de Lleida, Sr. Àngel Ros i el 
rector de la Universitat de Lleida, Sr. Joan Viñas i Salas, van 
signar un conveni amb l’objectiu de pautar la col·laboració de 
la UdL (Escola Politècnica i Departament de Sociologia) en la 
organització de l’11 conferència de l’OIDP. Ambdues entitats 
es comprometen a col·laborar en aquesta activitat sota l’or-
denament i les pautes marcades per l’Ajuntament de Lleida. 
Els responsables de l’EPS podran proposar la inclusió de po-
nents per a ser considerats pel Comitè Coordinador. La UdL 
designa com representants als efectes d’aquest Conveni els 
professors de la UdL Ferran Badia i Fidel Molina.

•	 XI Conferència de l’Observatori Internacional de la Democrà-
cia Participativa OIDP. Durant els dies 6, 7 i 8 d’abril, va tenir 
lloc a Lleida la conferència OIDP. Entre moltes activitats dutes 
a terme en aquesta conferencia per personalitats de l’Ajun-
tament de Lleida i altres institucions socials i empresarials de 
la ciutat, L’Escola Politècnica Superior de la UdL va participar 
amb:

 - Muntatge, manteniment i atenció personalitzada d’un es-
tand informatiu de la nostra Escola.

 - El professor de l’EPS en Carles Mateu va presentar i mode-
rar la conferència oficial inaugural “Possibilitats de la con-
nectivitat: El tercer impuls per a la participació”, a càrrec 
del Dr. Larry Lessig, advocat i professor de dret de la Uni-
versitat Stanford, especialitzat en dret informàtic.

 - El director de l’EPS, Ferran Badia Pascual, va presentar i 
moderar la conferència “Tecnologies aplicades als proces-
sos participatius”, a càrrec del Sr. Josep Clotet, gerent del 
Parc Tecnològic Agroalimentari de Lleida i del Sr. Albert Pa-
dró-Solanet, professor de dret i ciència política de la UOC.
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•	 Universitat i Empresa. Jornada d’apropament PIMEC Lleida – 
UdL EPS. Deu empresaris del sector industrial i de la construc-
ció de Lleida i set investigadors dels grups de recerca de la 
UdL GRIHO i GREA Innovació Concurrent de l’EPS i els grups 
de Computació Distribuïda, Criptografia i Grafs, i Energia per 
al Medi Ambient i Agrometeorologia, van participar, el 31 de 
març, en la jornada “Innovar per competir”. Jornada que té 
per objectiu detectar i satisfer les necessitats tecnològiques i 
d’innovació de les empreses del sector industrial i de la cons-
trucció del territori així com col·laborar en la promoció de 
projectes de recerca i innovació.

•	 Un membre de GRIHO becat pel Banc Central Europeu. L’Anna 
Cristina Comas, membre del grup de recerca GRIHO de l’EPS, 
va ser escollida en una convocatòria de beques del Banc Cen-
tral Europeu per a estudiants de l’àmbit de les TICs per ocupar 
una de les dues beques que l’ECB oferia. Va iniciar l’experièn-
cia l’1 d’abril, la qual durarà fins el 31 de desembre de 2011.

•	 Presentació de la Guia de contingut digital accessible de la 
UdL en suport paper. El 30 de març, va tenir lloc la presentació 
de la Guia de contingut digital accessible, en suport paper, a 
càrrec del rector de la UdL, el Sr. Jordi Coiduras, responsable 
de la Unitat UdLxtothom, Sr. Toni Granollers, cap d’estudis de 
l’EPS i director del Grup de Recerca GRIHO, i Xavier Gómez, 
vicerector d’estudiantat de la UdL. La Guia explica com crear 
documents digitals a partir de documents de Microsoft Offi-
ce, OpenOffice, i altres en format text i pdf, perquè aquests 
siguin accessibles per usuaris amb discapacitat. La Guia s’ha 
realitzat amb la voluntat que sigui oberta a tothom, com un 
instrument viu, de gran difusió i de treball i millora coope-
rativa.

•	 II Competició Robocode 2011. el 28 d’abril de 2011, es va dur 
a terme al Campus de Cappont de la UdL la quinzena edició 
de la Festa de l’Estudiantat de la UdL.Es es va donar el tret de 
sortida a les activitats de la festa amb l’inici de la 2a Com-
petició Robocode 2011, organitzada pel professorat de l’EPS 
i del grup de recerca en Computació Distribuïda i el grup de 
recerca en Intel·ligència Artificial, Josep L. Lérida, Jordi Planes 
i Josep Argelich. Robocode és un joc educatiu de programa-
ri lliure iniciat per Mathew Nelson, el joc s’ha dissenyat per 
ajudar la gent a programar en Java i passar-s’ho bé amb l’ex-

periència. Els concursants escriuen programari que controla 
un tanc en miniatura. L’objectiu de l’activitat és introduir als 
alumnes en la programació, tant individual com per equips, 
de sistemes intel·ligents, d’una forma divertida.

Facultat de Lletres

Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 50
Fax 34 973 70 20 37
deganat@lletres.udl.cat
htpp://www.lletres.udl.cat

Equip del deganat

Dr. Joan J. Busqueta i Riu — degà
Dra. Carme Bellet Sanfeliu — vicedegana de Relacions Externes i 
Estudiantat
Dr. Albert Roca Álvarez — vicedegà – cap d’estudis
Dr. Josep Antoni Clua Serena — vicedegà de Projecció Social i Cul-
tura
Dra. Rosa Mª Mateu Serra — Secretària Acadèmica de Deganat

Departaments

Dra. Núria Perpinyà Filella — directora del Departament de Filolo-
gia Catalana i Comunicació
Dr. Josep M. Cots Caimons — director del Departament de Filologia 
Anglesa
Dr. Fracisco Javier Terrado Pablo — director del Departament de 
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Dr. Fidel Molina Luque — director del Departament de Geografia i 
Sociologia
Dr. Joan J. López Melción — director del Departament d’Història
Dra. M. José Vilalta Escobar — directora del Departament d’Història 
i Història Social
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Dades d’activitats amb la participació del deganat

Ensenyaments secundari i universitari: Interacció en 
l’àmbit de les Lletres

•	 Jornada amb el professorat de secundària. Campus de Cap-
pont, 18 de febrer de 2011.

•	 Visites concertades dels IES a la Facultat de Lletres. Durant tot 
el curs acadèmic.

•	 Durant tot el curs, instituts de tota la província han vingut a 
conèixer la Facultat de Lletres: els seus estudis, el seu edifici, 
el plató de televisió, la biblioteca... 

Conferències

Conferència inaugural del Curs de Màster en Patrimoni Cultural 
i Desenvolupament Local “La presencia de las huellas”, a càrrec 
d’Alicia Guerrero Yeste, 29 d’octubre de 2010.

Conferència inaugural del Curs de Màster en Llengües Aplicades 
“Attitudes to language”, a càrrec de Peter Garrett, del Centre for 
Language and Communication Research de la Universitat de Car-
diff. 22 d’octubre de 2010.

Conferència “Telling tales: the poetics and politics of Aboriginal 
stories”, a càrrec de Kristina Everett, antropòloga de la Macquaire 
University de Sydney. 29 d’octubre de 2010.

Conferència “Transportation to Australia”, a càrrec de Susan Ba-
llyn, directora del Centre d’Estudis Australians, Departament d’An-
glès, Universitat de Barcelona. Organitzat pel Departament d’An-
glès i Lingüística. 19 de novembre de 2010.

Conferència “Igualtat en la desigualtat”, a càrrec de la periodista i 
corresponsal Sra. Rosa M. Calaf. 24 de maig de 2011.

Seminaris i Jornades

•	 Setmana d’acollida als alumnes de primer curs de la Facultat 
de Lletres. 

•	 Del 7 al 9 de setembre de 2010.

•	 X Setmana d’Estudis Urbans “Creativitats i Ciutats”, setembre 
de 2010.

•	 Seminari “Relació Família-Escola: Aproximació pràctica a di-
ferents aspectes sobre la relació entre les famílies i el centre 
escolar”, a càrrec d’Antonieta Aldavó, organitzat pel Depar-
tament d’Anglès i Lingüística, 18 i 25 d’octubre i 8 i 15 de 
novembre de 2010.

•	 Homenatge al professor Manuel Cerezo. Organitzat pel De-
partament Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.17 de no-
vembre de 2010.

•	 Col·loqui Internacional “La femme face aux défis de l’histoire”, 
organitzat pel Departament de Filologia Clàssica i Hispànica. 
11 i 12 de gener de 2011.

•	 3es Jornades Dones i Igualtat de Tracte al Món Rural, inau-
guració a càrrec de Joan Busqueta, degà de la Facultat de 
Lletres, i M. Ángeles Calero, directora del Centre Dolors Piera 
de la UdL. 15 d’octubre de 2010.

•	 Col·loqui Internacional “Des femmes et de lettres: l’écriture 
au féminin”, a càrrec d’Àngels Santa, catedràtica de Filologia 
Francesa de la UdL, i Alain Sarragosse, agregat cultural de 
l’Ambaixada de França a Espanya. 28 d’octubre de 2010.

•	 1a Jornada d’Història “Els premonstratesos a l’Edat Mitjana”, 
inauguració a càrrec de Joan Busqueta, degà de la Facultat 
de Lletres, i Flocel Sabaté, catedràtic d’Història Medieval de la 
UdL. 28 d’octubre de 2010.

•	 1r Símposi Màrius Torres, inauguració a càrrec de Joan Viñas, 
rector de la UdL, Víctor Torres, germà del poeta, Joan Busque-
ta, degà de la Facultat de Lletres, i Joan Veny, director de la 
Càtedra Màrius Torres de la UdL. 4-5 de novembre de 2010.

•	 II Trobada Científica “Les veus del sagrat: l’estudi dels textos 
moriscos”, inauguració a càrrec de Jaume Barrull, vicerector 
d’Activitats Culturals i Projecció Universitària de la UdL, Flocel 
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Sabaté i Xavier Terrador, directors de la trobada. 11 de novem-
bre de 2010.

•	 Congrés “Tonto el que no lea: Enseñar lengua y literatura 
castellanas en la era digital”, inauguració a càrrec de Joan 
Busqueta, degà de la Facultat de Lletres de la UdL, Conxita 
Vendrell, directora de l’ICE-CFC, i els professors de la Facultat 
de Lletres Xavier Terrado i Neus Vila. 12 de novembre de 2010.

•	 Seminari “El joc de narrar”, a càrrec de Jaume Cabré. 19 de 
novembre de 2010.

•	 Congrés Internacional d’Identitats en moviment, inauguració 
a càrrec de Joan Viñas, rector de la UdL, i Flocel Sabaté, coor-
dinador del Congrés. 24 de novembre de 2010.

•	 Presentació del Corpus Literari Digital de la Càtedra Màrius 
Torres, amb la ponència “Digitalització i coneixement”, dins 
la Jornada “Biblioteques patrimonials: conservant el futur, 
construint el passat”. Càtedra Màrius Torres, Barcelona, 24 de 
novembre de 2010.

•	 Reunió Internacional “Les defenses exteriors i la poliorcètica 
preromana en la mediterrània centreoccidental: els fossats”, 
inauguració a càrrec de Joan Viñas, rector de la UdL, Ramon 
Ten, cap del servei d’arqueologia i paleontologia de la Gene-
ralitat, Joan Busqueta, degà de la Facultat de Lletres, Emili 
Junyent, grup d’investigació prehistòrica de la UdL, i Jordi 
Perelló, regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Arbeca. 29 de 
novembre de 2010.

•	 XVIII Jornada de Campus Oberts “Coneix la UdL” Facultat de 
Lletres.

•	 Adreçada als estudiants del darrer curs d’ensenyament secun-
dari de Lleida i comarques i de la Franja de Ponent: Alumnat 
de Batxillerat i de CFGS, així com al professorat de secundària 
que acompanya a l ‘alumnat. 17 de febrer de 2011.

•	 VII Jornada de Campus Oberts per a pares i mares. Facultat 
de Lletres.

•	 Adreçada als pares i mares d’estudiants de Batxillerat i Ci-
cles Formatius de Grau Superior de Lleida i comarques, i de la 
Franja de Ponent. 5 de març de 2011.

•	 Seminari “Discovering Language, the World and the Self 
through Poems: Poetry in English for Teachers (and for Life)”, 
a càrrec de Marc Colavincenzo, organitzat pel Departament 
d’Anglès i Lingüística, 14-18 de març de 2011.

•	 Presentació del Corpus Literari Digital de la Càtedra Màrius 
Torres, al Centre for Catalan Studies de la Queen Mary Uni-
versity of London. Londres, 23 de març de 2011.

•	 Presentació del Corpus Literari Digital de la Càtedra Màrius 
Torres, a la British Library. Londres, 24 de març de 2011.

•	 VIII Setmana de comunicació a la UdL 2.0, organitzada pel 
professor Gerard Martínez del Departament de Filologia Ca-
talana i Comunicació Audiovisual. 28 a 31 de març de 2011.

•	 Inauguració de la VIII Setmana de comunicació a la UdL 2.0 
amb la conferència intitulada “Per què un milió de girafes no 
poden estar equivocades”, a càrrec de Josep M. Ganyet. 28 de 
març de 2011.

•	 Cloenda de la VIII Setmana de comunicació a la UdL 2.0, amb 
la conferència intitulada “Noves formes de comunicació polí-
tica i institucional”, a càrrec d’Àlex Teres. 31 de març de 2011.

•	 II Jornades sobre Turisme Cultural i Patrimoni. Turisme i Mu-
seus: estratègies de dinamització. Del 31 de març al 7 d’abril. 
Coordinades pels professors Joan Ganau (Departament Geo-
grafia i Sociologia) i Imma Lorés (Departament d’Història de 
l’Art i Història Social).

•	 Jornada Emprèn a la Facultat de Lletres. Aprèn dels que ho 
han aconseguit. Amb la participació de José Manuel Alonso, 
Òscar Bagur, Gerard Martínez i Enric Tartera. 6 d’abril de 2011.

•	 Jornades DALDAYS: In memoriam of Dr. Maria O’Neill, orga-
nitzat pel Departament d’Anglès i Lingüística. 6-7 de maig 
de 2011.
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•	 Jornada dins de la quinzena de presentació de l’Oferta Docent 
de la Facultat de Lletres per a nous alumnes universitaris. 27 
d’abril de 2010.

•	 Adreçada a l’estudiantat de Batxillerat i Cicles Formatius de 
Grau Superior, professorat, pares i mares, AMPA i públic in-
teressat.

•	 Presentació del Corpus Literari Digital de la Càtedra Màrius 
Torres, a la Università degli Studi di Napoli Federico II, Napols 
2-3 de maig de 2011.

•	 2n Seminari per a la Dinamització de la recerca en comu-
nicació i periodisme audiovisuals “Periodisme internacional, 
conflictes i cooperació: la dona al tercer món”, impartit per la 
periodista i corresponsal Sra. Rosa M. Calaf. 23 i 24 de maig 
de 2011.

Activitats culturals

•	 Projecció comentada “La fortalesa de l’aigua. Els Vilars d’Ar-
beca”, a càrrec de Joan B. López, professor del departament 
d’Història. 26 de setembre de 2010.

•	 Fortalesa dels Vilars d’Arbeca, visites comentades al jaciment 
iber, a càrrec dels membres del Grup d’Investigació Prehistò-
rica de la UdL. 26 de setembre de 2010.

•	 Cens de fosses del Segrià. Recerca i documentació entorn les 
fosses comunes de la guerra civil a la comarca d’El Segrià. 
maig-octubre 2010. Memorial Democràtic i Departament 
d’Història.

•	 Dignificació de les fosses del cementiri de Lleida. Dignifica-
ció de les fosses i ruta pels espais de memòria del cementiri 
de Lleida, incloent l’edició del tríptic “El cementiri de Lleida. 
Un recorregut pels espais de memòria de la Guerra Civil i la 
repressió Franquista”. Memorial Democràtic, Ajuntament de 
Lleida i Departament d’Història. Octubre 2010.

•	 Elaboració d’un nou documental dins la col·lecció “Llocs de 
memòria amb història”. Recerca documental, històrica i grà-
fica per a l’elaboració del documental “Ocupació i retirada. La 

ruta d’evacuació de la presó de Lleida 1938-1939”. Memorial 
Democràtic, Centre d’Història Contemporània de Catalunya, 
Institut d’Estudis Ilerdencs i Departament d’Història. 2010.

•	 Investidura com a Doctor Honoris Causa de la UdL del profes-
sor Carlos Martínez Shaw, catedràtic d’Història Moderna de la 
UNED, apadrinat per Roberto Fernández, catedràtic d’Història 
Moderna de la UdL. 28 d’octubre de 2010.

•	 7è Cicle de Cinema i Drets Humans.   
Projecció de Flow i conferència a càrrec d’Albert Roca, profes-
sor d’antropologia Social de la UdL i coordinador del Congrés 
de Reformes Agràries i Gestió dels Recursos Naturals a l’Àfri-
ca i l’Amèrica Llatina. 18 de novembre de 2010.  
Projecció de “La guerra de la soja” i conferència a càrrec de 
Víctor Bretón, professor d’Antropologia Social de la UdL. 19 
de novembre de 2010.

•	 Presentació de l’antologia de poesia catalana medieval “Cap 
home és invisible” de Dolors Miquel, a càrrec de l’autora i 
d’Isabel Grifoll, professora de literatura Medieval de la UdL. 
14 de desembre de 2010.

•	 Presentació del llibre de poesia “La dona que mirava la tele” 
de Dolors Miquel, a càrrec de l’autora i de Núria Perpinyà, di-
rectora del departament de Filologia Catalana i Comunicació 
de la UdL. 14 de desembre de 2010.

•	 Setmana a la memòria de Joan Solà sota el títol “El llegat, 
l’estela i l’obrador de Joan Solà (1940-2010)”. De l’11 al 16 
d’abril de 2011.

•	 Acte de clausura i lliurament de la cinquena promoció del 
Certificado de Estudios Hispánicos, corresponents a l’any aca-
dèmic 2010-2011. 6 de maig de 2011.

•	 Acte de lliurament de les Orles Acadèmiques de: XXXIV Pro-
moció d’Història, XXVIII Promoció de Geografia, XXIV Promo-
ció d’Història de l’Art, XXXII Promoció de Filologia Hispànica, 
XXX Promoció de Filologia Catalana, XXVI Promoció de Filolo-
gia Anglesa; apadrinades per Màrius Serra escriptor.



43Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2010/2011

•	 10 de juny de 2011. Sala d’actes de la Facultat de Lletres — 
Edifici Rectorat.

premis

•	 Medalla d’Or del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalulnya, 
atorgada pels mèrits d’Urbanisme, l’any 2010 fou lliurada a 
Josep M. Llop Torné.

Memòria dels nous convenis signats aquest curs acadèmic 
entre la Facultat de Lletres i empreses/institucions

Bon dia SL
Diari Segre SLU
English Study Centre
Ajuntament d’Arbeca
Seprotec, Traducció i Intèrprets SL
Serveis Lingüístics Torsitrad, SCP
Inlingua Lleida SL
La Mañana SA
Alliance Françaises de Lleida
Omniun Cultural- Delegació de Ponent
Consell Comarcal de d’Urgell
Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) – Centre d’Art la Panera
Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) – Museu d’Art Jaume 
Morera
Global Teaching - Mister English
Editorial Milenio
IPCENA
Ateneu Popular de Ponent
Inst. Familiar d’Educació Col·legi Arabell
Cambra Oficial de Comerç i Indústria
Bisbat de Lleida-Arxiu Diocesà
Bisbat de Lleida-Seminari Diocesà (Biblioteca)
Fine Food Spain SL
Consorci de Normalització Lingüística
Viplan Flash SL
Audiovisuals Trèvol
Museu de Lleida:Diocesà i Comarcal
Solaç Centre d’Expressió Artística SLL
Galeria Espai Cavallers 31/33 SL
Pagès Editors SL
IES Escola del Treball de Lleida

Tratart Produccions SCCL
Finques Farré
Geodi SA
Institut Municipal Progrés i Cultura de Balaguer
Fundació Privada del Món Rural
English Word
Paris Leza SL
Fundació Privada Mateo Vilagrasa
Bisbat de Lleida – Delegació de Patrimoni Artístic
Ajuntament de Les Borges Blanques
Consell Comarcal de la Segarra
Ajuntament de Fraga
Institut Municipal de Museus de Reus
Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-Sana
Patronat Municipal Duran i Sanpere
Ajuntament d’Almacelles
Ajuntament de Lleida – Arxiu Arqueològic
Ajuntament de Lleida – Arxiu Municipal
Ajuntament de Lleida – Turisme de Lleida
Ajuntament de Lleida – Drets Civils, Cooperació i Immigració
Club Santa Teresina Llar Municipal de Jubilats
Museu de Joguets i Autòmats de Verdú
Institució Món Iber Rocs SL
Ajuntament de Bellpuig – Casa Cultura
Ajuntament de Bellpuig – Foment de Mercat
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya – Agència de 
Protecció de la Salut
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya – SSTT a Llei-
da
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
IES Alcarràs
Convergència Democràtica de Catalunya
Abacus Cooperativa
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya a 
Lleida
Consorci d’Utxesa
Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí
Ajuntament de Torres de Segre
Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional CERAI
Consorci del Montsec
Fundació Sorigué



44 Centres i departaments

Ajuntament de Puigverd
Ajuntament de Tàrrega
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Ajuntament de Mollerussa
Inlingua Mollerussa SL
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Gene-
ralitat de Catalunya
Consell Comarcal de les Garrigues
EOI Seu d’Urgell
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Consell Comarcal de la Noguera
Centre de Titelles de Lleida
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Col·legi d’Arquitectes de Lleida
Diputació de Lleida – Edicions i Arts Gràfiques
Diputació de Lleida – IEI
Diputació de Lleida – Patronat de Promoció Econòmica
Diputació de Lleida – Patronat de Turisme Terres de Lleida
Diputació de Lleida – Serveis d’Arxius, Estudis i Informació
Escola Oficial d’Idiomes
Institut Municipal de Comerç, Mercats i Consum
Iltirta Arqueologia S.L
British Centre Formació Acadèmica S.L.L.
Garsineu Edicions
Llibreria Central
Històric Provincial de Lleida
Agencia de Desarrollo de la Provincia de Manabi (Ecuador)
Ajuntament de Balaguer
Unió Esportiva Lleida
Arxiu Capitular de Lleida
Alfa Serveis Lingüístics i Editorials
Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida
Arxiu Comarcal de la Segarra
Documenta
Ilerllengües
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cata-
lunya – SSTT a Lleida, àrea d’Urbanisme
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cata-
lunya – SSTT a Lleida, àrea de ports i transports
Fundació Privada Centre d’Iniciatives Solidàries Àngel Olaran
MILPA

Naturacción
UCA Tierra y Agua
Departament d’Economia i Finances
Escola Oficial d’Idiomes de Tàrrega
Aula Municipal de Teatre
Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions
Ajuntament de Fraga
Acción Cultural NGOBE (ACUN)
Arqueociència serveis culturals, SCSL
Empresa municipal d’Urbanisme –Ajuntament de Lleida
Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
IPHES
Ràdio UA1
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
In situ
Intermondes
Alianza para la conservación y el desarrollo
Prosec
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Caritas Diocesana de Lleida
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Bibliote-
ca Pública de Lleida
Casa de los niños “Las Terrenas”
Sociedad General Española de Librería
Llibreria El Genet Blau
FEDAC – Escola Anunciata Dominiques de Lleida
Ajuntament de Montellà i Martinet – Parc del Búnquers de Mar-
tinet i Montellà
Instituto Cervantes
Fundació Lleida Solidària
Anuntis
Grup Segre – Lleida Televisió
La Manyana TV
Ràdio Lleida – Cadena Ser
Onda Rambla SA
Serveis de Comunicació Lleida SL
Imatge i Lleida SL, EVILL
Alessa
Catalunya Ràdio
Televisió de Catalunya SA
Paral·lel 40
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Radio Popular – Cadena COPE
Telepúblic Lleida SL
Bausan Films
Company Costa, Miquel – “El Cansancio”
Consell Comarcal del Segrià
Centre de Titelles de Lleida
Departament d’Educació – Audiovisuals
Escola de Música l’Intèrpret
Ràdio CAT XXI
Ajuntament de Lleida – Comunicació
Tortosa TV
Replay Serveis Audiovisuals
Aragón Digital
Retina Multimèdia
Segarra i Terés Internacional SL
Onda Cero Radio
ICS – Hospital Arnau de Vilanova
Producciones Breno SL – Grupo Marva
Agència Catalana de Notícies ACN
Segarra Films SL
Corporación de Radio Televisión Española – TVE

Mobilitat

programa Erasmus/pMp

La Facultat de Lletres ha rebut un total de 82 estudiants d’arreu 
del món, provinents d’Universitats Europees.(França, Alemanya, 
Itàlia, Grècia, Polònia, Romania, Regne Unit, Bèlgica, Eslovènia i 
Lituània), Universitats Asiàtiques (República de Corea, Xina) i Uni-
versitats Americanes (Mèxic, Estats Units de Nord Amèrica), Uni-
versitats Africanes (Senegal).

Pel que fa a alumnes de la Facultat de Lletres, 17 alumnes han 
marxat a vàries Universitats europees, (Nàpols, Bolonya, Falun, 
Freiburg, Roma, Berlin, Cardiff, Paris, Lancaster, Tübingen, Torí, 
Bangor, Aberyswyth) i 4 alumnes han anat a la Universitat de 
Montreal i al Centre College de Kentucky.

Certificado de Estudios Hispánicos

23 alumnes de la Xina i un de Senegal s’han incorporat a la Facul-
tat de Lletres per cursar estudis hispànics.

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària

Directora: Dra. M.Rosa Teira Esmatges
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 20 89
Fax 34 973 23 82 64
de@ugc-etsea.udl.cat

Cursos i conferències

2010

•	 El 26 de maig, inauguració de la Jornada sobre aspectes espe-
cials de protecció i restauració del medi natural i del paisatge 
afectats per les activitats extractives a Catalunya, a càrrec de 
Rosa Teira (directora de l’ETSEA), Maria Comellas (directora 
general de Qualitat Ambiental) i Esteve Serra (responsable 
d’Avaluació i Restauració d’Activitats Extractives).

•	 El 28 de maig, taula rodona dins del Màster en Sanitat i Pro-
ducció Porcina: Programes informàtics de gestió, amb Carlos 
Piñeiro (PigCHAMP Pro Europa), Dolors Boix (BIOONE), Alber-
to Martínez (GtepWin), David Fonollosa (ISAGRI), Roger Galo-
fré (OPP Gestión), Josep Guals (Sistema Guals), Luís González 
(Pigmanager), Josep Font (SIP), Antoni Durán (Agrotech), Xavi 
Márquez (Agritechsoft) i Antoni Minguet (Granjaweb).

•	 El 4 de juny, inauguració de la jornada Projectes biotecno-
lògics en blat de moro, organitzada per Unió de Pagesos, a 
càrrec de Rosa Teira (directora d’ETSEA).

•	 El 4 de juny, a la Sala d’Actes de l’edifici del Rectorat, acte de 
lliurament de les orles acadèmiques a l’estudiantat d’Engi-
nyeria Agronòmica i Enginyeria Tècnica Agrícola apadrinats 
pel professor Josep M. Jové i a l’estudiantat de la llicenciatura 
en Ciència i Tecnologia dels Aliments apadrinats per la pro-
fessora Mercè Torres.

•	 El 9 de juny, conferència del Màster en Sanitat i Producció Por-
cina: Maneig de les reproductores, a càrrec Guy Pierre Marti-
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neau (professor de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse). 
L’11 de juny, inici de la jornada de cloenda de les Jornades 
l’Enginyeria Tècnica Agrícola treballa per al futur: La cadena 
agroalimentària en l’horitzó 2020: comportament dels es-
glaons productius, industrials i comercials, a càrrec de Rosa 
Teira (directora d’ETSEA), Ramon Lletjós (president del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya) i Salvador 
Samitier (director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de 
la conselleria de Medi Ambient).

•	 El 22 de juny, conferència Creación y desarrollo de un centro 
tecnológico universitario en un contexto de baja conversión 
en I+D: el caso del Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT) 
de la Universitat d’A Corunya, a càrrec de José Manuel López 
Vilariño (coordinador del CIT).

•	 El 23 de juny, taula rodona, dins del Màster en Sanitat i Pro-
ducció Porcina: Gestió dels recursos humans en la producció 
i en l’empresa porcina, amb C.Chia (Vall Companys Grup), A. 
Condal (Grup Alimentari Guissona), J. Arimany (Grup Batallé), 
J. Latorre (Fundacop), E. Rodríguez-Sierra (Sat Lavall) i R. Se-
gundo (OPP Grup).

•	 El 2 de juliol, taula rodona del Màster de Sanitat i Producció 
Porcina: Futur de la gestió ambiental de les explotacions por-
cines, amb Jaume Lloveras (UdL), Emilio Gil (UPC), Jordi Palatsi 
(GIRO), Arturo Dauden (SODEMASA) i Salvador Puig (GESFER).

•	 El 20 de setembre, conferència: Beech primeval forest of the 
Carpathians, a càrrec de Viliam Pichler (Universitat Tècnica de 
Zvolen, Eslovàquia).

•	 El 22 de setembre, conferència: The role of forest density and 
surface humus in the development of distinct water flow 
types in forest soils, a càrrec de Viliam Pichler (Universitat 
Tècnica de Zvolen, Eslovàquia).

•	 El 23 de setembre, conferència inaugural del curs acadèmic 
de l’ETSEA, a càrrec de Teresa Vallès: L’experiència empresarial 
de El Pastoret de la Segarra.

•	 El 19 d’octubre, conferència: Estimación de la incertidumbre 
en el diseño de productos y procesos alimentarios, a càrrec 
d’Antonio Torres (professor de l’Oregon State University).

•	 El 8 de novembre, inauguració del Curs de Producció de bio-
gàs i gestió de dejeccions ramaderes, a càrrec de Joan Ramon 
Rosell (vicerector de Professorat de la UdL), Rosa Teira (di-
rectora de l’ETSEA), Rosa Cubel (directora general del DAR) i 
Salvador Puig (president de GESFER).

•	 El 9 de novembre, presentació del sistema DOSAFRUT per a la 
determinació de dosis en tractaments de plantacions fruite-
res, a càrrec de Joan Viñas (rector de la UdL) i Santiago Planas 
(director científic del PciTAL).

•	 El 17 de novembre, inici del taller Les races del país, dins de la 
15a Setmana de la Ciència.

•	 El 24 de novembre, obertura de les Jornades Tècniques Gestió 
de l’aigua i recuperació d’àrees degradades fluvials.

•	 El 24 de novembre, inici dels tallers del 2n Congrés de l’Asso-
ciació Nacional de Veterinaris de Porcí.

•	 El 25 de novembre, conferència Del laboratorio al campo, Fa-
ses de un herbicida, a càrrec d’Andoni Gorrochategui, dins el 
Màster de Protecció Integrada de Cultius.

•	 El 26 de novembre, inauguració de la Jornada Control de pla-
gues per mètodes no químics. Fruiters, vinya i olivera, orga-
nitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles.

•	 El 14 de desembre, conferència: Sistemas de envasado para 
alimentos tratados por nuevas tecnologías de procesado, a 
càrrec de Begoña de Arcos (Institut de Ciència i Tecnologia 
d’Aliments i Nutrició del CSIC).

•	 El 15 de desembre, conferència: Mecanismos de acción de 
los herbicidas en las plantas, a càrrec de Mercedes Royue-
la (catedrática de Malherbologia de la Universitat Pública de 
Navarra).
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2011

•	 El 28 de gener, taula rodona, en el marc de la jornada de 
portes obertes del Màster en Sanitat i Producció Porcina: El 
sector porcino español. Problemática actual y vías de solu-
ción, amb Antonio de Barrio (ANPROGAPORC), Miguel Ángel 
Higuera (INTERPORC), Alberto Herranz (ANCOPORC), Mateo 
del Pozo (ANAPORC), Javier Gracia (Diputación General de 
Aragón), Quim Porcar (Conselleria d’Agricultura), Ramon Ar-
mengol (FCAC), Josep Sala (UP), Jaume Bernis (JARC) i Joan 
Graells (URAPAC-ASAJA).

•	 L’1 de febrer, inici del 15è Curs d’especialització en tècniques 
de reconeixement de plàntules i diàspores de males herbes, 
a càrrec de Rosa Teira (directora de l’ETSEA) i Jordi Recasens 
(coordinador del curs).

•	 El 10 de febrer, conferència: Biologia de la conservació del tritó 
del Montseny, Calotriton arnoldi, a càrrec de Salvador Carranza 
(Institut de Biologia Evolutiva.) i Félix Amat (Museu de Granollers). 
El 17 de febrer, conferència: Conservación de la vida silvestre. 
El caso de Aragón, a càrrec de David Guzmán (Departament 
de Medi Ambient del Govern d’Aragó).

•	 El 24 de febrer, conferència: Los peces de agua dulce como 
grupo modelo en planes de conservación, a càrrec d’Anabel 
Perdices (Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC).

•	 El 3 de març, conferència: El anillamiento de aves, a càrrec 
d’Eva Banda (Oficina d’Espècies Migratòries del Ministeri de 
Medi Ambient).

•	 El 10 de març, inici de la VI Jornada de Millora Genètica Porci-
na, dins el Programa de Portes Obertes del Màster en Sanitat 
i Producció Porcina.

•	 El 10 de març, conferència: La situació del llop a Catalunya, a 
càrrec de Joan Àlas (Centre de Recuperació de Fauna Salvatge 
de Vallcalent), en el marc de l’assignatura Gestió i conservació 
de la fauna.

•	 El 17 de març, conferència: El retorn del voltor negre 
(Aegypius monachus) a Catalunya, a càrrec de Aleix Millet 

(CatalunyaCaixa-Territori i Medi Ambient) i Marc Gálvez (Re-
serva Nacional de Caça de Boumort).

•	 El 24 de març, conferència: El Projecte Estany, una oportuni-
tat per la recuperació de les espècies autòctones de l’Estany 
de Banyoles, a càrrec de Quim Pou (Consorci de l’Estany de 
Banyoles), en el marc de l’assignatura Gestió i conservació 
de la fauna.

•	 El 14 d’abril, taula rodona: Alimentación y exigencias del mer-
cado, amb: Kiko Abenia (Vall Companys), Domingo Carrión 
(PIC Espanya), Clemente López (UCM), Xavier Serrano (Setna 
Nutrición), dins el Màster en Sanitat i Producció Porcina.

Programes de mobilitat 2008-10

ERASMUS 2009-2010

41 estudiants de l’ETSEA van marxar a estudiar a una altra univer-
sitat de la UE.

38 estudiants estrangers van cursar estudis a l’ETSEA.

ERASMUS 2010-2011

26 estudiants de l’ETSEA van marxar a estudiar a una altra univer-
sitat de la UE.

29 estudiants europeus van cursar estudis a l’ETSEA.

SICUE 2009-2010

7 estudiants de l’ETSEA van marxar a estudiar a una altra univer-
sitat de l’Estat espanyol.

8 estudiants d’altres universitats espanyoles van cursar estudis a 
l’ETSEA.

SICUE 2010-2011

2 estudiants de l’ETSEA van marxar a estudiar a una altra univer-
sitat de l’Estat espanyol.
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4 estudiants d’altres universitats espanyoles van cursar estudis a 
l’ETSEA.

programa de mobilitat propi

2009-2010: 27 estudiants de l’ETSEA van marxar a estudiar a altres 
centres.

2010-2011: 19 estudiants de l’ETSEA van marxar a esudiar a altres 
centres.

2009-2010: 4 estudiants de fora van venir a estudiar a l’ETSEA.

2010-2011: 9 estudiants de fora van venir a estudiar a l’ETSEA

Doble Titulació amb Cranfield 2009-2010

6 estudiants de l’ETSEA es van acollir al programa de doble titula-
ció amb aquesta universitat anglesa.

Doble Titulació amb Cranfield 2010-2011

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

Intercanvi amb Iowa State University

Estiu 2009: 2 estudiants de l’ETSEA//1 estudiant d’Iowa.

Estiu 2010: 2 estudiants de l’ETSEA//1 estudiant d’Iowa.

Intercanvi amb Colorado State University

Estiu 2009: 2 estudiants de l’ETSEA.

Estiu 2010: 1 estudiant de l’ETSEA.

Intercanvi amb University Of Minessota

Estiu 2009 1 estudiant de l’ETSEA va anar a fer una estada a 
aquesta universitat.

Convenis de cooperació educativa Universitat-Empresa

Convenis signats durant el 2009: 247.

Convenis signats durant el 2010: 221.

Convenis signats fins al 9 de maig de 2011: 36.

Altres

2010

El 19 de maig, presentació de la Guia per a l’ús eficient de l’aigua de 
reg, a càrrec de Rosa Teira (directora d’ETSEA), Manuel Hernández 
(director de l’Agència Catalana de l’Aigua) i Josep Cabré (coordina-
dor d’Unió de Pagesos a Lleida).

El 5 de juliol, celebració dels 5 anys del Màster en Sanitat i Pro-
ducció Porcina, a càrrec de Rosa Teira (directora de l’Escola Tècni-
ca Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL) i representants de les 
facultats de Veterinària de la UAB, la Universitat de Saragossa i la 
Universitat de Madrid.

El 7 de setembre, benvinguda a l’estudiantat de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària.

El 16 de setembre, als jardins de l’ETSEA, acte de lliurament de les 
orles acadèmiques a la segona promoció de Biotecnologia, apadri-
nada pel Dr. Antoni Esteve (President de Laboratoris Esteve).

El 23 de setembre, inauguració oficial de curs acadèmic de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, a càrrec de Rosa Teira (di-
rectora d’ETSEA).

El 30 de setembre, al Saló Segrià, Palau de Vidre (Camps Elisis), 
obertura de la VI Jornada Tècnica sobre La Nutrició dels fruiters: 
directius, importància i tendència, a càrrec de Rosa Teira (directora 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL).

El 19 d’octubre, inici de les activitats de la Universitat dels nens i 
nenes de Catalunya- UdN2.cat a la UdL, amb una classe conjunta 
sobre els aliments.
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El 25 de novembre, xerrada Coneix Enginyeria Sense Fronteres! 
Participa del projecte del Salvador!.

El 14 de desembre, retransmissió en directe per internet de l’acte 
inaugural de l’Any Internacional de la Química, que tingué lloc a la 
seu de l’Institut d’Estudis Catalans.

2011

El 18 de febrer, dins de la Jornada de Campus Oberts per a estu-
diantat de 2n de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior 
rebuda de l’alumnat a la Sala d’Actes de l’Edifici Principal.

El 3 de maig, jornada Universitat dels nens i les nenes de Catalu-
nya que a la UdL es dedica a: Per què són tant diferents les horta-
lisses i fruites que mengem? Els 5 sentits a les hortalisses i fruites.

El 5 de maig, nova edició de la festa l’Agrònom de Ferro, amb el 
tradicional dinar popular i concurs de paelles i una gimcama on els 
participants acaben damunt del fang.

Facultat d’Infermeria

deganat@infermeria.UdL.cat
www.fi.udl.es
Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 Lleida
Telèfon 973 70 24 43
Fax: 973 70 24 72

Equip directiu
degana: M.. Luisa Guitard Sein-Echaluce
Vicedegana-cap d’estudis: Teresa Torner Benet
Vicedegana: Maria Sanchez Fernandez
Secretària acadèmica: Carme Chiné Csas

Col·laboracions

•	 Durant el curs hem col·laborat en activitats del Col·legi Oficial 
de Diplomats en Infermeria de Lleida.

•	 Col·laboració en activitats organitzades per Formació Conti-
nuada de l’empresa de Gestió de Serveis Sanitaris de l’Hospi-
tal Santa Maria.

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

•	 El 21 d’octubre de 2010, l’Escola ha col·laborat amb les activi-
tats que l’Associació Lleidatana prolactància materna (ALLE-
TA), que ha a dut a terme l’activitat amb el lema “Cap a una 
atenció humana del naixement i la lactància”. Aquesta acti-
vitat està dins de la setmana mundial de lactància materna.

Participacions

Dins del Conveni Académico Interinstitucional para la realización 
del curso de experto en ciencias de la salud-especialización en sa-
lud intercultural entre la Universitat de Lleida y la Universidad Siglo 
XX, el Ministerio de Salud y la Vicepresidencia del Estado Pluria-
nual de Bolivia, l’Escola ha participat dins del programa COUNIT 
(Cooperació Universitaria y Formación técnica especializada. Han 
participat els professors:

•	 Setembre: Carmen Nuin y Montse Gea.

•	 Febrer: M. Luisa Guitard i Amalia Zapata.

•	 Març: Carme Padró i Meritxell Viladegut.

•	 Maig: Mariola Espejo i Divina Farreny.

En la celebració del Centenari de l’Accés de les Dones a les Univer-
sitats espanyoles, que ha estat organitzat pel Centre Dolors Piera 
d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de la Dona de la UdL.

El passat 2 de desembre de 2010, a la UdL tenen lloc les eleccions a 
l’estudiantat on s’escullen els representants per a la Facultat d’In-
fermeria a través de votació electrònica on la participació és del 
35% (mitjana de la UdL 9.74%).

Els alumnes del nostre centre han participat activament en les III 
Jornadas de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermeria. 
Aquestes s’han dut a terme a Toledo, del 6 al 9 de desembre 2010.
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En jornades diverses organitzades per Creu Roja de Lleida, on per-
sonal docent de l’Escola ha participat en xerrades sobre l’addició, 
maltractaments i d’altres.

El 28 de gener, varem participar en la II Jornada d’actualització So-
ciosanitària i Residencial de les Terres de Lleida que ha organitzat 
l’Empresa de Serveis Sanitaris de l’Hospital Santa Maria de Lleida.

El 16 de març, s’ha participat en la II Jornada d’actualització “Mul-
ticulturalitat i Salut”.

El 8 de febrer, s’ha impartit una xerrada informativa sobre les ti-
tulacions que oferta la Facultat d’Infermeria als alumnes d’IES de 
Lleida.

El 10 de febrer, s’ha impartit una xerrada informativa sobre les 
titulacions que oferta la Facultat d’Infermeria als alumnes partici-
pants en les XXIV Jornades d’orientació professional a l’IES Manuel 
de Pedrolo de Tàrrega.

Els dies 12 i 13 de febrer, membres del Consell de l’Estudiantat 
d’Infermeria i Fisioteràpia participen en l’Assemblea del Consell de 
l’Estudiantat de la Universitat de Lleida al Monestir de les Avella-
nes on reben la visita del rector i del vicerector d’Estudiantat.

Durant el mes de febrer i març, representants de l’estudiantat del 
centre participen en el curs de representació estudiantil organitzat 
pel vicerectorat d’Estudiantat.

Els dies 10 i 11 de març, estudiants d’Infermeria participen en les 
XXV Jornades d’Estudiants d’Infermeria de l’Associació Catalana 
d’Infermeria (ACI) a Barcelona.

Durant el mes de febrer i març, representants de l’estudiantat del 
centre participen en el curs de representació estudiantil organitzat 
pel vicerectorat d’Estudiantat.

El 4 d’abril, la Sra. Maria Sánchez ha participat en el Internartional 
Psimpòsium “CIDUI- CESE”.

Participació amb la unitat de Fibromiàlgia amb motiu del “dia de 
la fibromiàlgia”.

El 20 de maig (prova teòrica) i els dies 3 i 4 de juny, s’han dut 
a terme les proves pràctiques de l’Avaluació de la Competència 
Clínica (ACOE) d’infermeria, organitzada per la nostra facultat i 
per l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya.

Participació d’alumnes del nostre centre a l’Assemblea Estatal 
d’Estudiants d’Infermeria que ha tingut lloc a Vigo del 28 d’abril a 
l’1 de maig. Durant el desenvolupament d’aquest acte tenen lloc 
les eleccions als càrrecs de representació estatal on la Sra.Gemma 
Espigares n’esdevé la Vicepresidenta i Enric Gallart el vocal de Ca-
talunya.

El 28 de maig, durant la celebració del Dia Internación de l’Acció 
per la Salut de les Dones, la degana Sra. M. Luisa Guitard ha par-
ticipat en la presentació del llibre Nos recibira la Tierra, de Gloria 
Lopez.

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

•	 El 16 de novembre, es va dur a terme la “II Jornada de cuidat-
ges i noves demandes de Salut”, dins del Màster en Ciències 
de la Infermeria.

•	 El 23 de novembre, i amb la col·laboració del Col·legi Ofici-
al de Diplomats en Infermeria de Lleida, es va organitzar el 
seminari: “Clinical Pathways” (Trajectòries clíniques), impartit 
pel Dr. Walter Sermeus, professor de la Facultat de Medicina 
de la Universitat de Leuven (Bèlgica) i coordinador del pro-
jecte Europeu d’Investigació RN4CAST (Nurse Forecasting in 
Europe).

•	 El 23 de novembre, els estudiants de ciències de la salut van 
organitzar un taller d’aigües per tal de fomentar entre els es-
tudiants universitaris el consum d’aigua no embotellada.

•	 L’1 de febrer i amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Di-
plomats en Infermeria de Lleida, el Dr. Jan Hamers, de la Fa-
cultat de Salut, Medicina i Ciències de la Vida, Escola de Salut 
Pública i Atenció Primària de la Maastricht University (Holan-
da), ha impartit la conferència: “L’impacte a la societat de la 
recerca en infermeria”.
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•	 El 8 de febrer, la Sra. Rocio Casañas, psicòloga i infermera del 
Centre d’Higiene Mental de les Corts de Barcelona i la Sra. 
Antonia Raya, infermera EAP del Raval Nord de Barcelona, 
han impartit la conferència “Avaluació d’un programa d’In-
fermeria d’intervenció grupal psicoeducativa en pacients amb 
trastorns depressius lleus a l’atenció primària”.

•	 El 21 de febrer i amb la col·laboració del Col·legi Oficial de 
Diplomats en Infermeria de Lleida, Dr. Victor Flusser, Respon-
sable de la Diplomatura Universitària de Músics intervinents 
en el medi sanitari del «Centre de Formation de Musiciens 
Intervenants», Universitat Marc Bloch d’Estrasburg, a França, 
ha impartit la conferència: “Un abordatge sensible per a la 
humanització de la vida en els serveis de salut”.

•	 L’1 de març i amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Di-
plomats en Infermeria de Lleida, el Dr. Koen MIlisen, Ph. D., 
R.N. de la Faculty of Medicine Center for Health Services and 
Nursing Research, Catholic University Leuven and University 
Hospital Leuven (Bélgica), ha impartir la conferència: “Pre-
venció de caigudes en la gent gran”.

•	 El dia 14 de març, i per donar pautes per parlar amb públic 
i fer perdre la por escènica, va venir la Sra. Encarna Peinado, 
actriu que ha interpretat i dirigit obres clàssiques i contem-
porànies, també ha participat en tallers i seminaris organit-
zats per la Paeria.

•	 El 18 de març, els membres del Consell de l’Estudiantat d’In-
fermeria i Fisioterapia organitzen una xerrada de realitat 
professional amb estudiants del màster de ciències de la in-
fermeria. Durant la Jornada també va tenir lloc al hall de la 
Facultat un dinar popular.

•	 Un grup de professors francesos de Lille, a través dels seus 
contactes amb professors de Ciències de l’Educació de la UdL, 
han estat durant una setmana de març de 2011 a la nostra 
facultat per fer el curs “Investigació en l’alternança”, a més de 
fer un estudi. S’han entrevistat amb diferents grups d’estudi-
ants, professorat i l’equip del deganat. També han visitat els 
centres hospitalaris.

•	 Jornades Sociosanitàries, organitzades per Gestió de Serveis 
Sanitaris de l’Hospital Santa Maria.

•	 II Jornada d’actualització: Multiculturalitat i Salut.

•	 El 28 d’abril, s’ha impartit una xerrada informativa sobre el 
Màster en Ciències de la Infermeria i el Doctorat en Salut.

•	 El 5 de maig, els estudiants de la Facultat d’Infermeria han 
organitzat conjuntament amb els de la Facultat de Medicina 
el II Congrés d’estudiants de Ciències de la Salut.

•	 9è. concurs de fotografia. En aquesta edició a més d’adre-
çar-se als estudiants i professionals de la infermeria també 
s’ha adreçat als estudiants i professionals fisioterapeutes. El 
tema del concurs ha estat: “Més enllà dels procediments”. Les 
fotografies premiades han estat:

 - 1r premi: “Projectes quirúrgics”, autora Irene Montardit 
Bertral.

 - 2n premi: “ Complicitat terapèutica”, autora Clara Vergé 
Ortínez.

 - 3r premi: “Dóna calor i no farà tant fred”, autor Albert 
Fernández Borreguero.

 - 1r accèssit: “El somni dels desperts”, autor Albert Fernán-
dez Borreguero.

 - 2n accèssit: El millor tractament no precisa prescripció 
mèdica”, autora Silvia Xuclà García.

•	 El 12 de maig, els alumnes de la Facultat han participat en la 
jornada del “Dia de la Infermeria 2011” presentant

7 comunicacions:

 - “Sindrome del Maullido” (2 alumnes de 3r curs de la diplo-
matura en infermeria).

 - “Sindrome de Tourette” (Enric Gallart, alumnes de 1r del 
grau en Infermeria).

 - “Expectatives professionals en infermeria” (3 alumnes de 
1r i 2n Grau infermeria).
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 - “Contexto europeo. Especialidades de enfermería” (3 alum-
nes de 2n Curs del grau en infermeria).

 - “Los profesionales de la salud. Sus valores” (3 alumnes de 
1r del grau en fisioteràpia).

 - “Integració de competències en Infermeria” (Gemma Espi-
gares, 2n Curs grau en Infermeria).

 - “Integració de coneixements infermers” (9 alumnes del 
grau en infermeria).

6 posters:

 - “Estudi de les vacunacions en els emigrants” (4 alumnes de 
la diplomatura en infermeria).

 - “L’ús de la citologia com prevenció del càncer de coll uterí” 
(4 alumnes de 2n del grau en infermeria).

 - “Comença amb tu la prevenció del càncer de mama” (3 
alumnes de 2n Grau infermeria).

 - “Riscos Laborals” (6 alumnes dels graus: fisioteràpia i in-
fermeria).

 - “Tics en fisioteràpia” (4 alumnes de 1r del grau en fisiote-
ràpia).

 - “La inteligència emocional i la fisioteràpia” (2 alumnes de 
1r del grau en fisioteràpia).

•	 Dins de la mateixa jornada, el Sr. Fidel Molina Luque, doctor 
de Sociologia de la UdL, ha impartit la conferència: “Els pro-
fessionals de la Salut: més enllà del saber fer”.

•	 Jornades d’Orientació a l’estudiant del tercer curs de la diplo-
matura en infermeria d’aquests curs:

 - Pràcticum clínic.

 - Perspectives acadèmiques després de la Diplomatura.

 - Especialitats d’Infermeria.

 - Perspectives laborals públiques.

 - Perspectives laborals privades.

 - Perspectives laborals vàries (col·legis, associacions, etc).

•	 Jornades d’Acció Tutorial als alumnes del Grau en infermeria. 
Durant aquest curs’ha fet repartides en diferents jornades:

 - octubre: Treball en grup.

 - novembre: organització del temps.

 - gener: tècniques d’estudi.

 - febrer:competència d’infermeria.

 - març: normes generals de les pràctiques amb les xerrades 
següents:

 - Riscos biològics.
 - Precaucions estàndars.
 - Protocols d’accidents.
 - Ètica.

Mobilitat d’estudiants 

Estudiantat

Dins de l’intercanvi aquest curs acadèmic han participat:

ERASMUS

Alumnes d’altres universitats:

1 de la Universitat de Padova
1 de la Universitat de Milà
2 de la Universitat de Tieste
2 de la Universitat de Malta
2 de la Universitat de Perú
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Alumnes del nostre centre:

2 a la Universitat de Vassa
2 a la Universitat de Milà
2 a la Universitat de Nàpols
1 a la Universitat de Malta
4 a la Universitat de Trieste
3 a la Univeresitat de Padova 
1 a la Universitat de Xile

SICUE

1 a la Universitat d’Alacant
1 a la Universitat Rovira i Virgili
1 a la Universitat de les Ílles Balears

Mobilitat de professorat

•	 Dins del Conveni Académico Interinstitucional para la reali-
zación del curso de experto en ciencias de la salud-especiali-
zación en salud intercultural entre la Universitat de Lleida y la 
Universidad Siglo XX, el Ministerio de Salud y la Vicepresiden-
cia del Estado Plurianual de Bolivia, l’Escola ha participat dins 
del programa COUNIT (Cooperació Universitaria y Formación 
técnica especializada). S’han desplaçat 5 professors de la nos-
tra Facultat.

Altres

•	 La Facultat d’Infermeria continua participant en les reunions 
periòdiques de la Conferencia Nacional de Directores de Escu-
elas Universitarias de Enfermería Estatales.

•	 Participació de la Facultat d’Infermeria en les reunions peri-
òdiques de l’Associació de Directors/es d’Escoles d’Infermeria 
Catalanes.

•	 La Facultat està participant en el programa d’intercanvi uni-
versitari “Universidad de la experiencia. Programa Senior”. Di-
ploma Senior. Postgrau Senior.

•	 La degana Sra. M. Luisa Guitard forma part del Consell Asses-
sor de la Ciència de Lleida de l’Ajuntament de Lleida.

•	 La vicedegana Sra. Maria Sánchez, participa en el Consell Tèc-
nic d’Acreditació de Formació Continuada de l’Institut d’Estu-
dis de la Salut, representant a la UdL.

Professorat visitant

•	 Al llarg del curs, han visitat l’Escola professorat de diferents 
universitats, tant per impartir xerrades, cursos, ponències, 
etc., així com d’altres que han vingut per veure l’Escola i les 
seves dependències.

Premis

•	 El professor Sr. Joan Blanco i el Sr. Jordi Ballesté han obtingut 
el primer premi d’investigació i iniciatives de Gestió de Serveis 
Sanitaris de l’any 2009 amb el treball “Associació entre viure 
en soletat i la discapacitat funcional en majors de 65 anys”.

•	 En la convocatòria d’Ajuts per a la Recerca en Infermeria de 
l’IRB Lleida, ha resolt adjudicar l’Ajut de Recerca al professor 
Joan Blanco Blanco pel treball que porta el títol:

•	 “Cultivo por frotis, frente a punción por irrigación aspiración 
percutánea, como prueba diagnóstica de infección en úlceras 
por presión. Evaluación de la validez y estudio de costes”. No-
vembre 2010.

•	 En la convocatòria d’Ajuts per a la Recerca en Infermeria de 
l’IRB Lleida, ha resolt adjudicar l’Ajut de Recerca a la profes-
sora Teresa Botigué pel treball que porta el títol:

•	 “Identificació d’una eina d’equibratge per a detectar risc de 
desnutrició a les persones grans que viuen a la comunitat”. 
Novembre 2010.

•	 L’AQU, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, fa constar que el disseny del Sistema de Garantia 
Interna de Qualitat de l’EUI aplicable a les seves titulacions 
oficials, ha rebut una valoració POSITIVA després d’haver 
estat avaluat en el marc del programa AUDI, cosa que in-
dica que és conforme a les directrius establertes en aquest 
programa.
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•	 Ares Izard Forrellad ha estat una de les persones guanyadores 
de la VII Edició dels premis de la UdL a treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior. 
12 novembre 2010.

•	 En les Jornades Catalanes d’Estudiants d’Infermeria, que s’han 
dut a terme a Barcelona els dies 11 i 12 de març, les alumnes 
de segon curs del grau en infermeria, Sra. Gemma Espigares i 
Ana Barea, han obtingut el 3r premi de “Comunicació” pel seu 
treball “Integració de coneixements infermers”.

•	 L’alumna Beatriz de Osma López de primer curs del grau en fi-
sioteràpia ha obtingut el segon premi del concurs de fotogra-
fia que ha organitzat la Unitat de Fibromiàlgia i la Societat de 
Fatiga Crònica de l’Hospital Santa Maria de Lleida. Març 2011.

•	 El premi extraordinari de Fi de Carrera de la Diplomatura en 
Infermeria de la promoció 2007-2010 ha estat per a María 
Belén Casanovas Aisa.

•	 El premi extraordinari de Fi de Carrera del Master Oficial en 
Ciències de la Infermeria de la promoció 2008-2010 ha estat 
per a Josefina Bonet Botanch i Maria Viladrosa Montoy.

•	 Els professors de la nostra Facultat M. Luisa Guitard, Joan 
Torres, Divina Farreny, Josep M. Gutierrez, Nuria Farré i Jose-
fina Farreny han obtingut el primer premi a la millor comu-
nicació pel treball “Utilitat del diagnòstic sedentarisme en les 
consultes d’Infermeria”. Aquest premi l’otorga la Asociación 
Española de la Hipertensión-Liga Española para la Lucha con-
tra la Hipertensión Arterial. Madrid, 4 de març de 2011.

•	 Designació del Consell Social de la UdL de la Facultat d’Infer-
meria com a candidata al premi col·lectiu Vicens Vives.

Informació acadèmica

•	 el 13 de setembre de 2010, el rector de la UdL va donar la 
benvinguda als alumnes de primer curs del grau en infermeria 
i als del grau en fisioteràpia.

•	 El 21 de setembre, es va inaugurar el curs acadèmic 2010-
2011 del Master Oficial en Ciències de la Infermeria.

•	 El 24 de setembre, es va inaugurar el curs acadèmic 2010-
2011 del nou Màster Oficial en Educació per a la Salut.

•	 El 2 de novembre, el Sr. Joan Viñas, rector de la UdL va tenir 
una xerrada amb tot el professorat i PAS del centre.

•	 El 29 de desembre de 2010, ha estat publicat al DOGC la mo-
dificació d’Escola Universitària d’Infermeria, que es transfor-
ma en Facultat d’Infermeria, i s’implanten els estudis univer-
sitaris oficials del grau en infermeria.

•	 Col·laboració constant amb la UdL per fer activitats com: Co-
neixes la UdL, jornada de portes obertes, (per alumnes, pro-
fessors de secundària, etc.) 18 de febrer de 2011.

•	 Amb motiu de la baixa per jubilació del professor Fernando 
Carrillo Gistain, se li va fer un homenatge per la seva trajec-
toria universitària com a professor d’aquest centre.

•	 16 de juny de 2011, lliurament de les orles acadèmiques a 
la 25a promoció de Diplomats en Infermeria, la 5a promoció 
del màster en Ciències de la Infermeria. i la 1a promoció del 
màster en Educació per a la Salut. El padrí de les promocions 
ha estat el Dr Carles Muntaner, catedràtic d’Infermeria Psi-
quiàtrica de la Facultat d’Infermeria Lawrence S. Bloomberg, 
Universitat de Toronto, Canadà.

Convenis

•	 Conveni acadèmic interinstitucional per a la realització del 
“Curso de experto en Ciencias de la Salud-especialización en 
salud intercultural”, entre la Universitat de Lleida, la Univer-
sidad Nacional Siglo XX, el Ministerio de Salud y la Vicepresi-
dencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

•	 S’ha signat el conveni de cooperació educativa Universitat-
Empresa amb l’Associació Espanyola contra en Càncer de 
Lleida AECC.

•	 S’ha signat el conveni de cooperació educativa Universitat-
Empresa amb el Centre Residencial JOVIAR SL de Lleida.



55Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2010/2011

•	 S’ha signat el conveni de cooperació educativa Universitat-
Empresa amb el Patronat Municipal Assistencial de Juneda.

•	 S’ha signat el conveni de cooperació educativa Universitat-
Empresa amb la Fundació Filella de Tremp.

•	 S’ha signat el conveni entre la UdL i l’Orde Hospitalari Sant 
Joan de Déu província d’Aragó-Sant Rafael.

•	 Concert en l’àmbit docent, assistencial i investigador entre la 
UdL i l’empresa de Gestió i Serveis Sanitaris.

Facultat de Dret i Economia

Equip de Govern i altres càrrecs de la Facultat de Dret i 
Economia

L’equip de govern de la Facultat de Dret i Economia està integrat 
pels següents membres:

Degà:
Sr. Joan Pere Enciso Rodríguez

Secretària acadèmica:
Sra. Maria José Puyalto Franco

Vicedegà amb funcions de cap d’estudis dels ensenyaments 
de Ciències Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses 
i Turisme:
Sr. Rafael Allepuz Capdevila

Vicedegana amb funcions de cap d’estudis de l’ensenyament 
de Dret:
Sra. Adoración Padial Albás

Vicedegana:
Sra. M. Mercè Castillo Solsona 

Vicedegà:
Sr. Eduard Cristóbal Fransi

La resta de professorat amb responsabilitats de gestió són:

Coordinadora del Grau de Dret:
Sra. Neus Cortada Cortijo

Coordinador del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses:
Sr. Jose Manuel Alonso Martínez

Coordinador del Grau de Turisme:
Sr. Joan Baigol Guilanyà

Coordinadora de l’Itinerari Curricular Conjunt de Dret i Cièn-
cies Empresarials:
Sra. Adoración Padial Albàs

Coordinadora Llicenciatura en Administració i Direcció d’Em-
preses:
Sra. Yolanda Montegut Salla

Coordinadora del Pla d’Acció Tutorial de la FDE:
Sra. Yolanda Montegut Salla

Responsables de les Pràctiques en Empresa de la diplomatura 
en Ciències Empresarials i la Llicenciatura en ADE:
Sra. Anna Vendrell Vilanova i Sra. Anna Tena Tarruella

Responsable del Practicum I i II de la Llicenciatura en Dret:
Sr. Eduardo Piedrabuena (en col·laboració amb el Programa de 
pràctiques universitàries als centres i serveis del Departament de 
Justícia del Centre d’estudis Jurídics i Formació Especialitzada de 
la Generalitat de Catalunya).

Actes Acadèmics

Assistència del degà a la inauguració del Curs Acadèmic 2010-
2011 (17 de setembre de 2010).

Assistència del degà a l’acte d’investidura com a Doctor Honoris 
Causa del senyor Michael A. Savageau (9 de maig de 2011).

Solemne acte de lliurament d’orles Acadèmiques de la XXXIX 
Promoció d’alumnes de la Llicenciatura en Dret, la XXII Promo-
ció d’alumnes de la Diplomatura en Ciències Empresarials i la XV 
Promoció d’alumnes de la Llicenciatura en Administració i Direcció 
d’Empreses apadrinades per la senyora Almudena Castro-Girona 



56 Centres i departaments

Martínez, notària de Barcelona i presidenta de la fundació Aequi-
tas. L’acte va tenir lloc el dia 12 de maig de 2011 a l’Auditori Mu-
nicipal Enric Granados.

Activitats d’orientació i informació a l’estudiantat de la FDE 
i futurs alumnes

Actitivats adreçades a l’alumnat de la FDE

•	 Setmana d’acollida als alumnes de primer curs dels Graus en 
Dret, ADE i Turisme (del 7 al 10 setembre de 2010).

•	 Sessió de benvinguda als alumnes d’intercanvi ensenyaments 
de ADE i Turisme (8 de setembre de 2010 i 3 de febrer de 
2011).

•	 Sessió de benvinguda als alumnes d’intercanvi ensenyament 
de Dret (13 de setembre de 2010 i 8 de febrer de 2011).

•	 I Jornades d’Orientació Professional FDE (27 d’abril i 4 de 
maig de 2011). Les Jornades es van realitzar en dos dies i van 
incloure, als matins, sessions informatives sobre el mercat de 
treball i l’ocupació pública en diferents àmbits d’activitat amb 
ponents joves que comparteixen amb els assistents un tret 
comú: haver cursat els seus estudis universitaris a la FDE. Les 
activitats programades a les tardes eren dos tallers formatius 
sobre “El procés de selecció” i “Autoconeixement i entrena-
ment en competències professionals” a càrrec de la Sra. Io-
landa Tabares, Llicenciada en psicologia i Màster en Psicologia 
Clínica, Coach i consultora de RRHH.

Activitats per als futurs alumnes

•	 Participació en les diferents sessions d’orientació università-
ria organitzades pels IES de Lleida i província (gener i febrer 
de 2011).

•	 Participació en les Jornades de Campus Obert de la UdL adre-
çades als estudiants de Batxillerat i de CFGS, així com al pro-
fessorat de secundària que acompanya a l’alumnat (18 de 
febrer de 2011).

•	 Participació a la VII Jornada de Campus Oberts per a famílies 
adreçada als pares i mares d’estudiants de Batxillerat i Cicles 
Formatius de Grau Superior de Lleida i comarques (5 de març 
de 2011).

•	 Participació a la Quinzena de Presentació de l’oferta Docent 
de la FDE als futurs alumnes universitaris: l’estudiantat de 
Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior, així com 
al professorat, als pares i mares, a les AMPA i en general, a 
tothom que hi estigui interessat (6 d’abril de 2011).

Activitats de l’estudiant de la FDE

•	 Assistència de dos estudiants a la “II Conferencia de Repre-
sentantes de los Alumnos de Derecho de España” (7 i 8 d’oc-
tubre de 2010).

•	 Protesta de l’estudiantat contra la nova llei d’accés a la pro-
fessió d’advocat i procurador (1 de desembre de 2010).

•	 Eleccions de l’estudiantat per elegir als seus representants al 
Claustre, Juntes de Centre i Consells de Departament (2 de 
desembre de 2010).

•	 Assistència de dos estudiants a la “III Conferencia de Repre-
sentantes de los Alumnos de Derecho de España” (13 de de-
sembre de 2010).

•	 Assistència al Curs de representació estudiantil a la UdL, a 
càrrec de Xavier Gómez (vicerector d’Estudiantat) (19 de fe-
brer de 2011).

•	 Assistència a la xerrada sobre participació estudiantil al sis-
tema universitari, a càrrec de Richard Merhi (expresident del 
Consell d’Estudiants de la Universitat Jaume I de Castelló), en 
el marc del Curs de Representació Estudiantil a la UdL i les ac-
tivitats de presentació de l’Estatut de l’Estudiant Universitari 
(23 de febrer de 2011).

•	 Assistència a la presentació de l’Estatut de l’Estudiant Univer-
sitari, a càrrec de Mercedes Chacón, directora general d’aten-
ció, participació i empleabilitat d’estudiants universitaris del 
Ministeri d’Educació (4 de març de 2011).
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•	 Participació en la Festa Major de l’Estudiantat de la UdL 2011 
(28 d’abril de 2011).

•	 Durant la segona setmana de juliol de 2011, el Parlament de 
Catalunya portarà a terme l’activitat “El Parlament universita-
ri”. Aquesta activitat és una simulació de la feina que habitu-
alment fan els parlamentaris i participaran alumnes de la FDE.

Comissions de treball

•	 Constitució de la Comissió d’elaboració del Reglament del 
Treball Final de Grau (7 d’octubre de 2010).

•	 Constitució de la Comissió d’elaboració del Màster en Dret i 
Advocacia (24 d’octubre de 2010).

Convenis i altres.

•	 Signatura del conveni de col·laboració entre la FDE i el Profes-
sorat d’economia de Secundària.

•	 Signatura del conveni de col·laboració entre la FDE i la Jove 
Cambra de Lleida.

•	 Adhesió a una carta conjunta de les Universitats catalanes 
manifestant el seu desacord amb els criteris emprats per ava-
luar les revistes i, més concretament, sobre els resultats ob-
tinguts per les revistes de l’àrea de dret (Classificació de revis-
tes científiques Carhus Plus, publicada per l’agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)) (març 2011).

Jornades, Conferències, inauguracions i altres actes a la FDE

Jornades

•	 XXI Jornades Jurídiques sobre “La codificació del Dret civil a 
Catalunya: de la Compilació al Codi Civil”. Inauguració a càr-
rec de la Sra. Montserrat Tura, consellera de Justícia i el Sr. 
Joan Viñas, rector de la UdL. (11 i 12 de novembre de 2010).

•	 XXII Jornades Universitat-Empresa: “El màrqueting avui: com 
arribar al teu client de manera efectiva”. Inauguració a càrrec 
de l’alcalde de Lleida, Sr. Àngel Ros, el rector de la Universitat 

de Lleida, Sr. Joan Viñas, el President del Consell Social, Sr. 
Ramon Roca, i el degà de la Facultat de Dret i Economia, Sr. 
Joan Pere Enciso (2 de maig de 2011).

Conferències

•	 Títol: Planificació i gestió dels RRHH en una comissaria.
Ponent: Sr. Benedicto Castilla, inspector de la Comissaria de 
Lleida.
Data: 3 de novembre de 2010.

•	 Títol: Planificació de les persones i la logística al Grup Uni-
preus.
Ponent: Sra. Anna March i Sr. Sergi Canela.
Data: 17 de novembre de 2010.

•	 Títol: La nova comercialització turística.
Ponent: Sra. Natàlia Moncunill, account manager de Booking.
com.
Data: 17 de novembre de 2010.

•	 Títol: Oportunitats laborals i opcions de negoci en el sector 
turístic lleitadà.
Ponent: Sr. Juli Alegre Alcázar, cap del Departament de Pro-
moció del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Data: 13 de desembre de 2010.

•	 Títol: Promoció turística a Lleida.
Ponent: Sr. Àngel Vidal i Boldú, director del Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida.
Data: 20 de desembre de 2010.

•	 Títol: Turisme rural: de l’expectativa a la gestió de la realitat.
Ponent: Jaume Salvat Salvat, professor de la Universitat Ro-
vira i Virgili.
Data: 17 de gener de 2011.

•	 Títol: Estratègies de direcció i gestió hotelera.
Ponent: Sra. Katya Rautenberg de Tàpies, directora de l’Hotel 
Relais & Chateaux “El Castell de Ciutat” a La Seu d’Urgell.
Data: 21 de març de 2011.
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•	 Títol: Estratègies de direcció i gestió del Museu de Lleida.
Ponent: Sra. Montse Macià, directora del Museu de Lleida Di-
ocesà i Comarcal.
Data: 28 de març de 2011.

•	 Títol: L’impacte del tren d’alta velocitat en el desenvolupa-
ment de les destinacions turístiques.
Ponents: Sr. Marc Cannavagia, economista, expert en desen-
volupament turístic i soci de Tangible, SL assessoria turística 
i el Sr. Joan Baigol, economista, professor associat de la FDE, 
membre del comitè executiu de la Red Española de Ciudades 
Ave, gerent de Turisme de Lleida.
Data: 19 de maig de 2011.

•	 Títol: Les causes de la crisi i les vies de sortida.
Ponent: Sr. Santiago Niño Becerra, catedràtic d’estructura 
econòmica de d’institut Químic de Sarrià i autor del llibre “El 
crash del 2010”.
Data: 8 de juny de 2011.

Taules rodones

•	 Títol: Negociació bancària i obtenció de finançament en 
temps de crisis: Perspectives pel 2011, dins del Màster de 
Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió. 
Amb la participació de: Sr. Ferran Iturbe, gerent de Serveis 
Corporatius de Grinyó, Sr. Miquel Cabus, director financer 
Grup Actel, Sr. Xavier Fabregat, director del Centre Empreses 
Lleida grup Santander, i Sr. Emilio Castan, director del Centre 
Empreses Lleida “La Caixa”.
Data: 14 de desembre de 2010.

•	 Títol: Perdre l’habitatge i continuar pagant? Plantejaments 
per una reforma del mercat hipotecari: la dació en pagament 
com a mitjà d’extinció del deute. 
Amb la participació de: Sr. Eduardo Enrech, jutge degà de Llei-
da. Magistrat del Jutjat de 1a Instància número 6 i Mercantil. 
Sr. Xavier Becerra, responsable de Polítiques d’Habitatge de 
CCOO de Catalunya.Sr. Miquel Àngel Escobar, secretari de Co-
municació i Portaveu d’UGT de Catalunya.
Data: 18 de maig de 2011.

Inaguracions

•	 Inauguració del Concurs de Simulació de Borsa, a càrrec del 
Sr. Rafael Allepuz, vicedegà de la Facultat de Dret i Economia 
de la UdL i la Sra. Carme Hortalà, directora general de GVC 
Gaesco. (18 d’octubre de 2010).

•	 Acte d’inauguració del Màster universitari en Comptabilitat, 
Auditoria i Control de Gestió, a càrrec de la Sra. Isabel del 
Arco (vicerectora de Docència de la UdL). Lliçó inaugural: La 
influència dels estats comptables en els mercats financers, a 
càrrec de Jaume Puig, director general de GVC Gaesco Gestió. 
(19 d’octubre de 2010).

Altres actes

•	 Visita del rector de la UdL a la FDE (2 de novembre de 2010).

•	 Acte d’homenatge en memòria del professor Josep Maria Mor 
Maurici (16 de novembre de 2010).

•	 Acte d’homenatge al professor Francisco Javier Aquilué Ortiz 
(2 de desembre de 2010).

•	 Roda de Premsa per presentar el Màster en Hisenda Local i 
Autonòmica, a càrrec de Pere Enciso, degà de la Facultat de 
Dret i Economia de la UdL, els professors Xavier Cors i Juan 
Manuel Perulles, coordinadors del Màster i Josep Presseguer, 
vicepresident segon de la Diputació de Lleida i tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament (14 de gener de 2011).

•	 Assistència de l’equip deganal a la presentació de l’Estatut 
de l’Estudiant Universitari, a càrrec de Mercedes Chacón (di-
rectora general d’atenció, participació i empleabilitat d’es-
tudiants universitaris del Ministeri d’Educació (4 de març de 
2011).

Assistència i participació de la FDE a jornades, 
congressos, conferencies i altres actes externs

•	 Assistència del degà a la l’acte inaugural del curs 2010–2011 
dels estudis en llengua catalana a les universitats de l’exterior, 
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organitzat per la Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon 
Llull (20 de setembre de 2010).

•	 Assistència del vicedegà, Sr. Eduard Cristóbal, a l’École de Ma-
nagement de Normandie (França). Presentació del programa 
de mobilitat de la Facultat de Dret i Economia de la UdL (oc-
tubre 2010).

•	 Assistència del degà a la conferencia impartida per la Dra. 
Zulima Fernández, Directora de l’ANECA amb el títol: Evolució 
de la qualitat en l’ensenyament (26 d’octubre de 2010).

•	 Assistència del degà i del vicedegà, Eduard Cristóbal, a la re-
unió de la CONFEDE, celebrada a Santiago de Compostel·la (4 
d’octubre de 2010).

•	 Assistència del degà a la reunió convocada per la Regidoria de 
Joventut de la Paeria (19 d’octubre de 2010).

•	 Estada a Perpinyà del vicedegà de Relacions Internacionals 
de la FDE, Sr. Eduard Cristóbal (18 i 19 de novembre de 2010).

•	 Assistència de l’equip deganal a una sessió de formació amb 
representants d’AQU Catalunya per informar sobre el “Marc 
per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació 
de titulacions oficials” (11 de novembre de 2010).

•	 Inauguració del Fòrum Manel Martín: Nou horitzó turístic 
amb l’aeroport Lleida-Alguaire, a càrrec de Pere Enciso, degà 
de la Facultat de Dret i Economia de la UdL i Jaume Gilabert, 
president de la Diputació de Lleida (23 de novembre de 2010).

•	 Assistència del vicedegà Sr. Eduard Cristóbal i el coordinador 
del grau en ADE, Jose Alonso, a la inauguració oficial del 1r 
Expert i Especialista Universitari en Centralitat + transversali-
tat al marketing (11 de gener de 2011).

•	 Conferència: L’impacte de la crisi ens els sectors econòmics 
de Lleida, a càrrec de Pere Enciso, degà de la Facultat de Dret 
i Economia de la UdL, dins de la 3a Setmana Agrària Cultural 
de la Cooperativa de Bellcaire (13 de gener de 2011).

•	 Assistència de les vicedeganes Sra. Padial, Sra. Castillo i la 
Secretària Acadèmica, Sra. Puyalto, als actes de la Festa del 
Patró San Raimon de Penyafort organitzats per l’Il·lustre Col-
legi d’Advocats de Lleida (28 de gener de 2011).

•	 Assistència de la vicedegana Sra. Castillo i la secretària acadè-
mica Sra. Puyalto a la XVIII Conferencia de Decanos y Decanas 
de las Facultades de Derecho de España, celebrada a Logroño 
(9 i 10 de febrer de 2011).

•	 Inauguració de la Jornada La prostitució: cap a la legalització?, 
amb Ramon Canela, vicerector de Política Científica i Tecno-
lògica, Pere Enciso, degà de la Facultat de Dret i Economia, 
Antoni Vaquer director del Centre d’Estudis Jurídics Europeus 
i Mediació de la UdL i Carolina Villacampa, coordinadora de la 
jornada (25 de febrer de 2011).

•	 Assistència de la vicedegana amb funcions de cap d’estudis 
del Grau en Dret, Sra. Adoración Padial a l’acte d’homenatge 
en memòria del professor Carlos J. Maluquer de Motes a la 
Universitat de Barcelona (28 de febrer de 2011).

•	 Assistència en representació de la FDE del vicedegà Sr. Eduard 
Cristóbal i del coordinador del Grau en ADE, Jose Alonso, al 5è 
Fòrum del Management: Noves tendències del màrqueting, 
organitzat per FUNDE Associació d’Empresàries, Directives i 
Professionals (30 de març de 2011).

•	 Assistència del degà i del vicedegà amb funcions de cap 
d’estudis del Grau en ADE i Turisme, Sr. Rafael Allepuz, al VI 
Simposi Internacional del CIDUI a Barcelona sobre el tema: 
Les universitats, els estats i els mercats en una Europea que 
canvia: cap a una governança creativa de l’educació superior. 
Europa en el mon, el món a Europa (4 d’abril de 2011).

•	 Assistència de la vicedegana Sra. Castillo a la reunió convoca-
da per l’AGAUR en relació a la classificació de revistes cientí-
fiques Carhus Plus (17 de maig de 2011).

•	 Assistència de les vicedeganes Sra. Padial i Sra. Castillo a la 
reunió de la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facul-
tades de Derecho de España (26 de maig de 2011).
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•	 Assistència dels vicedegans Sr. Allepuz i Sr. Cristóbal a la re-
unió de la Conferencia Española de Decanos y Decanas de 
Economía y Empresa –CONFEDE– (2 i 3 de juny 2011).

Facultat de Medicina

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

Actes Acadèmics

L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2010-11 es va celebrar el 
15 d’octubre de 2010 a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina.

La lliçó inaugural va ser impartida per la Sra. Marina Geli Fábregas, 
consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya.

En el mateix acte es va fer l’anunci del premi extraordinari de lli-
cenciatura en Medicina del Curs 2008-09 a la senyora Ana Gené 
Mola i de Nutrició Humana i Dietètica a la senyora Aránzazu Blan-
co Martínez de Moratín.

Acte de Lliurament d’Orles: XVIX promoció de Llicenciats i Llicenci-
ades en Medicina i IV promoció de Diplomats en Nutrició Humana 
i Dietètica, van tenir lloc el divendres 13 de maig de 2011 a la Seu 
Vella de Lleida. Aquestes promocions varen ser apadrinades per 
la Dra. Rosa Maria Pérez Pérez, presidenta del Col·legi Oficial de 
Metges de Lleida.

Acte de Cloenda del Ir Màster en Recerca Clínica en Medicina: di-
vendres 3 de juny de 2011 a l’Aula Magna de la Facultat, apadrina-
da pel Dr. Joan Comella Carnicer.

Alumnes

En el Curs Acadèmic 2010-11 s’han matriculat:

Llicenciatura en Medicina –Pla 1994–         406
Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica          49

Grau en Medicina           237
Grau en Nutrició Humana i Dietètica           77
Grau en Ciències Biomèdiques (Biomedicina)          71
Inscripció UdL sense efectes Acadèmics            2
Màster Universitari en Recerca Clínica en Medicina         30
Màster Universitari en Biotecnologia en Ciències de la Salut    15

Actes de la facultat

Dimarts 17 de maig de 2011: Presentació del Institut de Neuroci-
ències d’Alacant pel seu Director, el Dr. Juan Lerma, als estudiant 
de Ciències Biomèdiques.

Dijous 2 de juny de 2011: Lliurament dels premis de la V Edició del 
Concurs Humor i Salut.

Divendres 3 de juny de 2011: Presentació del Institut de Recerca de 
la Vall d’Hebron pel seu Director, el Dr. Joan Comella, als estudiant 
de Ciències Biomèdiques.

Convenis signats per les pràctiques dels alumnes de ciències 
biomèdiques (biomedicina)

Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Hospital del Pallars de Lleida, Hospital Sant Joan de Deu de Barce-
lona, Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, Hospital 
de Manacor, Hospital de Barbastre (Huesca), Fundació Caubet-CI-
MERA (Illes Balears), Centre de I+D Ferrer de Barcelona, Universitat 
de Barcelona, Instituto de Biomedicina de Valencia i Instituto de 
Parasitologia y Biomedicina “López Neyra” de Madrid.

Programa de mobilitat de l’estudiantat

Estudiants d’altres Universitats: Pel que fa a la mobilitat dels es-
tudiants, durant el curs 2010-11 s’han incorporat a la Facultat de 
Medicina 52 estudiants (ERASMUS, JADE, SICUE-SÉNECA).

Estudiants UdL: 28 estudiants de la Facultat de Medicina han 
gaudit de Beca ERASMUS, JADE i SICUE-SÉNECA, durant el Curs 
2010/11.
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Escola Universitària de Relacions Laborals

Escola Universitària de Relacions Laborals (EURL)
Director: Ramon Borjabad Bellido
Gran Passeig de Ronda 55-57 Baixos
25006 Lleida
Tel. 973-248993
Fax. 973-221818
A/e: capadministracio@eurl.es
http: www eurl.es

Activitats docents

Durant el curs 2010/2011, a més a més de la impartició de la do-
cència reglada a la Diplomatura en Relacions Laborals, s’imparteix 
el Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans.

Convenis en pràctiques de empreses

Destaquem, com en anys anteriors, múltiples convenis de pràcti-
ques amb empreses de la província de Lleida i de fora.

Cursos

L’ Escola ha realitzat els següents cursos reconeguts amb crèdits 
de lliure elecció:

•	 La iniciativa Empresarial. Idoneïtat i viabilitat en la promoció 
econòmica.

•	 Qualitat de vida en el treball: factors psicosocials

•	 Ètica i responsabilitat social de les organitzacions.

•	 Noves fórmules de finançament a les societats cooperatives.

•	 La navegació marítima i aèria: el buc, l’aeronau i els contrac-
tes d’explotació dels mateixos.

•	 Diseño e implementación de los planes de igualdad en la em-
presa.

•	 Màrketing, publicitat i comerç electrònic.

•	 Propietat industrial i protecció a la qualitat.

•	 Confecció de nòmines i assegurances socials.

•	 Contractes en l’àmbit empresarial.

•	 La innovación en la empresa en tiempos de crisis.

•	 Les Empreses de medicació en assegurances i reassegurances 
privades. Elements de direcció i gestió.

L’Escola ha participat a les Jornades de Foment de l’Emprenedo-
ria: Emprèn. (Xarxa d’Emprenedoria Universitària. Amb el suport 
de INICIA, Unió Europea, Departament d’Empresa i Ocupació i SOC 
Sevei d’Ocupació de Catalunya).

Activitats de Recerca. Publicacions.

En aquest apartat, destaquem la publicació de l’Anuari de la Fun-
dació Ciutat de Lleida que, com cada any (des de 1990), compta 
amb la col·laboració (articles de recerca i investigació) dels profes-
sors de l´EURL i centres propis de la UdL així com d’altres Univer-
sitats espanyoles i estrangeres.

Diversos professors de la EURL estan dintre de Grups d’Investiga-
ció dintre i fora de la UdL.

Altres activitats

L’Escola ha participat en les següents activitats d’informació i pro-
moció dels estudis de Relacions Laborals en:

•	 La Jornada de Portes Obertes (UdL).

•	 Jornada presentació de l’oferta docent (EURL).

Visita a l’empresa: San Miguel. (especialitat Recursos Humans, 
Prevenció riscos, etc..).

En el lliurament d’Orles als alumnes de la 15a Promoció, la ponèn-
cia fou a càrrec de la Dra. Carmen Alonso Ledesma, Catedràtica de 
Dret Mercantil de la Universitat Complutense de Madrid.
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INEFC-Centre de Lleida

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

Activitats realitzades

Cursos Lliure Elecció – 1r Quadrimestre:

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

•	 “Hipologia. Iniciació als treballs peu a terra i llenguatge ges-
tual”, organitzat pel Dr. Joan Antoni Prat Subirana.

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

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

•	 “Aprenentatge del futbol sala”, organitzat pel Dr. Emili Vicente.

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

•	 “Programes educatius de rugbi escolar” (formació on-line), 
organitzat pel Dr. David Carreras.

Cursos Lliure Elecció – 2n Quadrimestre

•	 “Tècniques de seguretat a la neu”, organitzat pel Sr. Enrique 
Ballestero.

•	 “Gimnastrada 2011”, organitzat per la Dra. Carlota Torrents.

•	 “Piragüisme nivell III. Perfeccionament”, organitzat pel Sr. Jo-
sep Charco.

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

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

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

•	 “Tècniques de seguretat en roca i vies ferrades”, organitzat 
pel Dr. Joan Fuster.

•	 “Programes de rugbi escolar (rugbi on-line)”, organitzat pel 
Dr. David Carreras.

•	 “Captació i fidelització de clients en centres educatius”, orga-
nitzat pel Sr. Vicente Javaloyes.

•	 “Descens de Barrancs”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.

•	 “Aprenentatge del futbol platja”, organitzat pel Sr. Marc Vivés.

•	 “Anàlisi quantitativa de la tècnica i metodologia de correcció 
en natació”, organitzat pel Sr. Enric Ormo.

•	 “Congreso Internacional de Derecho Deportivo”, organitzat 
pel Sr. Vicente Javaloyes.

•	 “L’organització d’esdeveniments esportius”, organitzat pel Sr. 
Vicente Javaloyes.

•	 “Inserció i desenvolupament de les TIC a les entitats espor-
tives sense ànim de lucre”, organitzat pel Dr. Carlos Faleroni.

•	 “Programa NEREU: Exercici físic i alimentació saludable per 
prescripció mèdica per a nens i joves de 8 a 14 anys”, organit-
zat per la Dra. Rosa Rodríguez.

Activitats

•	 Setmana d’acollida dels alumnes de 1r curs (del 6 al 9 de se-
tembre de 2010).

•	 Acte d’inauguració dels curs acadèmic 2010-2011 de l’INEFC, 
celebrat el dia 29 d’octubre de 2010 a la seu de Lleida. La lliçó 
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inaugural “Cinísca y su corona de flores: la huella de la mujer 
en el deporte” va anar a càrrec de la Dra. Susana Mendizábal.

•	 Jornada de Campus Obert al centre de Lleida de l’INEFC, em-
marcada dins les activitats de la Universitat de Lleida (18 de 
febrer de 2011).

•	 Celebració del Campionat d’Espanya de Boccia per seleccions 
autonòmiques al centre de Lleida de l’INEFC, del 4 al 6 de 
març de 2011.

•	 Exposició fotogràfica d’esportistes discapacitats, mostra cele-
brada del 4 al 6 de març de 2011.

•	 Firewalk, Jornada de Transformació Emocional, a càrrec del 
Sr. Xesco Espar i celebrada a les instal·lacions esportives del 
centre de Lleida de l’INEFC el dia 1 d’abril de 2011.

•	 eXfimer, Mostra itinerant d’Expressió Corporal i Dansa al car-
rer; a càrrec de la Dra. Carlota Torrents. Mostra celebrada el 
dia 3 d’abril de 2010.

•	 Actuació del Grup Muvmentics del centre de Lleida de l’INEFC 
i de Gemma Palomar amb màstil xinès a la Plaça Sant Joan. 
Aquesta actuació formava part dels actes programats per a la 
Festa Major de Lleida de “Sant Anastasi” (10 de maig de 2011).

•	 Celebració de la cerimònia de llicenciatura de la XXVIa Pro-
moció en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport del centre 
de Lleida de l’INEFC (28 de maig de 2011).

•	 Durant tot el curs acadèmic 2010-2011, s’han realitzat 11 visi-
tes guiades del centre a diferents centres educatius de la pro-
víncia i del territori català per tal d’informar sobre els estudis 
de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

•	 Durant tot el curs acadèmic 2010-2011, s’han realitzat 7 vi-
sites personalitzades del centre per tal d’informar sobre els 
estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS

Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos 
Naturals

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

Anglès i Lingüística

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

Ciències Mèdiques Bàsiques

Director: Dr. Joaquim Ros Salvador
Secretari: Dr. Daniel Sanchis Morales
C. de Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 973 70 24 03
Fax 973 70 24 26
A/e secretaria@cmb.udl.cat

Cirurgia

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

Directora: Dra. Montserrat Nòria Jové
Secretària: Dra. M. Carme Jové Deltell
Av. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 65 16 
Fax 34 973 70 65 02
A/e secretaria@didesp.udl.cat

Dret Privat

Directora: Dra M. Dolors Toldrà Roca
Secretària: Dra. Mercè Serrano Masip
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 37
Fax 34 973 70 32 01
A/e secretaria@dpriv.udl.cat

Dret Públic

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

Economia Aplicada

Directora: Dra M. Jesús Gómez Adillón
Secretària: Dra. Maria Teresa Armengol Rosinés
Av. Jaume II, 73 25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 41
Fax 34 973 70 33 00
A/e secretaria@econap.udl.cat

Enginyeria Agroforestal

Director: Dr. Joaquim Montserrat Viscarri
Secretària: Dra. María Cristina Fernández López

Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 36
A/e secretaria@eagrof.udl.cat

Filologia Catalana i Comunicació

Directora: Dra. Núria Perpinyà Filella
Secretari: Dr Jordi Suïls Subirà
Pl.Victor Siurana, 1
25003 Lleida 
Fax 34 973 70 21 16
Fax 34 973 70 20 54
A/e secretaria@filcat.udl.cat

Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Director: Dr. Francisco Javier Terrado Pablo
Secretària: Dra. Iolanda Niubó Pinós
Pl.Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 34
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@filcef.udl.cat

Geografia i Sociologia

Director: Dr. Fidel Molina Luque
Secretari: Dr. Jesús Burgueño Rivero
Pl.Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 98
Fax 34 973 70 31 19
A/e secretaria@geosoc.udl.cat

Història

Director: Dr. Joan B. López Melción
Secretari: Dr. Pere Benito Monclús
Pl.Victor Siurana, 1 
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 02
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Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@historia.udl.cat

Història l’Art i Història i Història Social

Directora: Dra M. José Vilalta Escobar
Secretari: Dr. Màrius Bernadó Tarragona
Pl.Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 31
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@hahs.udl.cat

Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

Director: Dr. Josep Antoni Conesa Mor
Secretària: Dra. Astrid Ballesta Remy (Fins el 24 de maig de 2011)
Secretari: Dr. José Narciso Pastor Saenz (Des del 25 de maig de 
2011)
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
Tel. 34 973 70 25 65
Fax 34 973 70 82 64
A/e secretaria@hbj.udl.cat

Infermeria

Director: Dra. Pilar Allende Monclús
Secretària: Sra. Elena Giribert Rubiol
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 46 
Fax 34 973 70 24 48
A/e secretaria@infermeria.udl.cat

Informàtica i Enginyeria Industrial 

Director: Dr. Miquel Nogués Aymamí
Secretària: Dra. Marta Oliva Solé
Av. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 03
Fax 34 973 70 27 02
A/e secretaria@diei.udl.cat

Matemàtica

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

Medi Ambient i Ciències l Sòl

Director: Dr. José Antonio Martínez Casasnovas
Secretari: Sr. Jorge Alcazar Montero
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 72
Fax 34 973 70 26 13
A/e secretaria@macs.udl.cat

Medicina

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

Medicina Experimental

Director: Dr. Reinald Pamplona Gras
Secretari: Dra. Anna Casanovas Llorens
C. de Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 34 973 70 24 37
Fax 34 973 70 24 26
A/e secretaria@mex.udl.cat
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Pedagogia i Psicologia

Director: Dr. Jaume Sanuy Burgués
Secretària: Dra. Anna Soldevila Benet
Av. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 65 51
Fax 34 973 70 65 02
A/e secretaria@pip.udl.cat

Producció Animal

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

Producció Vegetal i Ciència Forestal

Director: Dr. Vicente Medina Piles (Fins el 25 de març de 2011)
Director: Dr. Carlos Cantero Martínez (Des del 26 de març de 2011)
Secretari: Dr. Jesús Pemán García
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel 34 973 70 25 24
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria@pvcf.udl.cat

Química

Director: Dr. Magí Riba Viladot
Secretari: Dra. Encarnación Companys Ferran
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel 34 973 70 26 66
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria @pvcf.udl.cat

Tecnologia d’Aliments

Director: Dra. M. Paz Romero Fabregat
Secretari: Dr. Robert Carles Soliva Fortuny
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel 34 973 70 25 21
Fax 34 973 70 25 96
A/e secretaria@tecal.udl.cat

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ – 
CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

Av. Jaume II, 71
25 001 LLEIDA
Tel. 34 973 70 33 82/83
Fax 34 973 70 33 77
A/e ice@ice.udl.cat
www.ice.udl.cat

Introducció

L’ICE-CFC de la Universitat de Lleida constitueix, des del curs 
2009-10, un nou ens que té la responsabilitat de la programació 
i la gestió dels estudis propis i la formació contínua que es de-
senvolupen a la Universitat de Lleida. Li és propi, doncs, tant la 
formació permanent del professorat (universitari i no universitari) 
com la formació inicial (noves titulacions de caràcter no oficial) i la 
formació continuada de titulats universitaris, de professionals, així 
com, la formació permanent d’altres col·lectius que li ho sol·licitin.

Tal i com es pot veure en el següent gràfic, per tal de dur a ter-
me aquesta formació, el curs 2010-2011, l’ICE-CFC s’ha organitzat 
d’acord amb la següent estructura:

I. Àrea de Formació Permanent del Professorat i Acció  
Tutorial

a) Unitat de Formació del Professorat No Universitari. S’encarrega 
de la formació del professorat d’educació infantil, primària, secun-
dària i formació professional, amb la col·laboració i el reconeixe-
ment del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.



67Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2010/2011

b) Unitat de Formació del Professorat Universitari. S’ocupa de dis-
senyar i programar la formació del professorat de la UdL, així com 
d’atendre a les peticions de formació i assessorament dels centres 
de la UdL.

c) Unitat d’Acció Tutorial. Col·labora i coordina les activitats orga-
nitzades pels diferents centres de la UdL, relacionades amb l’ori-
entació i la tutoria universitària als estudiants en el marc del Pla 
d’Acció Tutorial de la UdL. Coordina també la Setmana d’Acollida 
dels nous estudiants, prestant la seva col·laboració als centres.

II. Àrea de Formació Permanent d’altres col·lectius

c) Unitat de Programes Específics. Està al càrrec de la gestió aca-
dèmica, econòmica i logística de determinats estudis que donen 
lloc a títols propis de la UdL i que es desenvolupen en diferents 
cursos acadèmics. És el cas del títol de Diplomat/da Universitari/
ària Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia (Programa Sènior) o 
del Certificat d’Estudis Hispànics o del Grau propi d’Ortopèdia (en 
tràmit i que, previsiblement s’acolliran el proper curs 2011-2012).

d) Unitat de Formació Contínua. Té la responsabilitat de la pro-
gramació, gestió administrativa, econòmica i logística, així com de 
la difusió i del suport en la gestió acadèmica i docent de les di-
verses activitats formatives proposades per professorat de la UdL, 
per altres ens externs o pel mateix CFC, i d’acord amb la tipologia 
següent: màsters propis, cursos d’experts, cursos d’especialització i 
seminaris i cursos breus (nomenclatures pendents de revisió).

Aquestes dues grans àrees en que s’estructura tota la formació que 
s’ofereix des de l’ICE-CFC tenen el suport constant i imprescindi-
ble del que hem anomenat “estructures transversals de suport” i 
que estan formades per l’Àrea de suport a la innovació docent i 
e-learning (Aside), el Negociat Acadèmic i el Negociat Econòmic.

Durant aquest curs 2010-2011, es produí un canvi en la direcció 
de l’ICE-CFC i en les persones responsables de les diferents àrees 
formatives (caps d’unitat), la qual cosa va suposar una nova adap-
tació al personal d’administració serveis del centre que, tot just 
feia un any, havia assumit altres canvis més profunds com es pot 
veure en la memòria del curs 2009-2010.

El nou equip assumeix el repte i el compromís de donar continuïtat 
a l’activitat d’aquest institut fins la finalització del mandat de l’ac-
tual equip rectoral, prevista pel mes de maig de 2011.

Àrea de formació permanent  
del professorat i acció tutorial

Unitat de Formació del Professorat no Universitari (UFPU)

Responsables: Carme Comes Vilaró, Ignasi Parra Albà, David Saura 
Vivanco. Professorat en Comissió de serveis a l’ICE-CFC, del Depar-
tament d’Educació.

Des d’aquesta unitat de l’ICE-CFC s’han desenvolupat les següents 
activitats formatives:

Formació per al professorat formador d’Infantil, primària 
i Secundària

El gruix de la formació el composen:

•	 Les Activitats per al professorat formador dels equips ICE.

•	 Els Seminaris i Grups de treball formats per professorat del De-
partament d’Educació i professorat de la Universitat de Lleida.

•	 Els Cursos de formació específics per a professorat formador 
i informació.

El total d’activitats de formació programades per aquest curs és de 
47 activitats formatives amb un total de 1125 persones inscrites 
(Dades amb data de 29/04/11).

Dintre d’aquest bloc de formació, cal fer esment a la informació i 
seguiment que fa l’ICE-CFC de les Llicències d’estudi del Departa-
ment d’Educació.

Formació del professorat de Formació professional

S’han gestionat 23 activitats amb 330 persones inscrites per a la 
formació del professorat pertanyent a deu famílies professionals 
dintre de la Formació Professional. (Dades amb data de 29/04/11).
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Formació per al professorat interí

Enguany, hem continuat la formació adreçada al professorat que 
per primer cop té un contracte d’interí.

La inscripció de professorat en aquest curs ha estat de 108 perso-
nes inscrites en 8 activitats. (Dades amb data de 29/04/11).

Jornades

•	 MERCATEC: en coordinació amb la Fundació d’Ètica i Tecno-
logia, Enginycat! i l’Escola Politècnica Superior de la UdL, s’ha 
realitzat el VII MERCATEC LLEIDA 2011.

S’hi van presentar 75 projectes realitzats per un total 270 alum-
nes expositors amb 41 professors expositors.

La jornada va comptar amb 17 centres visitants i hi van assistir un 
total de 1190 alumnes visitants. Paral·lelament es van desenvolu-
par vint-i-dos tallers.

•	 IV Jornada de Recerca, amb assistència de 45 professors i 605 
alumnes.

•	 Projecte comú de lectura i 1es Jornades de Biblioteques esco-
lars de la demarcació de Lleida.

•	 1a Jornada de Filosofia a l’educació infantil amb 80 persones 
inscrites.

•	 Jornada de Ciències experimentals a secundària: l’ús de les 
TIC a l’aula amb 46 persones inscrites.

•	 Congrés de didàctica de la llengua i literatura castellana a la 
secundària Tonto el que no lea: enseñar lengua y literatura 
castellana en la era digital. Va comptar amb la participació 
de 96 persones. 2a jornada: Convivim amb les discapacitats.

•	 L’escola d’avui per demà, amb 199 persones inscrites.

•	 Simposi Màrius Torres, amb 18 persones inscrites.

•	 II Jornada d’innovació i tecnologia.

Col·laboració amb altres entitats 

A banda de la relació estreta amb el Departament d’Educació i els 
Serveis Educatius de la demarcació de Lleida, des d’aquesta unitat 
es mantenen diferents acords de col·laboració en matèria de for-
mació i difusió amb entitats externes com ara:

•	 Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida (IREL),

•	 Grup d’Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia 
(IREF),

•	 Centre d’Art La Panera,

•	 Fundació d’Ètica i Tecnologia,

•	 Enginycat!,

•	 CEEI Lleida (Centre Europeu d’Empreses i Innovació),

•	 CETILL,

•	 Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida,

•	 Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Lleida,

•	 IMO de Lleida,

•	 Associació lleidatana Síndrome de Down,

•	 Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya,

•	 Institut Gaudí de la Construcció,

•	 Museu de joguets i autòmats de Verdú,

•	 Escola d’Automoció (CTI),

•	 Grup Sardanista Montserrat,

•	 Fundació catalana per a la Recerca i la Innovació (Talència),

•	 FECYT.
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•	 Col·laboració en l’organització d’altres activitats que no cons-
ten en el pla

•	 La Setmana de la Ciència.

•	 La ciència al carrer.

•	 Jornada tècnica: com afavorir la inclusió educativa de les per-
sones amb síndrome de Down i /o discapacitat intel·lectual en 
els centres educatius.

•	 Concurs de treballs de recerca de la Universitat de Lleida.

•	 Activitats d’informació i orientació de la Universitat de Lleida

publicacions

•	 Food for talk, material didàctic per a l’ensenyament de la llen-
gua anglesa (oral i escrita) adreçat a professorat de secun-
dària. Publicació elaborada per les professores de l’equip ICE 
de llengües estrangeres (anglès). ISBN 978-84-8409-314-5.

•	 Picacurts, material multimèdia amb jocs i recursos per educar 
amb i en la sardana. En impremta.

Unitat de Formació del Professorat Universitari (UFPU)

Responsable: Anna Tena, PDI del Departament d’Administració 
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals. Becari/a: 
Robert Sanfeliu: octubre 2010/febrer 2011; Carme Aixalà: des de 
febrer fins l’actualitat.

L’equip ICE-CFC actual va iniciar el present curs acadèmic do-
nant continuïtat i compliment al Pla integral de formació del 
Professorat Universitari 2009-2011 (es pot consultar a www.
ice.udl.cat/upu/pdf/plaintegral.pdf). Així doncs, es va considerar 
oportú i es va respectar el plantejament d’aquest primer Pla In-
tegral de tenir en compte les tres àrees en les que el professorat 
universitari ha d’incidir: la formació, la recerca i la gestió. És per 
aquesta raó que la formació es va estructurar en aquests tres 
àmbits d’actuació.

Amb aquesta finalitat es van recollir una sèrie de propostes que 
estaven mig elaborades del curs anterior i es van acabar de con-
sensuar, valorar i concretar per poder dur-les a terme durant el 
primer quadrimestre del curs 2010-11. Al mateix temps s’ha ampli-
at l’oferta formativa, organitzant una sèrie de cursos/tallers com 
a iniciatives pròpies per tal de complementar la formació docent 
dins l’EEES. Amb aquest objectiu, durant el segon quadrimestre, 
s’han organitzat activitats relacionades amb:

•	 Metodologies docents,

•	 Avaluació per competències,

•	 Tutoria acadèmica, entre altres.

Des de l’ICE-CFC també s’ha tingut en compte la transversalitat 
d’alguns aspectes de la vida universitària, i s’han dissenyat accions 
formatives que tenen com a eix vertebrador algun aspecte que 
implica tant la docència, com la recerca i la gestió. Aquest és el 
cas de la formació en idiomes, els cursos de sensibilització sobre 
les desigualtats de gènere, donant compliment al “Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones de la UdL” i d’algunes aplicaci-
ons informàtiques, per exemple.

Al llarg d’aquest curs, s’han ofert i realitzat, fins a dia, d’avui 33 
cursos de formació diferents, amb un total de 630 professors ins-
crits i s’han estructurat d’acord amb les tres activitats pròpies del 
professor universitari:

•	 Formació en docència (21 activitats formatives).

•	 Formació en recerca i transferència del coneixement (10 ac-
tivitats formatives).

•	 Formació en gestió universitària (2 activitats formatives).

L’àmbit docent és el que aglutina major nombre de propostes d’ac-
tivitats de la formació permanent del professorat. Com és sabut, 
la implementació de l’EEES ha suposat un canvi substancial en 
l’orientació del procés d’ensenyament/aprenentatge.
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Estructura i organització interna

Àrea 
Suport a la Innovació Docent i E-Learning 

Àrea 
Gestió Acadèmica

Àrea 
Gestió Econòmica

Àrea 
Suport a la Innovació Docent i E-Learning 

Àrea 
Gestió Acadèmica

Àrea 
Gestió Econòmica

Àrea
Formació Permanent 

d’altres col·lectius

Unitat
Programes 
específics

Unitat
Formació contínua

Unitat
Programes 
específics

Unitat
Formació contínua

Estructures transversals de suport

ICE – CFC

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA

Àrea
Formació Permanent

del professorat i Acció
Tutorial

Unitat
Professorat

no 
Universitari

Unitat
Acció

Tutorial

Unitat
Professorat
Universitari

Unitat
Professorat

no 
Universitari

Unitat
Acció

Tutorial

Unitat
Professorat
Universitari

CURS 2010-11

Pel que fa a les propostes de formació en docència, destaquem que d’aquests 21 cursos, 10 fan referència als àmbits, anteriorment esmentats 
de metodologies docents, avaluació per competències i tutoria acadèmica.

Títol del curs Inscripcions
Power Point aplicat a la docència 13
Com puc gestionar les meves referències bibliogràfiques 15
Introducció a R 16
Eines web 2.0 21
Models lineals. aplicacions en R 24
Regressió logística. aplicacions en R 35
How to give successful oral presentations in english 19
Formació software per a la lectura de fulls tipus test 12
Jornades pels coordinadors/res de programes formatius 47
Com evitar el sexisme al llenguatge i a la comunicació 4
Creació d’empreses innovadores o basades en coneixement tecnològic 11
Ús del campus virtual de la UdL 11
Ús de l’eina d’exàmens de sakai (samigo) 25
Projectes competitius: preparació, finançament i seguiment. pla nacional 15
Sessió de reflexió sobre la gestió dels centres 13
Com escriure i publicar un article científic 37
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Reflexió sobre l’escriptura científica en l’àmbit de l’educació 22
Disseny i creació de blocs i pàgines web 33
Les tècniques de grup com a procediment per incrementar els 
comportaments assertius dels estudiants a les classes

14

Formació en alternança en infermeria 15
Com puc gestionar les meves referències bibliogràfiques 25
Edició de vídeo videospin (bàsic) 11
Estratègies per analitzar/avaluar debats virtuals 15
Ús de l’eina d’exàmens de sakai (samigo) 32
Ús didàctic de les pissarres digitals 28
Per treure més profit de les pissarres digitals 10
Aprenentatge basat en problemes i en projectes 10
Taller d’aprenentatge cooperatiu 12
Elaboració de rúbriques per a l’avaluació de competències 24
Aprenem i ensenyem amb els recursos comunitaris i a través de l’art 7
Noves metodologies didàctiques, cap a la classe interactiva i més enllà. Des 
del just in time teaching fins al team based learning.

21

Formació en recerca qualitativa en educació i amb l’ús de les TIC 19
Ús didàctic de les pissarres digital 14
Total d’alumnes 630

intentat introduir el rigor i el compromís per part dels participants, 
alumnes i professorat, en l’acompliment dels objectius i els criteris 
d’avaluació. Amb aquesta finalitat, s’ha incorporat la presentació del 
full d’assistències amb una periodicitat mensual per tal de realitzar 
un seguiment més acurat del nivell de participació i aprofitament. 

Cursos de Llengües Inscripcions
Italià intermedi (B1) 10
Alemany inicial (A2) 8
Alemany intermedi (B1.2) Anul·lat
Anglès Bàsic (A1) Anul·lat
Anglès preintermedi ((A2) 16
Anglès intermedi (B1) 25
Anglès avançat (B2.1) 24
Francès intermedi (B1) 9
Italià Bàsic (A1) Anul·lat
Total d’alumnes 92

Quant a la gestió de la formació, s’han realitzat canvis en l’assig-
nació dels espais on realitzat els curs, escollint, sempre que sigui 
possible, el centre on realitzar el curs en funció de la procedència 
dels professors inscrits. També s’ha tingut en compte la sistema-
tització del material docent, en format electrònic.

Per una altra banda, en relació a l’avaluació de les accions for-
matives, s’ha procedit al buidatge sistemàtic de les dades, i al seu 
processament informàtic, de manera immediata i informant en els 
casos que així ho sol·licitin als professors que han impartit el curs. 

A aquestes propostes, s’han d’afegir els 9 cursos que corresponen 
a accions de formació en llengües estrangeres. Tres dels cursos 
que es van oferir a l’inici d’aquest curs acadèmic, s’han anul·lat per 
manca d’un nombre mínim de professorat inscrit.

Pel que fa a aquests cursos de formació en llengües estrangeres, 
l’equip ICE-CFC actual, conjuntament amb el Servei Lingüístic, ha 
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Durant el curs 2010-2011, la Unitat de Formació del professorat 
universitari, ha dedicat una part dels seus efectius a l’elaboració 
d’un Pla de Formació Inicial en docència universitària, dissenyat 
especialment per al professorat novell. Aquest pla es durà a terme 
a partir de setembre de 2011 amb la realització d’un primer curs 
bàsic, que s’anomenarà Curs 0, amb l’objectiu que el professorat 
de nova contractació, que ha d’iniciar-se en la docència universi-
tària, pugui ser format durant la setmana immediatament abans 
de començar les classes en aquells aspectes més bàsics i que li 
poden ser de gran utilitat, com ara, com realitzar la programació 
d’una assignatura, com gestionar Sakai, com utilitzar els recursos 
i serveis de què disposa la Universitat, etc.

Aquest pla de formació per al professorat novell, a més, ha estat 
consensuat amb el Vicerectorat de Qualitat a fi de donar compli-
ment i garantir accions de millora de la qualitat docent del nostre 
professorat.

Al llarg d’aquest segon quadrimestre, hem dissenyat, conjunta-
ment amb el Servei de Biblioteca, un pla de formació específic, 
per tal de donar a conèixer els diferents recursos de què dispo-
sa aquest servei. Aquest pla de formació, s’incorporarà al II Pla 
Integral de Formació del professorat universitari, està pensat per 
una durada bianual 2011-2013 i s’estructura en tres nivells ben 
diferenciats: un primer nivell dirigit a professorat novell, un segon 
nivell dirigit a PDI en formació i un tercer nivell per al PDI expert. 
Es tracta d’un total de 7 cursos de formació amb una oferta de 
dues sessions per a cadascun.

S’ha col·laborat amb el Vicerectorat de Qualitat en la revisió d’al-
guns aspectes del Manual d’avaluació docent del professorat 
(MADP) que es volen modificar, concretament els que fan referèn-
cia a l’apartat 3.2.2 sobre la validació dels materials d’innovació 
docent i al punt 3.3.2 de la formació docent o pedagògica rebuda 
no a través de l’ICE-CFC. També, en relació a aquests punts i pel 
que fa a l’avaluació docent del professorat del curs 2009-2010, 
aquesta unitat hi ha col·laborat, validant la formació docent de 36 
professors/es (20 professores i 16 professors) que s’havien presen-
tat a la convocatòria d’aquest curs.

Fruit d’aquestes trobades, s’ha fet palesa la necessitat d’oferir, de 
cara al curs vinent, una formació específica dirigida especialment 
a aquell professorat amb una avaluació docent desfavorable. 

Si analitzem el grau de participació i/o compliment que fan els 
professors inscrits ens els diferents cursos s’observa que del total 
d’inscrits acaben obtenint el certificat corresponent que els acre-
dita un 62%, la resta abandona el curs i no supera el nivell mínim 
d’exigència. 

    

Amb certificat
62%

No certificat
38%

Aquest alt índex d’abandonament de la formació, ja sigui abans 
d’iniciada l’activitat o durant la seva realització, ens indica que cal-
drà establir algun mecanisme per tal de corregir aquesta situació.

Unitat d’Acció Tutorial

Responsable: Carmen Iglesias Rodríguez, professora del Departa-
ment d’Enginyeria Agroforestal. Becari: Jordi Segarra, estudiant de 
Administració i Direcció d’Empreses.

Dins la Unitat d’Acció Tutorial, es fan tasques d’assessorament als 
centres i departaments de la UdL sobre l’orientació i la tutoria uni-
versitària acadèmica, personal i professional.

Durant el curs 2010-11, les principals accions formatives s’han de-
senvolupat dins de l’estructura del Pla d’Acció Tutorial, aprovat 
per Consell de Govern el juliol de 2009 (Acord núm. 157/2009). 
Aquestes accions s’organitzen al voltant de dues àrees de treball:

1. Assessorament, coordinació i organització dels Programes 
d’Acollida de Facultats i Centres de la UdL dirigits a l’estudiantat 
que accedeix a la Universitat de Lleida per primera vegada.
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2. Assessoria i coordinació de l’Acció Tutorial amb l’estudiantat re-
alitzada per les diferents Facultats i Centres. Aquest assessorament 
està centralitzat a través del Seminari d’Orientació Universitària.

La Unitat d’Acció Tutorial també te encarregades altres tasques, 
com poden ser:

•	 Assessorament i participació en la formació en competències 
transversals de l’estudiantat.

•	 Coordinació d’activitats formatives reconegudes amb crèdits 
de lliure elecció.

•	 A partir del curs vinent, també coordinació d’algunes matè-
ries transversals relacionades amb l’orientació acadèmica i 
professional de l’estudiantat. (veure Acord núm. 91/2011 del 
Consell de Govern de 29 d’abril de 2011).

•	 Donar suport al Programa de beques Enginycat, que és una 
iniciativa del Departament d’Innovació, Universitats i Empre-
ses. Aquest programa te com a objectiu contribuir a incre-
mentar la demanda d’estudis d’enginyeria i a millorar el ren-
diment acadèmic del estudiants de primer curs de les engi-
nyeries. Trimestralment hem lliurat els informes de seguiment 
del programa a l’AGAUR.

•	 En reprendre la seva activitat l’Associació d’Antics Alumnes 
i Amics de la UdL, ens hem reunit amb els seus responsables 
per iniciar converses per tal de trobar la via de col·laboració 
entre ambdues institucions i aprofitar la seva experiència dins 

del món laboral per tal de donar a conèixer als futurs pro-
fessionals que estan formant-se a les nostres aules d’altres 
punts de vista i perspectives menys academicistes.

Acollida i Acció Tutorial

L’Acció Tutorial del curs va iniciar-se amb el Programa d’Acollida 
de nous estudiants.

Durant els dies 7-10 de setembre, a cada centre i coordinats des 
de la Unitat de Acció Tutorial, es van organitzar diferents activitats 
dirigides al conjunt de l’estudiantat de la UdL, així com d’altres 
activitats específiques per a cada titulació i activitats específiques 
per a centres.

L’objectiu era presentar als estudiants i les estudiantes la pròpia 
estructura de la Universitat, els centres, els plans d’estudis, així 
com els principals recursos que es posen al seu abast. També intro-
duir-los en algunes de les competències transversals més generals 
i bàsiques com pot ser l’accés i ús de les eines per treballar al 
campus virtual o l’accés als fons bibliogràfics, el treball en equip o 
les tècniques d’estudi.

Altres activitats estaven organitzades per tal d’apropar a l’estudi-
antat, forà o no, a la ciutat, a la seva cultura i a les organitzacions 
juvenils i sobre tot per tal de facilitar el coneixement entre l’estudi-
ant i els seus companys i companyes. Així, es va visitar la Paeria, on 
els estudiants van ser rebuts pel Regidor de Joventut, es va assistir 
a una exposició de tapissos a la Seu Vella, i es van presentar algunes 
organitzacions juvenils en actes celebrats en horari vespertí.

Participació de l’estudiantat en activitats de caire general (%)

Infermeria EPS ETSEA FDE
Benvinguda oficial als centres 53 35 42 -
Informació del SIAU 53 20 31 28
Biblioteques 51 20 37 24
SAKAI 51 21 37 31
Servei Lingüístic 51 19 37 48
Plans d’estudis 54 38 30 22
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Participació de l’estudiantat als tallers (%)

FDE Inferm. Fisioter. ETSEA EPS
Soc emprenedor 27 - - 8 8
Estils d’aprenentatge 43 - - - -
Treball en equip 41 - - 37 -
Taller de Grau 40 22 56 37 -
Seguretat als laboratoris - - - 27 -
Comunicació a la universitat - - - 33 -

De les dades estretes de les enquestes de valoració realitzades durant la setmana d’acollida, podem dir que, en general, els assistents han 
estat satisfets del desenvolupament de les jornades i recomanarien a altres estudiants participar. Pensen que aquesta setmana els ha ajudat 
molt a conèixer els seus companys i a rebaixar l’estrès inicial del curs. Un altre aspecte positiu que destaquen és la implicació que van tenir 
els alumnes de cursos superiors, els alumnes mentors, i l’assignació inicial de tutors/res per orientar-los durant la seva estada a la universitat. 
En termes generals, la valoració ha estat molt positiva per a la majoria d’activitats programades a tots els centres.

Total enquestesTotal Enquestes
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Resultat qüestionari d’acollidaResultat qüestionari d'acollida
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Qüestionari de valoració a l’acabament del programa d’acollida (1-6)

Preguntes
1. La durada en dies de la setmana d’acollida ha estat adequada.
2. La informació de les activitats programades ha estat suficient.
3. M’ha agradat conèixer on es troben els espais comuns, laboratoris, aules…
4. La informació rebuda sobre el Pla d’estudis ha estat suficient.
5. La informació rebuda sobre els horaris de classe ha estat adequada.
6. Conèixer el professorat que tindré a primer m’ha ajudat a situar-me en les diferents assignatures.
7. La informació rebuda sobre el Pla d’Acció Tutorial ha estat adequada.
8, L’assignació d’un tutor/a m’ajudarà a integrar-me a la vida universitària.
9. Conec les activitats que puc fer des del servei Lingüístic.
10. M’ha agradat conèixer les activitats del servei d’Esports.
11. La informació sobre el Campus virtual i recursos informàtics m’ha semblat necessària.
12. Conec el funcionament del servei de biblioteca del campus.
13. La informació sobre el Servei d’ Informació a l’alumnat Universitari (SIAU) ha estat útil.
14. Valoro positivament la participació d’estudiants de cursos superiors.
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15. He participat en alguna de les activitats culturals programades.
16. La programació d’activitats esportives ha estat adequada.
17. Els tallers realitzats m’han resultat profitosos.
18. És important tenir un temps per conèixer els companys/es.
19. La participació en la setmana d’acollida m’ha ajudat a disminuir l’estrès propi de principi de curs.
20. Recomanaria als nous estudiants la participació a la setmana d’acollida.

Durant el curs 2010-2011, els coordinadors/es del Pla d’Acció Tu-
torial s’han reunit amb una periodicitat mensual al Seminari d’Ori-
entació. Aquest seminari, dirigit per la cap d’unitat, serveix per 
reflexionar, valorar i planificar les diferents accions que es desen-
volupen al llarg del curs així com per a preparar la planificació del 
curs següent.

Entre els acords que s’han pres de cara al curs vinent cap menci-
onar els següents.

•	 Dinamitzar les mentories en aquells casos on es veu que es 
adequat.

•	 Planificar estratègies per dinamitzar i impulsar el funciona-
ment de les tutories personals

La unitat d’Acció tutorial també s’ha encarregat de preveure i pro-
porcionar recursos materials, econòmics i humans per a la for-
mació en competències transversals dels estudiants i també dels 
seus tutors.

Tallers organitzats al llarg del curs dins del PAT

Taller Formador Centre
Edició de vídeo Enric Brescó Infermeria (dos tallers)
Treball en equip Rosa Pérez ADE, ETSEA, Infermeria (cinc sessions)
Estils d’aprenentatge Anna Soldevila ADE, DRET, EPS (quatre sessions)
Treballs escrits Núria Casado FCE
Organització del temps Rosa Pérez ETSEA (dues sessions)

En la següent taula es pot veure la participació del professorat tutor i estudiantat, per centres, durant el curs 2010-11.
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Participació del Professorat i Estudiantat al PAT, per Centres i Titulacions. Curs 2010-11

Centre Estudis Tutors/es Alumnat Ràtio
FCE Educació Social 4 85 21

Treball Social 4 96 24
Magisteri Ed. Infantil Matí 5 56 11

Tarda 4 70 18
Educació Primària Matí 11 122 5

Tarda 5 69 14
Total FCE 29 498 17

ETSEA Biotecnologia 8 47 6
Ciècia i tecnologia d’Aliments 3 31 10
Ciència i Salut Animal 9 67 7
Eng. Agrària i Alimentària 8 57 7
Eng. Forestal 7 82 12
Total ETSEA 35 284 8

FDE Dret 9 111 12
Administració i Direcció d’Empreses. Matí 11 92 8

Tarda 6 140 23
Turisme 1 36 36
Total FDE 27 379 29

EPS Eng. Electrònica Industrial i Automàtica 4 43 11
Eng. Informàtica 4 74 19
Eng. Mecànica 4 120 30
Enginyeria d’Edificació 4 150 28
Total EPS 12 387 32

Infermeria Fisioteràpia 1 44 44
Infermeria 15 96 6
Total Infermeria 16 140 9

Medicina Medicina 0 150 0
Total Medicina 0 150 0

Lletres Comunicació i Periodisme Audio. 5 54 11
Estudis Anglesos 4 53 13
Estudis catalans i Occitans 1 9 9
Estudis Hispànics 1 24 24
Geografia i Ordenació del Territori 2 14 7
Historia de l’Art 1 23 23
Historia 3 30 10
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Enginycat

La coordinació de les beques EnginyCAT (AGAUR) concedides als 
mentors i mentores de les titulacions d’enginyeria s’ha fet també 
des de la unitat. Aquest curs, s’ha comptat amb un total de 16 be-
caris/es, 8 per l’EPS i 8 per l’ETSEA, supervisats pels responsables del 
PAT de centre, comptant a més amb la participació del professorat 
tutor de matèries i/o graus per a l’assessorament acadèmic del estu-
diantat de primer curs. Han estat dos tutors a l’EPS i cinc a l’ETSEA.

Formació en competències tranversals 

Com sigui que les antigues titulacions estan encara extingint-se 
s’han ofert 10 cursos de lliure elecció, dels quals, tres van anul-
lar-se per no arribar al nombre mínim d’alumnes inscrits que es 
requereix.

Cursos Quadrim Inscrits Certificats
Com viure les emocions 1r 17 15
Edició d’imatge 1r 15 9
Mentors pel programa d’acollida de nous estudiants (dues edicions, la segona 
anul·lada)

1r 25 21

Museu de Lleida patrimoni i territori I 1r 11 11
Museu de Lleida patrimoni i territori II 2n - Anul·lat
1,2,3 relaxa’t 2n 24 22
Salut i estils de vida 2n 26 23
Edició d’imatges digitals II edició 2n 21 18
Educació sexual i sexologia en l’àmbit universitari 2n 3 Anul·lat
Mentors pel programa d’acollida de nous estudiants (dues edicions, la segona 
anul·lada)

2n 5 Anul·lat

Matèries transversals i crèdits de lliure elecció

Desprès del debat iniciat pels coordinadors del PAT en el sí del 
Seminari d’orientació universitària i de les entrevistes realitzades 
amb els responsables de cada Centre (Degans/es i/o Directors/es) i 
amb la Vicerectora de Docència, s’ha demanat formalment el reco-
neixement de dues matèries transversals, una relacionada amb les 
tasques de mentoria universitària i un altra d’orientació enfocada 
a la transició de l’estudiantat al món laboral. 

Matèries transversals Mentoria Universitària
De la Universitat al món laboral

En la mateixa línia, hem sol·licitat el reconeixement com a crèdits 
de lliure elecció d’un total de 13 cursos per al curs 2011-12.

Crèdits de lliure elecció
Primer  
Quadrimestre

Relaciona’t be. Habilitats socials
Com viure les emocions 
Museu de Lleida patrimoni i territori I
1,2,3 relaxa’t
Edició d’imatges digitals I edició
De l’Educació sexual a salut sexual

Segon  
Quadrimestre

1,2,3 relaxa’t
Salut i estils de vida
Edició d’imatges digitals I edició
Com viure les emocions 
Museu de Lleida patrimoni i territori II
Relaciona’t be. Habilitats socials
Diàleg i resolució de conflictes a través del teatre
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participació en comissions 

•	 Comissió d’Informació, Orientació i Promoció Universitària 
(CIOPU) del Vicerectorat d’Estudiantat. S’ha reunit dues vega-
des durant el curs, una per tal de presentar accions previstes 
a diferents fires educatives i un altra per fer balanç.

Àrea d’estudis propis i formació contínua

Unitat de Programes Específics: El programa Sènior

Responsable: Maria Teresa Piqué Ferré, professora del Departa-
ment de Tecnologia d’Aliments. Tècnic: Àngel Melero Ribes. Becà-
ria: Aida Castelló Corretgé.

Aquesta unitat s’encarrega d’atendre i donar resposta a les de-
mandes formatives de la universitat i la societat en relació amb la 
tipologia d’estudis de formació contínua de gran format, condu-
ents a títols propis de la UdL, amb una estructura de 120 crèdits 
ECTS i 3 cursos acadèmics com a mínim.

Les seves funcions són la coordinació i la gestió acadèmica, eco-
nòmica i logística del Programa Sènior i de tots aquells programes 
que, segons les necessitats de formació, puguin integrar-se en un 
futur en aquesta Unitat. 

El programa Sènior

Durant el curs 2010-2011, l’únic Programa Específic de la UdL 
gestionat per aquesta Unitat ha estat el Programa Sènior. Aquest 
curs acadèmic, a més dels estudis de Diplomat Sènior, també s’ha 
gestionat el primer curs del Títol d’Especialització Sènior que equi-
valdria a un postgrau sènior. Aquesta titulació d’especialització és 
una nova aposta de la UdL per tal d’acomplir amb la funció social 
que li pertoca, de compromís amb el seu entorn social i econòmic.

En el curs acadèmic 2010-2011, el nombre total d’estudiants ma-
triculats al Programa Sènior ha estat de 86. 

En el Títol Sènior s’han matriculat 78 estudiants, dels quals les 
distribucions per edat i sexe apareixen en les següents taules 

Distribució de l’estudiantat sènior per cursos

Edats 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
De 50 a 55 5 4 2 2 13
De 56 a 60 10 3 3 5 21
De 61 a 65 6 5 7 8 26
De 66 a 70 3 8 3 1 15
Més de 70 1 1 0 1 3

Distribució de l’estudiantat sènior per cursos

Sexe 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
Home 10 11 7 9 37
Dona 15 10 8 8 41

En el Títol d’Especialització Sènior s’han matriculat 8 estudiants en 
les opcions de Història i Societat (4 estudiants), Salut i Nutrició (2 
estudiants) i Ordenació del Territori (2 estudiants). Les distribuci-
ons per edat i sexe apareixen a les Taules 3 i 4.

Com a síntesi breu, s’han desenvolupat les següents accions dins 
el Programa Sènior:

a) Gestió acadèmica de les titulacions del Programa Sènior

•	 Seguiment i gestió dels cursos del Títol Sènior en Cultura, Ci-
ència i Tecnologia.

•	 Implementació del 1r curs del Títol d’Especialització Sènior.

•	 Gestió de la pre-inscripció, matrícula de 1r curs de les titula-
cions del Programa Sènior.

•	 Gestió del tancament d’actes, reconeixement de crèdits i resta 
de gestió administrativa i econòmica.

•	 Activitats, sortides culturals i crèdits de lliure elecció.
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b) Desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial del Programa Sènior

•	 Estudi de necessitats del disseny d’un PAT (Pla d’Acció Tutori-
al) específic per al Programa Sènior.

c) Accions de formació

•	 Acolliment i tutorització del Practicum d’una estudiant de 
Psicopedagogia.

d) Propostes de revisió del pla d’estudis del títol propi diplomat 
sènior

•	 Ajustaments del pla d’estudis per a la preparació de les proves 
d’accés a la Universitat per a més grans de 45 anys.

•	 Orientació cap a un programa intergeneracional.

e) Accions de representació i difusió

•	 Participació al Seminari Internacional “Las TIC y los Progra-
mas Universitarios para Mayores: actualización, retos y pro-
puestas de futuro”. Barcelona, 11 i 12 de novembre de 2010.

•	 Participació al International Technology, Education and Deve-
lopment Conference. València, 7 al 9 de març de 2011.

•	 Participació al International Symposium CIDUI-CESE. Barce-
lona, 4 d’abril de 2011.

•	 Participació al IV Congreso Iberoamericano de Universidades 
de Mayores. Alacant, 27 al 30 de juny de 2011.

El detall i desenvolupament de totes aquestes accions i altres es 
podrà trobar properament a la Memòria Sènior corresponent i a 
disposició de tothom a la pàgina web del Programa Sènior.

Unitat de Formació Contínua

Cap d’unitat: José Gelonch Anyé, professor del Departament de 
Matemàtica; Administratiu: Enric Escribà Vidal; Becaris: Aida Ur-
rea Monclús (des del 13 d’octubre de 2010 fins el 14 de gener de 

2011) i Josep Serentill Chaubel (des del 17 de gener de 2011 al 12 
de juliol de 2011).

Aquesta unitat té la responsabilitat de gestionar l’oferta de cursos 
de formació contínua que presenten els membres de la comunitat 
universitària i de la societat en general. Així mateix, ha de fer-se 
ressò de les necessitats formatives que es puguin detectar, sobre-
tot dins la comunitat universitària.

Des de la Unitat, es realitzen els contactes amb els coordinadors 
o coordinadores de les activitats que es vénen realitzant i que són 
susceptibles de noves edicions. Així mateix, s’intenta localitzar 
possibles noves persones que puguin oferir alguna activitat.

Quan es rep una proposta, la Unitat és l’encarregada d’analitzar-ne 
la qualitat, l’oportunitat, el format i l’adequació als objectius i nor-
matives de l’ICE-CFC.

Una vegada acceptada la proposta, la unitat, juntament amb els 
negociats corresponents, s’encarrega de la gestió econòmica, lo-
gística i acadèmica i de la difusió de la mateixa.

Desenvolupament de processos i noves accions

La Unitat s’està encarregant també de millorar, dins del possible, 
l’aplicatiu, actualment ja funcionant, per on cal entrar les dades de 
les activitats propostes, intentant aconseguir una millor senzillesa 
d’interacció entre la persona i l’ordinador, així com una automatit-
zació dels processos interns. En aquest sentit, s’està elaborant un 
“manual d’usuari” que, esperem, estarà properament disponible.

Seguint instruccions del Rectorat, tota la Formació Contínua s’ha 
de veure reflectida al programa Universitas XXI (UXXI), per tal que 
els estudiants de les activitats de formació contínua puguin gau-
dir dels mateixos drets (i deures) que els estudiants matriculats 
oficialment. El procés d’entrada de les dades necessàries a UXXI 
no és senzill i ha necessitat d’un aprenentatge previ per part dels 
administratius que l’han de dur a terme.

Per altra banda, a l’actual normativa de Formació Contínua i Estu-
dis Propis s’hi ha detectat, després d’un curs d’aplicació, algunes 
errades i mancances que caldrà arreglar en una nova versió, en la 
redacció de la qual ja s’hi està treballant.
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Hem encetat o continuat amb la nostra participació en diferents 
associacions de caire nacional i/o internacional, tal com RUEPEP 
(xarxa a la què s’ha adherit l’ICE-CFC de la UdL en el mes de febrer 
de 2011), CIDUI, etc, cosa que ens ha fet veure que, possiblement, 
serà necessària una reestructuració de l’actual classificació de les 
activitats en Màsters, Experts, Especialistes i Curta Durada.

Finalment, cal destacar la nostra presència per primer cop a la fira 
FUTURA, dins de la representació de la UdL.

Convenis. Despeses indirectes. Romanents.

Tota activitat gestionada econòmicament i/o logística per una em-
presa o institució aliena a la UdL necessita la signatura d’un con-
veni entre la Universitat i l’empresa o institució. En aquest conveni 
s’han de deixar explicitades totes les condicions, especialment les 
econòmiques, que regiran la relació entres ambdues entitats. En 
ell, per exemple, es fixa el cànon (percentatge de despeses indi-
rectes) que s’ha d’abonar a la UdL per la disponibilitat de les seves 
instal·lacions; així mateix, ha de quedar clar com s’han de repartir 
els romanents, si és que n’hi ha.

El mètode utilitzat fins el curs 2010-11 era relativament enreves-
sat. Per això, l’actual direcció de l’ICE-CFC va demanar la implica-
ció del Consell de Govern, el Consell Social i de la Gerència de la 
Universitat. Actualment, el cànon i el repartiment dels romanents 
van lligats al pressupost de la UdL i s’estableixen per part del Con-
sell de Govern. Per les activitats a desenvolupar el curs 2011-12, 
s’ha fixat un cànon del 15% i un mínim del 20% quant a la quan-
titat a retenir per l’ICE-CFC si hi ha romanents.

S’ha redactat un nou model de conveni on hi ha inclòs tot el que 
s’ha dit al paràgraf anterior.

Activitats realitzades

Fins ara, les activitats que s’anaven realitzant tenien relativament 
clar l’àmbit en el què s’emmarcaven. Poc a poc, les activitats s’han 
anat fer més multidisciplinars, fins el punt que algunes d’elles po-
den arribar a tocar cinc o sis àmbits diferents (és la persona que 
proposa l’activitat qui decideix l’àmbit o àmbits dins l’aplicatiu 
d’entrada de dades).

Per això, es fa quasi bé impossible realitzar una classificació per 
àmbits de les activitats propostes. Realitzarem, doncs, una sola 
classificació d’acord amb el tipus de curs ofert.

Propostes formatives Realitzades Anul·lades
Màster (de 60 a 120 crèdits) 8 3
Expert (de 20 a 50 crèdits) 13 9
Especialista (de 12 a 20 crèdits) 8 6
Curs de curta durada (fins a 10 
crèdits)

26 13

Curs LRU 3 2
Total propostes 58 33

Quant a la modalitat formativa, el repartiment ha estat el que se-
gueix.

Propostes formatives Realitzades Anul·lades
No presencials 6 6
Semipresencials 26 7
Presencials 26 20
Total 58 33

Val a dir que bona part del cursos anul·lats són realment cursos 
que es van oferir a finals del curs 2009-10 i que finalment no han 
arribat a realitzar-se. Les causes cal buscar-les generalment en la 
manca d’estudiantat interessat (pot ser per culpa de la crisi?) però 
també en què hi ha hagut coordinadors que no han pogut desen-
volupar finalment les seves propostes.

En total, a les propostes de Formació Contínua hi han assistit 1.113 
alumnes, dels quals 671 són dones i 442 són homes.

Àrees de suport transversal

Àrea de Suport a la Innovació Docent i E-Learning (ASIDE)

Coordinador: Òscar Flores Alarcia. Suport psicopedagògic: Enric 
Brescó Baigés i Noemí Verdú Surroca. Suport tecnològic: Jaume 
Bitterhoff Gatius, Jordi Juárez Mecías i José Antonio Mur Escobar. 
Becari: Oriol Porta Sabanés.
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L’Àrea de Suport a la Innovació Docent i E-Learning (ASIDE) és una 
unitat estructural de l’ICE-CFC que té com a objectiu principal pro-
mocionar la innovació docent, la qualitat i l’ús de les tecnologies 
de la informació i la comunicació en els processos d’ensenyament/
aprenentatge a la universitat.

L’àrea està formada per un equip multidisciplinar d’experts en in-
formàtica i psicopedagogia que li permeten oferir versatilitat per 
donar resposta a projectes formatius de diferents tipus, podent 
oferir solucions pedagògiques, informàtiques i de disseny multi-
mèdia.

Entre d’altres, l’àrea desenvolupa tasques com ara la implementa-
ció de projectes formatius innovadors, la virtualització d’assigna-
tures, la formació d’usuaris (professorat i l’estudiantat), el desen-
volupament de noves eines tecnològiques, i la realització d’infor-
mes i recollida de dades d’ús de les TIC en la docència.

Les línies d’actuació preferents, durant el curs 2010-2011, han es-
tat les següents:

•	 Incidir en la millora de la qualitat docent, en el suport que 
s’ofereix al professorat, facilitant les tasques al professorat i 
fomentant la utilització d’eines tecnològiques.

•	 Consolidar procediments de treball relacionats amb la im-
plantació de la formació contínua.

•	 Proposar un paquet formatiu de cursos de formació del pro-
fessorat en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació aplicades a la docència.

•	 Seguir treballant en la millora del campus virtual.

Suport a la docència

Durant aquest curs, l’ASIDE ha continuat amb el suport a assigna-
tures en funció dels requeriments demandats pel professorat. El 
suport ha estat de diversa índole: professorat que necessita conèi-
xer l’ús de determinades eines del campus virtual, professorat que 
requereix suport per planificar la seva docència i com integrar l’ús 
del campus virtual i de les TIC, professorat que vol crear materials 

docents multimèdia interactius o digitalitzar vídeos o àudios, su-
port tecnològic en projectes d’innovació docent.

En la següent taula es mostren dades del suport tècnic i psicope-
dagògic ofert per l’àrea en assignatures de titulacions:

Assignatures de titulacions
Centre 1r  

semestre
2n  

semestre
Notes

FCE 13 11
FLL 9 5
FDE 7 6
Infermeria 2 5 1 anual.

Preparant 1 assignatura pel 
curs 2011-2012

ETSEA 2 2 Preparant 1 assignatura pel 
curs 2011-2012

Medecina 1 0 2 anuals
EPS 0 0 Preparant 2 assignatures 

pel curs 2011-2012
Total 34 29 7

Des de l’ASIDE, també s’han gestionat les 6 assignatures virtuals 
que la UdL aporta al projecte Intercampus (http://www.intercam-
pus.cat), realitzant les tasques de suport al professorat, gestió del 
procés de matrícula (en col·laboració amb l’AGA) i gestió dels es-
pais i els usuaris al campus virtual.

En la següent taula es mostren dades de participació al projecte 
Intercampus dels estudiants de la UdL el curs 2010-2011:

1r quadrimestre 2n quadrimestre
Preinscrits 57 54
Acceptats 54 51
Matriculats 36 40

A continuació, es mostren dades d’estudiants matriculats a les as-
signatures d’Intercampus de la UdL, indicant la seva universitat 
d’origen:
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Assignatura Semestre Matriculats Universitat d’origen
El monstruo humano: introducción a 
la ficción de asesinos en serie (1Q)

1r 35 UAB: 5 - UB: 5 - UdG: 4 - UdL: 2 - UOC: 5 - UPC: 4 - UPF: 5 - URV: 5

Introducció al programari lliure (2Q) 1r 35 UAB: 8 - UB: 3 - UdG: 3 - UPC: 6 - UPF: 9 - URV: 6
Qui es casa amb qui? O sociologia de 
l’educació sentimental (1Q)

1r 38 UAB: 5 - UB: 5 - UdG: 5 - UdL: 4 - UOC: 5 - UPC: 5 - UPF: 5 - URV: 4

Bioètica i dret (2Q) 2n 34 UAB: 7 - UB: 3 - UdG: 4 - UdL: 4 - UOC: 3 - UPC: 1 - UPF: 6 - URV: 6
Els mitjans dits de comunicació (2Q) 2n 35 UAB: 7 - UB: 5 - UdG: 6 - UPC: 3 - UPF: 7 - URV: 7
Història natural de la conversació (1Q) 2n 37 UAB: 7 - UB: 2 - UdG: 8 - UPC: 3 - UPF: 9 - URV: 8

També aquest curs s’ha donat suport al Servei Lingüístic, desenvo-
lupant tasques de gestió del campus virtual, tractament informà-
tic de material, formació i suport tècnic. S’ha treballat en un total 
de 20 cursos, 13 al primer semestre i 7 al segon:

Servei Lingüístic
Semestre Cursos
1r 13
2n 7
Total 20

Esmentar també la gestió al campus virtual (assignatures i usuaris) 
de 19 activitats de formació contínua i 5 cursos de formació del 
professorat universitari.

Altres cursos
Secció Cursos
Formació contínua 19
Formació professorat universitari 5
Total 24

Activitats de formació al professorat

El curs passat, l’àrea va realitzar una proposta de formació relaci-
onada amb l’ús de les TIC en la docència, que incloïa les següents 
activitats formatives:

•	 Ús del campus virtual de la UdL.

•	 Edició de vídeo bàsic en windows (videospin).

•	 Ús didàctic de les pissarres digitals.

•	 Ús avançat pissarres digitals.

•	 Disseny i creació de pàgines web.

•	 Disseny i creació de blocs.

•	 Introducció als estàndards accessibilitat web.

•	 Ús de l’eina d’exàmens del campus virtual de la UdL.

Del conjunt de la proposta, l’àrea va desenvolupar les següents 
activitats:

1r quadrimestre 2n quadrimestre
Ús del campus virtual  
de la UdL
Ús de l’eina d exàmens  
de Sakai (Samigo)

Edició de vídeo Videospin  
(bàsic)
Estratègies per analitzar 
/avaluar debats virtuals
Ús de l’eina d’exàmens de 
Sakai (Samigo)

La resta d’activitats es van realitzat a través de formadors externs.
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Ús de les eines 2.0 en la docència universitària i “Caixa 
eines TIC”

Les eines 2.0 poden ser positives per a l’aprenentatge i són re-
cursos comunicatius que poden fomentar la interacció en aquest 
procés. Una bona gestió d’aquestes eines comporta resultats molt 
positius en els intercanvis educatius, ja que permet compartir opi-
nions, idees i fer discussió i conclusions entre els aprenents.

Per aquest motiu, l’àrea ha realitzat, durant el curs 2010-2011, una 
anàlisi d’algunes eines web 2.0 a partir de les quals, i mitjançant 
la presentació d’algunes de les més populars, s’elaboren un seguit 
de recomanacions per a l’ús de les mateixes en els processos d’en-
senyament/aprenentatge, amb la intenció d’animar a la comunitat 
educativa universitària a fer ús d’aquestes i aprofitar així les pos-
sibilitats que ens ofereix la tecnologia 2.0.

El document final es troba disponible a http://www.ice.udl.cat/
aside/eines20/. L’objectiu és que aquest projecte tingui una ac-
tualització contínua que es vegi reflectida en el desenvolupament 
d’una mena de “Caixa d’eines TIC” on es pugin pugui vincular l’ús 
de les eines amb el desenvolupament competencial del domini de 
les mateixes.

Estudi sobre la utilitat dels materials docents interactius

Aquest curs, s’ha iniciat també un projecte que té com a objectiu 
conèixer la valoració dels estudiants envers la utilitat dels materials 
docents interactius per al seu aprenentatge. L’estudi s’ha estructu-
rat al voltant d’un qüestionari on es demana als estudiants la seva 
opinió envers els materials docents i l’ús de les TIC en la docència.

Durant aquest curs hem estat recollint dades. La planificació del 
projecte ens duu a completar-lo durant el curs vinent.

projecte de millora de l’accessibilitat de continguts 
digitals creats des de l’Aside

Estem preparant una guia interna amb les línies de treball a seguir 
per digitalitzar les assignatures d’una manera més eficient de cara 
als usuaris amb deficiències visuals, o amb altres tipus de discapa-
citats. Per l’altra banda, estem preparant un programari web que 
ens permetrà mostrar les assignatures ja creades d’una manera 

més amigable a aquests usuaris, modificant el menú i la manera 
de mostrar-les.

Gestió web de la formació contínua

Aquest curs s’ha completat el formulari web que agilitza la gestió 
de les activitats formatives de formació contínua. Una part molt 
important del projecte ha estat la vinculació d’aquesta eina amb la 
pàgina web de l’ICE-CFC, que permet, d’una banda, que els coor-
dinadors puguin veure com quedarà publicada la informació de la 
seva activitat formativa, i, d’una altra, fer pública la informació de 
manera immediata una vegada el curs ha estat aprovat.

Campus virtual

L’àrea ha seguit treballant aquest curs en la millora del campus 
virtual. S’ha atès, en la mesura de les possibilitats, les consultes 
rebudes a través dels diferents canals de comunicació: presencial, 
telèfon i adreça propostesmillora-cv@ice.udl.cat.

També es va fer una renovació de la pàgina d’inici del campus: 
http://cv.udl.cat.

Aula de recursos

S’ha realitzat el manteniment de l’aula, amb una revisió periòdica 
de les màquines i amb la instal·lació i desinstal·lació del progra-
mari que es requereix per als diferents cursos formatius que s’hi 
realitzen.

Durant aquest curs, s’instal·larà una pissarra digital que millorarà 
encara més les prestacions d’aquest espai.

pla d’Acció Tutorial

El setembre de 2010, l’àrea va col·laborar en la Setmana d’Acollida, 
fent presentacions del campus virtual als alumnes nouvinguts de 
grau de totes les facultats i escoles.

Nova eina de comunicació per al campus virtual

En col·laboració amb l’ASIC, l’àrea està valorant 2 eines de video-
conferència (AdobeConnect i Open Meeting) per tal de donar més 
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llum sobre quina d’elles s’integrarà al campus virtual. Aquest pro-
jecte inclou, a més d’una comparativa, un pla pilot per al primer 
semestre del curs vinent.

Simposi CIDUI

Des de l’àrea, s’ha col·laborat en la preparació del Simposi CIDUI, 
que es va realitzar el passat 4 d’abril sobre el tema: “Universitats, 
estats i mercats en una Europa que canvia: cap a una governança 
creativa de l’Educació Superior. Europa en el món, el món a Euro-
pa” (http://simposi.cidui.upc.edu/).

El simposi tenia un aforament limitat i s’hi participava per invita-
ció de l’organització. De les 7 universitats organitzadores, la UdL 
va ser la segona en nombre de participants, com pot observar-se 
en la següent taula:

Simposi CIDUI 2010
Universitat Inscrits
UB 37
UdL 32
UAB 26
UOC 23
UPC 22
UPF 19
URV 14
UdG 11

Negociat acadèmic

Cap del Negociat: Beatriz Roigé Ollé. Administrativa: Anna Farré 
Pagés. Auxiliars administratives: Meritxell Causadias Sánchez (de 
baixa per maternitat des del mes de setembre) i Teresa Garcia Cas-
tell (com a persona de reforç).

Bàsicament, la tasca del Negociat és la de donar suport acadèmic 
a les diferents Unitats de l’ICE-CFC. Per altra banda, la secretaria 
acadèmica de l’ICE-CFC funciona com a oficina auxiliar del registre 
general de la Universitat de Lleida, que, en aquest curs acadèmic 

2010-2011, ha implementat un nou aplicatiu per la gestió del re-
gistre d’entrada i de sortida de documents.

A continuació, relacionem, en síntesi, les tasques realitzades.

a) Suport a la Unitat de Formació del Professorat no Universitari.

Aquest curs acadèmic 2010-2011 d’acord amb les indicacions del 
Servei d’Immersió i Ús de la Llengua del Departament d’Educació 
s’ha deixat d’oferir la possibilitat de realitzar el mòdul II de Norma-
lització Lingüística (equivalent al nivell C de català) i s’ha adreçat 
als interessats a aquest Servei d’Immersió i Ús de la Llengua del 
Departament d’Educació, ja que allí s’ofereix possibilitat de fer-lo 
de forma no presencial.

Pel que fa a la resta d’activitats d’aquesta Unitat, el Negociat s’en-
carrega de fer la reserva dels espais per dur a terme les activitats 
programades, expedir els certificats que se sol·liciten d’aquestes 
activitats i expedir duplicats del certificat del CAP.

b) Suport a la Unitat de Formació del Professorat Universitari.

El negociat s’encarrega de la gestió de les activitats adreçades a la 
formació del professorat universitari. Aquesta gestió consisteix en 
l’oferta a la web de les activitats, del control de la inscripció, re-
serva dels espais, preparació de la documentació pel control d’as-
sistència i avaluació de les activitats, i l’expedició dels certificats.

Així mateix, el Negociat és l’encarregat d’introduir en els aplicatius 
corresponents les activitats de formació de l’ICE-CFC que el pro-
fessorat hi ha cursat, així com de validar, d’acord amb les indicaci-
ons del Manual d’Avaluació Docent les activitats de formació, tant 
impartides com rebudes del professorat de la UdL que no han estat 
realitzades a l’ICE-CFC. Cal indicar que aquest curs acadèmic s’ha 
dut a terme, també, l’avaluació del professorat associat.

S’encarrega també d’introduir les dades de les activitats realitza-
des a l’ICE-CFC per part del professorat UdL en el curs acadèmic 
vigent al Document de Política de Personal Acadèmic (DPPA).

Un altre cop, aquest curs acadèmic, la secció de formació del PAS 
ens va comunicar que s’ha aconseguit que es gestioni per separat 
els fons que l’Escola d’Adminsitració Pública de Catalunya (EAPC) 



86 Centres i departaments

destina a la formació del personal PAS i PDI laboral i que tení-
em que fer arribar a l’Escola d’Adminsitració Pública de Catalunya 
(EAPC) la proposta de formació destinada al PDI laboral per tal de 
fer ús dels fons que tenim per aquesta finalitat. Esperem que ens 
comuniquin definitivament quina és la quantitat de diners de la 
que podem disposar i poder fer el tràmit de les activitats a través 
del programa Aul@ com es va fer el curs passat.

c) Suport a la unitat d’Acció Tutorial.

Es gestiona l’oferta de crèdits de lliure elecció, es fan les propostes 
al Vicerectorat de Docència per tal que es reconeguin aquests crè-
dits de lliure elecció. Així mateix, es fa la difusió a la web i a l’estu-
diantat, la gestió de la matrícula, la reserva dels espais, el control 
de l’assistència i les actes i l’expedició dels certificats.

Aquest any 2011, i per primer cop, s’han fet arribar les propostes 
al Vicerectorat de Docència de matèries transversals que oferirà 
l’ICE-CFC pel proper curs 2011-2012 i de les quals també se’n farà 
la gestió al igual que els crèdits de lliure elecció, és a dir, difusió 
a la web i a l’estudiantat, gestió de la matrícula, reserva d’espais, 
control d’assistència i actes i l’expedició dels certificats.

d) Suport a la Unitat de Formació Contínua.

Aquest curs acadèmic 2010-2011, s’ha continuat amb la gestió 
d’activitats adreçades a la Formació Contínua i al llarg de la vida 
endegada el curs passat i que de mica en mica es va consolidant.

Des del Negociat, ens encarreguem de rebre les propostes a través 
de l’aplicatiu que s’ha posat en funcionament aquest curs 2010-
2011 i adreçar-les al cap de la unitat qui és el que en fa el control 
de la part acadèmica. Ens encarreguem de coordinar, conjunta-
ment amb l’Àrea de suport a la Innovació docent i e-learning, la 
difusió a la web de les propostes que s’han estat aprovades per 
les comissions adients, de contactar amb els coordinadors de les 
activitats per tal de mantenir-los informats de la gestió de les 
matrícules dels inscrits, de gestionar la matrícula i els expedients 
acadèmics dels inscrits, d’expedir certificacions de la docència del 
professorat, així com de tenir cura de les actes de qualificació que 
ens fan arribar els coordinadors per tal de expedir els certificats 
dels que hagin assolit els coneixements.

Ens encarreguem també de donar resposta a totes les consultes 
que es reben sobre la formació contínua ja sigui per correu elec-
trònic, telefòniques com presencials.

Aquest curs, s’ha iniciat l’expedició dels diplomes definitius de les 
activitats realitzades el curs passat 2009-10 i els d’aquest curs 
2010-2011 que ja han finalitzat.

També s’ha dut a terme a la secretaria de l’ICE-CFC la matrícula 
presencial de l’estudiantat de 1r curs del grau Sènior en Cultura, 
Ciència i Tecnologia, així com la de l’estudiantat del 1r curs del 2n 
cicle d’aquest mateix títol propi de la UdL, que s’ha iniciat aquest 
curs acadèmic 2010-2011.

Negociat econòmic

Cap del Negociat: Stella Maris Miret. Auxiliars Administratives: 
Esther Elías Pascual i Maribel Domingo.

Al llarg d’aquest curs 2010-2011, el negociat econòmic s’ha en-
carregat de controlar els ingressos i tramitar tota la despesa que 
es genera en les diferents unitats de l’ICE-CFC, és a dir, tots els 
tràmits econòmics que generen la formació del professorat uni-
versitari i no universitari, els cursos dels crèdits de lliure elecció, el 
Programa Sènior, les activitats de Formació Contínua i el funcio-
nament general de la unitat.

Aquest any, s’ha anat adaptant i modificant la normativa, s’ha col-
laborat en la redacció d’un Reglament de despeses indirectes propi 
de la formació contínua i s’ha revisat la plantilla de la Memòria 
econòmica de les propostes dels títols propis i les activitats de 
formació contínua.

També s’ha anat perfilant el tractament de la concessió de beques, 
la redacció dels convenis i d’altres aspectes propis de la gestió 
econòmica.

Pel que fa a la tasca ordinària de l’àrea econòmica, la podem di-
ferenciar en dos grans blocs a nivell de justificació econòmica. 
D’una banda, tota la documentació que hem fet arribar a l’Àrea 
Econòmica de la Universitat de Lleida, i, d’una altra, la justificació 
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de la despesa al Departament d’Educació, pel que fa a la formació 
permanent del professorat no universitari.

A més, les persones del negociat econòmic han realitzat altres tas-
ques a destacar, com l’atenció al professorat de la UdL que els 
consulta, coordinadors/es de les activitats de formació contínua, 
ajudant en la realització de les memòries econòmiques, orientant 
i resolent diferents dubtes pel que fa al pagament del professorat 
dels diferents cursos i tramitant tota la despesa de les diferents 
activitats formatives. També, s’ha gestionat tot allò relacionat amb 
els desplaçaments del professorat que es rep a l’ICE-CFC: reserva 
de bitllets, d’allotjaments i altres.
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Àrea de Sistemes d’Informació 
Comunicacions

Director: Carles Fornós Tarruella
http://www.asic.udl.cat

S’ha desenvolupat una nova aplicació per a la gestió de becaris de 
projecte, seguint els criteris indicats per l’ORDI.

Integració de la reserva d’espais docents que es gestiona amb UXXI 
amb la Gestió d’Espais Comuns de la resta de la UdL.

Implantació d’un nou programa per gestionar els títols oficials 
(desenvolupat per SIGNE) d’acord amb les darreres modificacions 
del MEC. Integració amb UXXI per tramitar el Suplement Europeu 
al Títol (SET).

Implantació d’UXXI a la Formació no Reglada.

S’ha generat la part d’integració de dades entre UXXI i l’Eina de 
Planificació Docent, que permetrà gestionar millor la informació 
des de l’Unitat de Planificació Docent.

Desenvolupat i posat en explotació la nova versió d’aplicatius 
als punts de treball per als usuaris de les biblioteques, per tal 
d’actualitzar els mateixos i allargar la vida de l’actual parc de 
maquinari.

Posat en explotació per als docents el servidor d’open course ware.

Implementat al repositori institucional diferents vies de recol·
lecció de dades, tant de captura (TDX, Racó, Recercat, altres repo·
sitoris propis) com en exportació (driver, openair, mdx).

Carregades les dades de la tercera fase de la digitalització del fons 
Màrius Torres, i també s’ha fet l’exportació del mateix per a la seva 
càrrega al Ministerio, seguint el procediments METS de preserva·
ció.

Posada en marxa els quioscs d’informació als 4 campus de la uni·
versitat.

Desenvolupat i implementat el software per a les sales de treball 
col·laboratiu, i s’està en fase d’implantació a les diferents biblio·
teques, amb projecte executat i en explotació en dos campus i en 
execució als altres dos.

Desenvolupat i implementat una segona fase de portàtils per a 
préstec, i una primera fase de préstec de tablets·pc.

Desenvolupant una primera fase d’un servei d’explotació d’esta·
dístiques internes per al SBD.

Executat els procediments de descàrrega, filtratge en coordinació 
amb el CBUC i càrrega dels registres de catalogació per a la imple·
mentació del PUC.

Implementació de l’accés al campus virtual mitjançant dispositius 
mòbils.

Implementació, al campus virtual, d’espais de comunicació entre 
professorat i estudiantat de cada grau i màster.

Implementació d’una nova versió del DPPA i l’aplicació d’avaluació 
docent per dotar·les de més funcionalitats i major usabilitat.

S’han realitzat compres centralitzades de 259 Pcs, 56 monitores, 
32 portàtils.

S’han resolt 6323 assistències introduïdes al campus virtual, un 
20% més que en l’any anterior.

Compra i posada en funcionament del sistema de servidors i em·
magatzematge que permetrà la virtualització dels servidors a la 
UdL.

Instal·lació d’una nova sala de videoconferència al UDHAV.

Prova pilot per una assignatura del màster de l’ús del gravador de 
videoconferència (streaming de les sessions de classe).

Actualització i millora de l’accés a la xarxa sense fils dels estudi·
ants, PAS i PdI.

Migració dels servidors a la nova instal·lació del CPD.
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Posada en marxa de l’agenda corporativa UdL.

Migració del core. S’ha concursat i executat el maquinari per al 
projecte de migració dels equips troncals de la xarxa (CORE) de la 
Universitat de Lleida.

Connexió i integració a la xarxa de la UdL dels nous edificis: 

Cappont: Edifici B del CREA, ETSEA: Edifici 5B, UDHAV: Edifici Irb·
lleida, (PCITAL).

Col·laboració en pla pilot de certificació digital de l’Entitat de Re·
gistre de Certificació Digital (ERCD).

Constitució, juntament amb la resta d’universitats públiques cata·
lanes i el CESCA, de la plataforma de vot electrònic, que va perme·
tre la realització de les eleccions de representants de l’estudiantat 
d’infermeria (29 de novembre a 2 de desembre de2010).

Posada en marxa i adaptació de la nova aplicació de registre (ERES).

Posada en marxa i desenvolupament de la nova aplicació de for·
mació.

Posada en marxa i desenvolupament de l’aplicació de gestió d’es·
pais.

Posada en marxa i desenvolupament de l’aplicació de planificació 
docent.

Participació en el disseny i desenvolupament de l’aplicació de for·
mació de biblioteques.

Desenvolupament de l’aplicació de llicències i permisos.

Desenvolupament de l’aplicació d’onomàstiques.

Participació en el disseny del projecte d’administració electrònica 
de les d’universitats públiques catalanes.
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SISTEMA DE GARANTIA INTERNA  
DE LA QUALITAT 

Avaluació del disseny del Sistema de Garantia Interna  
de la Qualitat (SGIQ) de la Formació Universitària

D’acord amb el document elaborat per la European Association of 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Estàndards i direc-
trius per a l’assegurament de la qualitat a l’Espai Europeu d’Edu-
cació Superior (EEES), traduït al català per AQU Catalunya (dis-
ponible a www.aqucatalunya.org i a http://www.oqua.udl.cat/vqp/
qualitat/qualitat.html), s’ha desenvolupat el programa AUDIT que 
ha de contribuir a l’adopció de sistemes de qualitat i a la promoció 
de la cultura de qualitat.

Durant aquest curs acadèmic, AQU Catalunya va trametre al Vice-
rectorat de Qualitat i Planificació l’informe final de l’avaluació del 
disseny dels Sistemes de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola 
Politècnica Superior i de l’Escola Universitària d’Infermeria. Els dos 
centres que van participar a la convocatòria 2009 del Programa 
AUDIT han obtingut una valoració positiva.

L’informe es pot trobar a l’enllaç:

http://www.aqu.cat/universitats/audit/convocatories_anteriors.html

També es va signar el conveni d’adhesió amb AQU Catalunya per a 
la convocatòria 2010 amb l’objectiu de continuar el desenvolupa-
ment del Programa AUDIT.

Concretament, la UdL va optar per l’ampliació de l’avaluació positi-
va del SGIQ corresponent a la convocatòria 2009 a la resta de cen-
tres, ja que el model de SGIQ de la Universitat de Lleida és un model 
bàsicament d’universitat. L’ampliació comporta l’extensió del resul-
tat positiu de l’avaluació del SGIQ als centres que es comprometin a 
adoptar-lo, d’acord amb les característiques establertes al conveni.

La UdL va acordar la participació en la convocatòria 2010 del Pro-
grama AUDIT, en la modalitat d’ampliació, dels centres següents:

Facultat de Lletres,
Facultat de Dret i Economia,

Facultat de Ciències de l’Educació,
Facultat de Medicina,
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària.

Implantació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 
(SGIQ)

Un dels objectius dels SGIQ és facilitar el seguiment anual de les 
titulacions i la posterior acreditació per part de les agències exter-
nes de qualitat.

http://www.aqu.cat/universitats/seguiment/index.html

Un cop aprovats els dissenys dels SGIQ dels centres de la UdL, cal 
iniciar el desplegament d’aquests sistemes de qualitat. Un Sistema 
de Gestió Interna de la Qualitat recull tots els procediments que 
participen en l’organització, seguiment, avaluació i millora dels 
programes formatius. En aquest sentit, el curs 2010-2011 s’està 
desenvolupant la implantació d’un dels procediments centrals de 
tot el sistema com és el seguiment i revisió anuals dels programes 
de formació. El seguiment intern anual d’un programa de formació 
recull els resultats de la implantació d’un títol, les incidències que 
s’han produït i les oportunitats de millora que el/la coordinador/a 
de titulació i les respectives comissions d’estudi han identificat 
com a prioritàries. Paral·lelament a aquest seguiment intern, AQU 
Catalunya ha tramès el març de 2011 la informació del conjunt 
d’indicadors que l’agència farà servir per al seguiment extern de 
les titulacions oficials dels centres de la UdL. Aquests dos procedi-
ments de seguiment tenen com a objectiu preparar la titulació per 
a les futures acreditacions.

http://www.oqua.udl.cat/vqp/qualitat/qualitat.html

A nivell estatal, ANECA va organitzar a la Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo de Santander en el marc dels cursos d’estiu, el 
dies 8 i 9 de juliol de 2010, la trobada: Evaluación, seguimiento y 
acreditación de las enseñanzas universitarias: pasado, presente y 
futuro. En aquesta trobada, es va reflexionar sobre el present i el 
futur de l’avaluació de les titulacions. Hi van assistir el vicerector 
de Qualitat i Planificació i el degà de la Facultat de Dret i Econo-
mia.
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Inserció laboral

El Vicerectorat de Qualitat i Planificació de la UdL col·labora amb 
AQU Catalunya en la IV enquesta d’inserció laboral a la població 
graduada sobre les persones que es van graduar l’any 2008 i la II 
enquesta d’inserció laboral a la població doctorada sobre les per-
sones que es van doctorar l’any 2008, per conèixer la seva inserció 
tres anys després de finalitzar els estudis.

Al mateix temps, es farà un seguiment de la inserció laboral de 
la població graduada al cap de deu anys, des d’una perspectiva 
de gènere, per veure si en aquest període s’aprecien diferències 
significatives entre homes i dones.

Datawarehouse

Durant el curs 2010-2011, s’ha continuat ampliant la informació 
disponible al Datawarehouse de la UdL. L’aplicatiu DATA, com 
s’ha anomenat aquesta plataforma, ofereix als diferents res-
ponsables acadèmics de la UdL informació dels resultats dels 
programes de formació. Algunes d’aquestes dades es presenten 
en forma de dossiers adreçats a cada perfil de gestió i ofereix 
informació sobre l’entrada d’estudiantat, el rendiment acadèmic, 
l’evolució de les cohorts d’estudiants i els resultats de les en-
questes de satisfacció.

La informació que proporciona aquest aplicatiu és indispensable 
per al seguiment de les titulacions i per al seguiment dels indica-
dors del Pla de Millora de la UdL amb el Departament responsable 
de les universitats. Així mateix, i en el marc dels Sistemes Interns de 
Garantia de la Qualitat, la informació sobre els resultats acadèmics 
i la satisfacció dels agents que participen en el procés d’ensenya-
ment-aprenentatge, és un requisit indispensable per a garantir la 
qualitat de l’organització. Finalment, amb l’objectiu de continuar 
millorant l’adaptació del DATA a les necessitats de la gestió de la 
UdL, s’ha iniciat un nou projecte, l’objectiu del qual és implemen-
tar un Datawarehouse que disposi de les funcionalitats existents a 
l’actual plataforma, però amb una nova arquitectura tecnològica i 
de dades que permeti la seva evolució en paral·lel amb les necessi-
tats institucionals d’informació i de suport a la presa de decisions.

La visió del projecte és implementar una plataforma que en els 
propers anys:

•	 Capturi dades de tots els processos de gestió de la UdL, inclo-
ses les generades pels sistemes operacionals que donen suport 
als mateixos.

•	 Integri informació de conceptes comuns de forma conciliada 
(Departament, Categoria, etc...).

•	 Satisfaci les necessitats institucionals d’informació.

•	 Tingui un alt impacte en la millora de la gestió de la UdL, com 
a eina de suport a la presa de decisions.

La implementació del projecte d’integració de dades docents, aca-
dèmiques i de personal ha de permetre la millora qualitativa de les 
dades internes de la UdL, que redundarà en una major fiabilitat 
de les dades del Datawarehouse i, en conseqüència, en la millora 
de la presa de decisions per part del govern de la universitat i dels 
centres i departaments de la UdL, així com en l’assoliment dels 
objectius establerts en el finançament variable de la Generalitat de 
Catalunya. Finalment, contribuirà a la millora qualitativa dels pro-
cessos de tota l’activitat de planificació docent de la UdL. https://
cv.udl.es/portal/site/data

Uneix

L’Oficina de Qualitat és la interlocutora i l’encarregada de realitzar 
la coordinació de la tramesa de dades a Uneix, el portal del sistema 
d’informació d’Universitats i de Recerca a Catalunya. Abarca tots 
els àmbits de dades demanades: Recursos Humans, Docència, Re-
cerca, Lingüístic i Mobilitat.

Datamart Uneix

S’està en procés d’implantar una nova eina que permetrà la vali-
dació i anàlisi de les dades d’Uneix prèviament a la seva tramesa, 
permetent fer accions correctores i millores de la informació en 
cas de detectar-se mancances o incoherències.

Formació en qualitat

Al llarg del curs 2010-2011, s’han realitzat diferents accions de 
formació en qualitat adreçades a diferents col·lectius.
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Destaquem la participació de la cap de l’Oficina de Qualitat en 
el Curs de Representació Estudiantil a la UdL (matèria transversal) 
organitzat pel Vicerectorat d’Estudiantat en el marc del Conveni 
signat entre el Ministeri d’Educació i la UdL per a l’establiment de 
sistemes d’informació i comunicació que fomentin la participació 
estudiantil, amb especial atenció al desenvolupament de l’Estatut 
de l’Estudiant Universitari (EEU).

D’altra banda, als mesos d’octubre i novembre de l’any 2010, es 
van organitzar des del Vicerectorat de Qualitat i Planificació i el Vi-
cerectorat de Docència dues sessions, formalitzades com a cursos 
de formació de l’ICE-CFC, que estaven adreçades als coordinadors 
de grau i de màster, conscients de que la figura de coordinador/a 
de titulació és cabdal per al correcte seguiment i per la posterior 
acreditació de les noves titulacions.

En aquestes jornades es van presentar les directrius d’AQU Cata-
lunya per al seguiment i acreditació de les noves titulacions, les 
implicacions en l’elaboració de l’informe anual del coordinador/a, 
així com els recursos que la UdL posa a la seva disposició per donar 
el suport necessari en aquesta tasca de seguiment.

D’altra banda, destaquem també la visita que la directora de l’ANECA, 
Zulima Fernández, va fer a la UdL a l’octubre del 2010 on va impartir 
la conferència: Evolución de la calidad en la Enseñanza Superior.

Correu obert 

El Correu Obert és un registre d’observacions que s’està revelant 
com una font d’informació força eficaç per a detectar punts febles 
i oportunitats de millora. Les observacions que es registren s’estan 
incloent en els sistemes de qualitat de titulacions, centres, el SIGQ 
com una de les eines principals de recollida de l’opinió de l’estudi-
antat:

http://www.oqua.udl.cat/vqp/informacio_participacio/correu_
obert.html

AVALUACIÓ 

Al desembre de 2010, el Consell de Govern va aprovar les noves 
convocatòries 2010:

•	 D’avaluació de l’activitat docent del personal docent i inves-
tigador funcionari i contractat de la UdL (trams addicionals).

•	 D’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UdL per 
a l’obtenció de la certificació de l’activitat docent de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

•	 D’avaluació de l’activitat docent del professorat associat de la 
UdL als efectes del nou marc retributiu aprovat pel Consell de 
Govern.

Avaluació de l’activitat docent del professorat a temps 
complert

S’està desenvolupant en el moment de la realització d’aquesta 
memòria el procés de l’avaluació docent del professorat funciona-
ri i contractat de la UdL —trams addicionals— el qual finalitzarà a 
finals del juliol de 2011.

http://www.oqua.udl.cat/vqp/avaluacio/avaluacio.html

Avaluació de l’activitat docent del professorat associat

Al desembre de 2010, es va aprovar la segona convocatòria (2010) 
que la UdL estableix per a l’avaluació de l’activitat docent del pro-
fessorat associat, que s’emmarca als efectes del nou marc retribu-
tiu del professorat associat aprovat pel Consell de Govern i segons 
el qual l’avaluació positiva de l’activitat docent és imprescindible 
per accedir a un determinat estadi retributiu.

El resultat positiu d’aquesta avaluació també permet disposar de 
l’informe per obtenir el certificat de l’activitat docent (vegis a con-
tinuació) que es demana en el procés d’acreditació de professorat 
de l’AQU i l’ANECA o altres programes de promoció o d’incentiva-
ció. http://www.oqua.udl.cat/vqp/avaluacio/avaluacio.html

Certificat d’avaluació de l’activitat docent

Com ja hem mencionat anteriorment, s’ha obert la convocatòria 
2010 d’avaluació per a l’obtenció de l’informe per a l’obtenció del 
certificat d’avaluació de l’activitat docent d’AQU Catalunya, adre-
çada al professorat de la UdL que estigui interessat en disposar 
d’una certificació docent de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
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ma Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que encara no ha 
passat per cap procés d’avaluació docent. Atès que l’avaluació de 
l’activitat docent del professorat a temps complert s’està genera-
litzant i que el 2009 es va iniciar per primera vegada l’avaluació 
de l’activitat docent del professorat associat, és previsible que es 
redueixi la participació en aquesta convocatòria.

http://www.oqua.udl.cat/vqp/avaluacio/avaluacio.html

Revisió i actualització del MADP

Al Consell de Govern del mes de març de 2011, va ser aprovada 
una proposta d’actualització del Manual d’Avaluació Docent del 
Professorat de la UdL (MADP). Entre els principals ajustaments 
aprovats es fa referència a les finalitats de l’avaluació, al càlcul 
de la docència mínima per participar a l’avaluació, a l’informe del 
departament que valora el compliment de la permanència a la 
Universitat i el compliment de la planificació acadèmica i s’incor-
pora al MADP de la UdL un programa de millora de la docència del 
professorat.

Enquesta de satisfacció dels estudiants

Amb la finalitat de millorar els sistemes de qualitat dels cen-
tres, la UdL ha implantat noves enquestes per tal de conèixer 
la satisfacció dels estudiants en diverses activitats formatives. 
En particular, durant el curs 2010-2011 s’han implantat les en-
questes als estudiants de mobilitat (Erasmus entrants i sortints 
de la UdL). Les enquestes es realitzen de manera presencial 
amb la col·laboració de la Oficina de Relacions Internacionals. 
També s’han fet extensives les enquestes de les pràctiques exter-
nes a la resta de centres de la Universitat de Lleida (aquestes en-
questes es van iniciar de manera experimental el curs anterior per 
la Facultat de Lletres).

Una altra novetat en el camp de les enquestes per als Cicles i Graus 
és que, per primer cop, s’ha decidit separar la realització de les 
enquestes en dos terminis diferents donada la diferència en el ca-
lendari de finalització de les classes.

http://www.oqua.udl.cat/vqp/publicacions/enquestes.html

PLANIFICACIÓ

Pla Estratègic de la UdL

El pla estratègic corporatiu 2006/2012 de la UdL explicita les fites 
a assolir, les línies estratègiques d’actuació i les accions a realitzar. 
La línia estratègica número 7 està directament relacionada amb la 
gestió i defineix la implantació d’un nou model basat en els criteris 
del model europeu d’excel·lència i la gestió per processos. L’objec-
tiu principal és la coordinació integral de les activitats, amb les 
finalitats últimes d’eliminar tramitacions innecessàries, eliminar 
retards, estalviar documents i mantenir el que aporta valor afegit.

Tal i com s’explicita en l’apartat de Gestió d’aquesta Memòria, els 
primers resultats del desenvolupament de la línia estratègica nú-
mero 7 han estat el disseny del Mapa de Processos, el Catàleg 
de Processos, la Taula de consistència (relacions entre els llocs de 
treball i les activitats que es realitzen, (http://www.udl.cat/organs/
gerencia/organitzacio/organitzacio.html), la impartició de forma-
ció en gestió per processos al personal de la UdL i l’encaix de pro-
jectes estratègics en el model de gestió (programa AUDIT; projecte 
d’integració de dades docents, acadèmiques i de professorat; canvi 
del sistema de la gestió econòmica i administració electrònica).

Finançament variable per assoliment d’objectius

Els objectius estratègics de la institució en l’àmbit de la docència 
han estat traspassats cap als centres, amb un catàleg d’indicadors, 
determinats pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
de la Generalitat de Catalunya (DIUE), que permeten aconseguir 
un major finançament del centre si s’assoleixen millores en els 
indicadors. Aquest finançament lligat a l’assoliment d’objectius 
suposa 35% del finançament dels centres.

Programa de finançament estratègic

El disseny d’assignació de pressupost als set centres de la UdL 
consta de tres grans blocs: un primer bloc (A) que assigna pressu-
post segons la dimensió del centre; un segon bloc (B) lligat a ob-
jectius del DIUE, i que es configura com un finançament en funció 
dels resultats obtinguts en una sèrie d’indicadors; i un tercer bloc 
(C) que esdevé un veritable finançament estratègic (http://www.
oqua.udl.cat/vqp/planificacio/financament.html).
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Aquest darrer bloc finança actuacions estratègiques de millora 
que es deriven del seguiment anual dels programes formatius 
(http://www.oqua.udl.cat/vqp/qualitat/seguiment.html).

A partir dels informes dels coordinadors/res de titulacions, la di-
recció dels centres i el vicerectorat de Qualitat desenvolupen con-
juntament un informe de seguiment anual del centre, d’acord amb 
els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i amb el pro-
grama experimental de seguiment de titulacions oficials de grau i 
de màster de l’AQU Catalunya. D’aquesta manera, el finançament 
estratègic permet finançar les accions de millora que es derivin de 
la millora contínua dels programes formatius.

Durant el mes de juliol de 2010, es van signar els acords de finança-
ment per l’any 2010 entre l’equip de govern i els centres de la UdL.

Les accions de millora es van plantejar, en el marc del seguiment 
de les titulacions del curs 08-09 recollides en els informes de se-
guiment que els coordinadors i el centre van trametre a aquest 
vicerectorat, com una resposta a punts febles i/o a oportunitats de 
millora detectades. Igualment havien de contribuir a la millora de 
dos dels indicadors del Bloc B del model de finançament de cen-
tres (taxa d’eficiència, taxa d’abandonament, taxa de rendiment, 
titulacions amb nombre d’estudiants inferior a 30, i estudiants 
que realitzen les pràctiques). Es va suggerir als centres que aques-
tes accions de millora tinguessin un impacte sobre la matrícula, 
l’abandonament a 1r curs o la taxa de rendiment.

El mes de març del 2011, s’han signat els acords de finançament 
per l’any 2011 entre l’equip de govern i els centres de la UdL.

 Les accions de millora plantejades per al 2011 tenen per objec-
tiu donar solucions als punts febles detectats en el programa de 
seguiment intern i extern de les titulacions, així com millorar els 
indicadors que determinen el finançament variable per assoliment 
d’objectius en l’àmbit de la docència.

Programa de coordinadors/res de programa formatiu

El programa de coordinadors/res, pertanyent a l’estructu-
ra orgànica del vicerectorat de Qualitat, atribueix funcions al/la 
coordinador/a en base a les previstes pel SGIQ. El/La coordinador/a 
de titulació, mitjançant els informes anuals de titulació identifica 

els punts febles i les oportunitats de millora dels programes for-
matius. Durant el curs 2010-2011, els coordinadors van participar 
en unes sessions de formació (veure més amunt l’apartat de For-
mació en Qualitat).

A més, se’ls va convidar a participar en la jornada de presenta-
ció del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i 
l’Acreditació dels Títols oficials organitzada per AQU Catalunya a 
la UdL l’11 de novembre de 2010 on hi van participar el president 
i el director d’AQU, i el rector i el vicerector de Qualitat i Plani-
ficació de la UdL. En aquesta jornada, també van participar els 
degans/nes i directors/res dels centres de la UdL i els membres 
dels seus equips.

http://www.oqua.udl.cat/vqp/qualitat/qualitat.html

Internacionalització 

El curs 2010-2011, el vicerector de Qualitat i Planificació va ac-
ceptar participar en una enquesta relativa al projecte endegat 
per l’European University Association (EUA) “Examining Quality 
Culture in Higher Education Institutions”. Els resultats d’aques-
ta enquesta van ser publicats a finals de l’any 2010: http://
www.eua.be/Libraries/Publications/Examining_Quality_Cultu-
re_Part_1.sflb.ashx

Per tal de conèixer de primera mà l’estat actual de l’aplicació dels 
estàndards de qualitat en l’educació superior a Europa, el vicerec-
tor de Qualitat i Planificació va assistir el juny del 2010 a Brussel-
les al simposi internacional: Universities Challenged: Better Higher 
Education through a Better Ranking System in Europe?

En aquesta mateixa línia, l’abril d’aquest any 2011, ha assistit, tam-
bé a Brussel·les, al 3rd Annual Symposium on University Rankings 
and Quality Assurance in Europe 2011. En aquest simposi, s’han 
analitzat els últims avenços pel que fa al projecte U-Multirank, un 
projecte que pretén convertir l’actual sistema de rànquings uni-
versitaris en un sistema multi-dimensional amb l’objectiu d’afa-
vorir un millor equilibri entre els indicadors per adaptar-los a les 
necessitats específiques d’informació dels universitaris o futurs 
universitaris.
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1. ESTUDIANTAT

El curs acadèmic 2010/2011 s’han matriculat a la Universitat de Lleida un total de 10.073 estudiants. D’aquests 9.834 són estudiants d’alguna 
de les titulacions de primer i segon cicle que s’imparteixen actualment als centres propis i adscrits de la Universitat de Lleida, 1.010 són 
estudiants de màsters, també s’imparteixen als centres propis i adscrits, i 239 són alumnes dels cursos de doctorat.

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

ENSENYAMENTS CENTRES PROPIS I ADSCRITS Dones Homes Total
Diplomatures i Enginyeries Tècniques (1r cicle) 1.154 1.086 2.240
Llicenciatures (1r i 2n cicle) 804 643 1.447
Llicenciatures i Enginyeries (únicament de 2n cicle) 343 418 761
Graus 2.367 1.733 4.100
Màsters oficials (2n cicle) 513 497 1.010
Mobilitat 166 110 276
TOTALS 5.347 4.487 9.834
Estudiantat de 3r Cicle (Doctorat) 133 106 239
TOTAL GENERALS 5.480 4.593 10.073

Tal com mostra la taula següent, durant aquest curs acadèmic s’han matriculat 8.724 estudiants en els centres propis de la UdL, mentre que 
1.110 alumnes s’han matriculat en els centres adscrits.

Respecte a la distribució dels alumnes matriculats en funció del tipus d’estudi, 2.240 estudiants s’han matriculat en diplomatures i Engi-
nyeries de primer cicle, 2.208 alumnes s’han matriculat en llicenciatures, 4.100 alumnes s’han matriculat de Grau, 1.010 alumnes en Màster 
oficial i 239 s’han matriculat en estudis de doctorat.

Pel que fa a la distribució per sexes, durant el curs 2010-11 s’han matriculat a la UdL més dones que homes, ja que les dones, 5.480 suposen 
un 54,4% del total d’estudiants, per sobre dels 4.593 homes que suposen el 45,6%. 
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Resum de la matrícula oficial de primer i segon cicle, per centres

CENTRES PROPIS 1r i 2n cicle Graus Màsters Total 
centreDones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total

ETSEA 339 634 973 225 209 434 106 147 253 1.660
Facultat de Lletres 110 30 140 232 189 421 99 45 144 705
Facultat de Medicina 331 124 455 284 101 385 34 11 45 885
Facultat de Dret i Economia 532 425 957 354 292 646 25 37 62 1.665

Facultat de Ciències de l’Educació 630 129 759 850 210 1.060 120 55 175 1.994

EU Politècnica 59 409 468 144 457 601 12 75 87 1.156
Facultat d’Infermeria 96 14 110 173 44 217 66 13 79 406
Mobilitat 159 94 253 253
TOTAL CENTRES 2.256 1.859 4.115 2.262 1.502 3.764 462 383 845 8.724

Plans a extingir Plans adaptat a l’EEES
Doctorat 33 32 65 100 74 174 239
CENTRES ADSCRITS 1r i 2n cicle Graus Màsters Total 

centreDones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
INEFC 127 342 469 59 201 260 51 114 165 894
Turisme Terres de Lleida” 30 7 37 0 0 0 37
EU de Relacions Laborals 47 33 80 46 30 76 156
Mobilitat 7 16 23 0 0 0 23
TOTAL CENTRES ADSCRITS 211 398 609 105 231 336 51 114 165 1.110
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 2.500 2.289 4.789 2.467 1.807 4.274 513 497 1.010 10.073

Resum de la matrícula oficial per ensenyaments en centres propis i adscrits

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

Diplomatures i Enginyeries Tècniques
Ciéncies Empresarials 227 254 481 227 254 481
Educació Social 84 12 96 84 12 96
ET Agrícola Esp. Explotacions Agropecuàries 14 38 52 14 38 52
ET Agrícola Esp. Hortofructicultura i Jardin. 21 41 62 21 41 62
ET Agrícola Esp. Indústries Agràries i Alimen. 31 21 52 31 21 52
ET Agrícola Esp. Mecan. i Construc. Rurals 9 22 31 9 22 31
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ET Forestal Esp. Explotacions Forestals 66 177 243 66 177 243
ET Forestal Esp. Indústries Forestals 2 8 10 2 8 10
ET Industrial Esp. Mecànica 24 191 215 24 191 215
ET Informàtica de Gestió 15 53 68 15 53 68
ET Informàtica de Sistemes 7 96 103 7 96 103
Infermeria 96 14 110 96 14 110
Mestre Educació Especial 48 4 52 48 4 52
Mestre Educació Física 37 40 77 37 40 77
Mestre Educació Infantil 72 0 72 72 0 72
Mestre Educació Musical 40 10 50 40 10 50
Mestre Educació Primària 60 10 70 60 10 70
Mestre Llengua Estrangera 50 10 60 50 10 60
Treball Social 128 32 160 128 32 160
Arquitectura Tècnica 4 6 10 4 6 10
Nutrició Humana i Dietètica 42 7 49 42 7 49
TOTAL 1.077 1.046 2.123 1.077 1.046 2.123
Llicenciatures
Dret 18 4 22 198 102 300 216 106 322
Filologia Anglesa 1 1 2 33 7 40 34 8 42
Filologia Catalana 5 1 6 11 2 13 16 3 19
Filologia Francesa 0 0 0 3 1 4 3 1 4
Filologia Hispànica 2 0 2 18 2 20 20 2 22
Geografia 0 1 1 0 1 1 0 2 2
Història 1 2 3 3 3 6 4 5 9
Història de l’Art 5 0 5 12 0 12 17 0 17
Medicina 99 42 141 190 75 265 289 117 406
Dret/Ciències Empresarials 1 2 3 33 21 54 34 23 57
Biotecnologia 0 0 0 44 34 78 44 34 78
TOTAL 132 53 185 545 248 793 677 301 978
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Llicenciatures i enginyeries  
(únicament de 2n cicle)

D. H. Total D. H. Total D. H. Total
Administració i Direcció d’ Empreses 34 31 65 34 31 65
Ciència i Tecnologia dels Aliments 26 13 39 26 13 39
Enginyeria Agronòmica 62 138 200 62 138 200
Enginyeria de Forests 64 142 206 64 142 206
Psicopedagogia 111 11 122 111 11 122
Comunicació Audiovisual 16 9 25 16 9 25
Ciències del Treball 21 11 32 21 11 32
Enginyeria en Informàtica 9 63 72 9 63 72
TOTAL 343 418 761 343 418 761
Mobilitat
ERASMUS 106 49 155 106 49 155
SICUES 1 6 7 1 6 7
Programa de mobilitat pròpia (JADE i altres) 52 39 91 52 39 91
TOTAL 159 94 253 159 94 253
TOTALS 1.368 1.193 2.561 888 666 1.554 2.256 1.859 4.115

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

Diplomatures
Relacions Laborals 47 33 80 47 33 80
Turisme “Terres de Lleida” 30 7 37 30 7 37
TOTAL 77 40 117 77 40 117
Llicenciatures
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 127 342 469 127 342 469
Mobilitat
ERASMUS 7 16 23 7 16 23
SICUES
TOTAL 7 16 23 0 0 0 7 16 23
TOTAL CENTRES ADSCRITS 84 56 140 127 342 469 211 398 609

TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 1.452 1.249 2.701 1.015 1.008 2.023 2.467 2.257 4.724
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Resum de la matrícula oficial en màsters. Centres propis

Màsters Centres Propis D. H. Total
Màster Universitari en Millora Genètica Vegetal 9 17 26
Màster Universitari en European Forestry-Erasmus Mundus 8 12 20
Màster Unversitari en Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió Ambiental 8 15 23
Màster Universitari en Gestio de Sòls i Aigües 16 14 30
Màster Universitari en Recerca en Sistemes de Producció Agroalimentària 10 14 24
Màster Universitari en Recerca en Sistemes i Productes Forestals 6 13 19
Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius 13 15 28
Màster Universitari en Gestió i Innovació de la Indústria Agroalimentària 10 6 16
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica 14 25 39
Màster Universitari en Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local 12 19 31
Màster Universitari en Llengües Aplicades 23 6 29
Màster Universitari en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones:Àmbit Rural 27 1 28
Màster Universitari en Desenvolupament i Cooperació Internacional 25 13 38
Màster Universitari en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants 12 6 18
Màster Universitari en Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement 10 7 17
Màster Universitari en Migracions i Mediació social 12 12 24
Màster Universitari en Enginyeria de Programari Lliure 3 16 19
Màster Universitari en Interacció Persona-Ordinador 5 26 31
Màster Universitari en Enginyeria Industrial 1 15 16
Màster Universitari en Ciències Aplicades a l’Enginyeria 3 18 21
Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (coordinat per la UdL) 66 13 79
Màster Universitari en Educació per a la Salut 23 6 29
Màster Universitari en Sanitat i Producció Porcina 12 16 28
Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idimomes 39 20 59
Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal 16 26 42
Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió 9 11 20
Màster Universitari en Biotecnologia en Ciències de la Salut 11 4 15
Màster Universitari en Educació Inclusiva 27 4 31
Màster Universitari en Recerca Educativa 9 6 15
Màster Universitari en Recerca Clínica en Medicina 23 7 30
TOTAL CENTRES PROPIS 462 383 845
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Resum de la matrícula oficial en màsters. Centres adscrits

Màsters Centres Adscrits D. H. Total
Màster Universitari en Dret Esportiu 9 32 41
Màster Universitari en Dret Esportiu “Edició Iberoamèrica” 10 30 40
Màster Universitari en Director Esportiu 9 32 41
Màster Universitari en Gestió Esportiva 11 16 27
Màster Universitari en Esport Sostenible i Benestar 12 4 16
TOTAL CENTRES ADSCRITS 51 114 165
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 513 497 1.010

Resum matrícula Graus. Centres propis

Ensenyaments Centres Propis Total Ensenyament
D. H. Total

Grau en Ciència i Salut Animal 104 56 160
Grau en Enginyeria de Forest 18 60 78
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 32 65 97
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments 25 3 28
Grau en Història 29 54 83
Grau en Història de l’Art 35 13 48
Grau en Geografia i Ordenació del Territori 10 50 60
Grau en Biotecnologia 46 25 71
Grau en Estudis Hispànics: Llengua i Literatura 29 5 34
Grau en Estudis Anglesos 63 18 81
Grau en Estudis Catalans i Occitans 13 3 16
Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals 53 46 99
Grau en Medicina 170 67 237
Grau en Nutrició Humana i Dietètica 61 16 77
Grau en Ciències Biomèdiques 53 18 71
Grau en Administració i Direcció d’Empreses 206 209 415
Grau en Dret 130 67 197
Grau en Turisme 18 16 34
Grau en Educació Infantil 219 7 226
Grau en Educació Primària 272 128 400
Grau en Educació Social 117 27 144
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Grau en Treball Social 191 41 232
Grau en Psicologia 51 7 58
Grau en Enginyeria d’Edificació 128 239 367
Grau en Enginyeria Informàtica 4 70 74
Grau en Enginyeria Mecànica 7 111 118
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 5 37 42
Grau en Infermeria 146 31 177
Grau en Fisioteràpia 27 13 40
TOTAL CENTRES PROPIS 2.262 1.502 3.764

Resum matrícula Graus. Centres adscrits

Ensenyaments Centres Adscrits Total Ensenyament
D. H. Total

Grau Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 59 201 260
Grau en Relacions Laborals 46 30 76
TOTAL CENTRES ADSCRITS 105 231 336
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 2.367 1.733 4.100

Titulats 2010/2011. Centres propis

CENTRES PROPIS
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES Dones Homes Total
Administració i Direcció d’Empreses 17 9 26
Ciències Empresarials 80 49 129
Dret 32 20 52
Educació Social 56 10 66
Treball Social 38 13 51
Mestre Educació Especial 20 4 24
Mestre Educació Física 24 25 49
Mestre Educació Infantil 62 1 63
Mestre Educació Musical 8 5 13
Mestre Educació Primària 53 8 61
Mestre Llengua Estrangera 36 1 37
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Psicopedagogia 13 0 13
Ciències del Treball 9 8 17
TOTAL 448 153 601
ENSENYAMENTS TÈCNICS Dones Homes Total
Enginyeria Agronòmica 47 55 102
Enginyeria de Forests 7 21 28
ET Agrícola Explotaciones Agropecuàries 6 7 13
ET Agrícola Hortofructicultura i Jardineria 2 8 10
ET Agrícola Indústries Agràries i Alimentàries 7 1 8
ET Agrícola Mecanització i Construccions Rurals 2 10 12
ET Forestal Explotacions Forestals 15 32 47
ET Forestal Indústries Forestals 3 2 5
ET Industrial Especialitat Mecànica 7 35 42
ET Informàtica de Gestió 4 15 19
ET Informàtica de Sistemes 4 23 27
Enginyeria en Informàtica 6 11 17
Arquitectura Tècnica 3 7 10
Grau en Enginyeria d’Edificació (retitulats) 2 2 4
TOTAL 115 229 344
CIÈNCIES EXPERIMENTALS Dones Homes Total
Ciència i Tecnologia dels Aliments 6 2 8
Biotecnologia 28 5 33
TOTAL 34 7 41
HUMANITATS Dones Homes Total
Filologia Anglesa 9 3 12
Filologia Catalana 5 1 6
Filologia Hispànica 5 0 5
Filologia Francesa 1 0 1
Geografia 4 3 7
Història 7 19 26
Història de l’Art 2 3 5
Comunicació Audiovisual 7 8 15
TOTAL 40 37 77
CIÈNCIES DE LA SALUT Dones Homes Total
Infermeria 66 13 79
Nutrició Humana i Dietètica 24 5 29
Medicina 45 18 63
TOTAL 135 36 171
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Titulats Màster. 2010/2011

MÀSTERS OFICIALS* Dones Homes Total
Màster en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones: Àmbit Rural 6 0 6
Màster en Biotecnologia en Ciències de la Salut 6 5 11
Màster en Ciències Aplicades a l’Enginyeria** 0 0 0
Màster en Ciències de la Infermeria (coord.UdL) 10 1 11
Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió** 0 0 0
Màster en Desenvolupament i Cooperació Internacional 9 7 16
Màster en Educació Inclusiva 3 0 3
Màster en Educació per a la Salut** 0 0 0
Màster en Enginyeria Agronòmica ** 0 0 0
Màster en Enginyeria de Programari Lliure 1 3 4
Màster en Enginyeria Industrial** 0 0 0
Màster en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants** 0 0 0
Màster en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes 13 6 19
Màster en Gestió de Sols i Aigües 6 3 9
Màster en Gestió i innovació en la Indústria Alimentària 8 3 11
Màster en Interacció Persona-Ordinador 4 3 7
Màster en Llengües Aplicades 5 0 5
Màster en Migracions i Mediació Social 8 2 10
Màster en Millora Genètica Vegetal 6 11 17
Màster en Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local 3 2 5
Màster en Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió Ambiental 3 11 14
Màster en Protecció Integrada de Cultius 4 4 8
Màster en Recerca Clínica en Medicina 12 2 14
Màster en Recerca de Sist.de Produc.Agroalimentària 7 7 14
Màster en Recerca de Sistemes i Productes Forestals 6 17 23
Màster en Recerca Educativa 0 0 0
Màster en Sanitat i Producció Porcina 6 13 19
Màster en Sistema de Justícia Penal 3 2 5
Màster en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 1 0 1
Màster European Forestry 0 5 5
TOTAL 130 107 237
TOTAL CENTRES PROPIS 902 569 1.471
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CENTRES ADSCRITS
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES Dones Homes Total
Relacions Laborals 17 10 27
Turisme “Terres de Lleida” Lleida 21 7 28
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 35 72 107
TOTAL 73 89 162
MÀSTERS OFICIALS* Dones Homes Total
Màster de Director Esportiu 0 0 0
Màster en Dret Esportiu 4 13 17
Màster en Esport Sostenible i Benestar 3 1 4
Màster en Gestió Esportiva 0 0 0
TOTAL 7 14 21
TOTAL CENTRES ADSCRITS 80 103 183

TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 982 672 1.654

** Màster sense estudiants titulats ja que s’ha implantat el curs acadèmic 2010-2011.

Resum titulats per branques

CENTRES PROPIS Dones Homes Total
Ciències Socials i Jurídiques 448 153 601
Tècniques 115 229 344
Ciències Experimentals 34 7 41
Humanitats 40 37 77
Ciències de la Salut 135 36 171
Màsters oficials 130 107 237
TOTAL CENTRES PROPIS 902 569 1.471

CENTRES ADSCRITS Dones Homes Total
Ciències Socials i Jurídiques 73 89 162
Màsters oficials 7 14 21
TOTAL CENTRES ADSCRITS 80 103 183

TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 982 672 1.654
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Matrícula accés 2 cicle

ENSENYAMENTS Places DOGC Dones Homes Total
Administració i Direcció d’Empreses* 60 0 0 0
Ciència i Tecnologia dels Aliments 30 7 3 10
Ciències del Treball* 40 0 0 0
Comunicació Audiovisual* 50 0 0 0
Enginyeria Agronòmica* 80 0 0 0
Enginyeria de Forests 80 13 37 50
Enginyeria en Informàtica 40 1 7 8
Filologia Francesa 14 1 0 1
Psicopedagogia 60 49 3 52
TOTAL 454 71 50 121

*En aquestes titulacions no hi pot accedir ningú de nou accès.

Doctorat

PROGRAMES DE DOCTORAT Departament Dones Homes Total
0001 Enginyeria Enginyeria Agroforestal; Informàtica i Enginyeria 

Industrial; Matemàtica
1 4 5

0002 Sistemes Agrícoles, Forestals i Alimentaris Prod.Veg. i Ciènc.Forestal; Hortofruct.,Botànica i 
Jardin.; Química; Prod.Animal, i Tecn. d’Aliments

6 8 14

0005 Estudis Avançats en Ciències Biomèdiques Medicina; Ciències Mèdiques Bàsiques; Medicina 
Experimental

10 3 13

0202 Medicina i Cirurgia d’Urgència Cirurgia 0 1 1

0303 Electroquímica. Ciència i Tecnologia Química 1 0 1

0308 Organització i Administració d’Empreses AEGERN 1 0 1

0377 La Gestió Avançada d’Empreses en una 
Economia Globalitzada

Dret Públic; AEGERN 5 2 7

0401 La Construcció Europea: Societat, Cultura,  
Dret i Educació

Anglès i Lingüística, Didàctiques Específiques, 
Dret Públic, Economia Aplicada, Filologia Catalana 
i Comunicació, Filologia Clàssica, Francesa i 
Hispànica, Història, Història de l’Art i Història 
Social, Geografia i Sociologia i Pedagogia i 
Psicologia.

4 6 10

0402 Recerca Clínica en Medicina Medicina 2 0 2

0501 Sòls, Aigua i Medi Ambient Medi Ambient i Ciències del Sòl 0 1 1
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0506 Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa  
al Llarg del Cicle Vital

Pedagogia i Psicologia 1 0 1

0507 Educació Física i Esport: Didàctica i 
Desenvolupament Professional

Didàctiques Específiques 0 1 1

9839 Entre el Camp i la Ciutat. Fonts, Mètodes i 
Anàlisis Historiogràfics

Història 0 2 2

9844 Intervenció Psicopedagògica en la Diversitat Pedagogia i Psicologia 0 2 2

9847 Milenium Studies in English Language, 
Literatures and Linguistics

Anglès i Lingüística 1 1 2

9840 Teoria del Text i el seu Context Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 1 1 2
TOTALS PLANS A EXTINGIR 33 32 65

Programes de Doctorat (Plans adaptats a l’EEES) Departament Dones Homes Total
0801 Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i 
Alimentària

Producció Animal; Enginyeria Agroforestal; 
Hortofruticultura, Botànica i Jardineria; Medi 
Ambient i Ciències del Sòl; Producció Vegetal 
i Ciència Forestal; Química; Tecnologia dels 
Aliments.

8 7 15

0803 Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de 
Vida

Geografia i Sociologia 3 2 5

0804 Doctorat en Gestió Multifuncional de 
Superfícies Forestals

Producció Animal; Enginyeria Agroforestal; 
Hortofruticultura, Botànica i Jardineria; Medi 
Ambient i Ciències del Sòl; Producció Vegetal i 
Ciència Forestal; 

3 2 5

0805 Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la 
Informació

Informàtica i Enginyeria Industrial 1 9 10

0806 Doctorat en Salut Infermeria 6 1 7

0807 Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura Història 0 1 1

0901 Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i 
Alimentària

Producció Animal; Enginyeria Agroforestal; 
Hortofruticultura, Botànica i Jardineria; Medi 
Ambient i Ciències del Sòl; Producció Vegetal i 
Ciència Forestal; 

28 27 55

0902 Doctorat en Construcció Europea: Aspecte 
Jurídics i Econòmics

Dret Públic; Filologia Clàssica, Francesa i 
Hispànica; Història; Pedagogia i Psicologia; 
DEGERN

4 0 4

0903 Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de 
Vida

Pedagogia i Psicologia 5 3 8
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0904 Doctorat en Gestió Multifuncional de 
Superfícies Forestals

Producció Animal; Enginyeria Agroforestal; 
Hortofruticultura, Botànica i Jardineria; Medi 
Ambient i Ciències del Sòl; Producció Vegetal i 
Ciència Forestal; 

2 5 7

0905 Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la 
Informació

Informàtica i Enginyeria Industrial 3 3 6

0906 Salut Infermeria 25 11 36

0907 Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura Història 11 3 14

0909 Electroquímica, Ciència i Tecnologia Química 1 0 1
TOTALS PLANS ADAPTATS A L’EEES 100 74 174

TOTALS GENERAL 133 106 239

Matriculats per comarques. Curs 2010-2011

COMARCA D. H. Total
ALT CAMP 14 24 38
ALT EMPORDA 5 10 15
ALT PENEDES 14 15 29
ALT URGELL 61 35 96
ALTA RIBAGORCA 14 12 26
ANOIA 99 48 147
BAGES 67 35 102
BAIX CAMP 47 41 88
BAIX EBRE 32 39 71
BAIX EMPORDA 9 4 13
BAIX LLOBREGAT 28 31 59
BAIX PENEDES 11 2 13
BARCELONES 93 91 184
BERGUEDA 14 16 30
CERDANYA 5 1 6
CONCA DE BARBERA 19 16 35
DESCONEGUDA 3 4 7
GARRAF 8 7 15
GARRIGUES 139 98 237
GARROTXA 7 6 13
GIRONES 20 29 49
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COMARCA D. H. Total
MARESME 22 14 36
MONTSIA 17 28 45
NOGUERA 291 197 488
OSONA 13 19 32
PALLARS JUSSA 72 46 118
PALLARS SOBIRA 33 11 44
PLA DE L’ESTANY 3 3
PLA D’URGELL 221 167 388
PRIORAT 1 1
RIBERA D’EBRE 30 18 48
RIPOLLES 4 8 12
SEGARRA 91 43 134
SEGRIA 2.039 1.608 3.647
SELVA 8 9 17
SOLSONES 31 19 50
TARRAGONES 41 37 78
TERRA ALTA 9 6 15
URGELL 189 127 316
VALL D’ARAN 24 12 36
VALLES OCCIDENTAL 38 16 54
VALLES ORIENTAL 12 17 29
(en blanco) 1.086 774 1.860
Total general 4.980 3.744 8.724

Matriculats per províncies. Curs 2010-11

PROVÍNCIA D. H. Total
82010-230 CURITIBA 1 1
A CORUÑA 9 8 17
ADANA TURKEY 1 1
ALAGOAS 1 1
ALAVA 5 5 10
ALBACETE 4 4 8
ALGARVE 1 1
ALICANTE 30 29 59
ALMERÍA 1 1 2
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PROVÍNCIA D. H. Total
AMARES 1 1
ANDORA 1 1
ANDORRA 14 9 23
ANDORRA LA VELLA 1 1 2
ANKARA 1 1
ASTURIAS 4 2 6
ASUNCIÓN 1 1
ATTIKI 1 1
ÁVILA 2 2
BADAJOZ 1 2 3
BALEARES 39 26 65
BARCELONA 417 331 748
BELGICA 1 1
BOGOTA 2 2
BRAGA 5 3 8
BRAZIL 1 1
BUENOS AIRES 1 1 2
BURGOS 9 3 12
CÁCERES 2 2
CÁDIZ 1 2 3
CAJAMARCA 2 2
CANADA E1A 2W5 1 1
CASTELLÓN DE LA PLANA 28 22 50
CEARÁ 2 2
CHIAPAS 1 1
CIUDAD DE LA HABANA 1 1
CIUDAD REAL 2 1 3
COIMBRA 1 1
CÓRDOBA 1 1
CUENCA 4 4
CUNDINAMARCA 2 2
DESCONOCIDO 87 41 128
DHAKE-1230, BANGLADE 1 1
EBANO 1 1
ECUADOR 1 1
EL CAIRO 1 1
ELQUI 1 1
ENCAMP 2 1 3
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PROVÍNCIA D. H. Total
ESCALDES 2 2
ESCALDES ENGORDANY 1 1
ESCLADES 1 1
EXTRANJEROS 3 1 4
FAFE 1 1
FARO 1 1
FRANCISCO MORAZAN 1 1
GERMANY 1 1
GIRONA 58 75 133
GOETTINGEN 1 1
GONDOMAR 1 1
GRAN CANARIA 9 2 11
GRANADA 2 2
GTO. 1 1
GUADALAJARA JALISCO 1 1
GUANAJUATO 4 3 7
GUARDA 1 1
GUIMARAES 1 1
GUIPÚZCOA 21 13 34
HIDALGO 1 1
HUELVA 1 1
HUESCA 254 159 413
IDAHO 1 1
JAÉN 2 2 4
JILIN 1 1
LA MASSANA 1 2 3
LA PAZ 2 2
LA RIOJA 12 10 22
LA SERENA 1 1
LAGUNA 1 1
LANCASHIRE 1 1
LEIRIA 1 1
LEÓN 4 3 7
LISBOA 2 1 3
LLEIDA 3.263 2.404 5.667
LOULÉ 1 1
LUGO 5 2 7
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PROVÍNCIA D. H. Total
MADRID 21 9 30
MÁLAGA 3 3 6
MARQUINA XEMEIN 1 1
MARRUECOS 1 1
MEXICO DF 1 1
MILANO 1 1
MOXOS-BENI 1 1
MURCIA 13 9 22
NAPOLI 1 1
NAVARRA 12 20 32
NAYARIT 1 1
OJOS DE A. COMAYAGUA 1 1
ORENSE 2 2
PALENCIA 2 1 3
PAPUA 1 1
PARANÁ 1 1
PARIS 1 1
PERPIGNAN 1 1
PICHINCHA 2 2
PONTEVEDRA 12 2 14
PORTALEGRE 1 1
PORTO 1 1
PORTUGAL 1 1
PRINCIPAT D’ANDORRA 1 1
PROV. DESCONOCIDA 9 7 16
QUITO 1 1
RONA DE SUS 1 1
SALAMANCA 2 1 3
SANTA CRUZ 1 1
SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 3 13
SANTA FE 1 1
SANTANDER 5 3 8
SAO MAMEDE INFESTA 1 1
SAO PAULO 1 1
SARDEGNA 1 1
SEGOVIA 1 3 4
SENAGO 1 1
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PROVÍNCIA D. H. Total
SEVILLA 3 2 5
SINTRA 1 1
SORIA 8 17 25
SUIZA 1 1
TARRAGONA 242 222 464
TENERIFE 1 1
TERUEL 7 21 28
TIANJIN 2 2
TOLEDO 3 2 5
TOLIMA 1 1
VALENCIA 41 20 61
VALLADOLID 7 3 10
VIANA DO CASTELO 1 1 2
VILAR DE MURTEDA 1 1
VILLA TEJADA TRIANGU 1 1
VISEU 1 1
VIZCAYA 7 5 12
ZAMORA 1 2 3
ZAPOPAN JALISCO 1 1
ZARAGOZA 45 55 100
(en blanco) 170 118 288
Total general 4.981 3.743 8.724

Matriculats per països. Curs 2010-11

PAÍS D. H. Total
AFGANISTAN 1 1 2
ALEMANIA 11 6 17
ANDORRA 30 24 54
ANGOLA 1 1
ARGELIA 2 8 10
ARGENTINA 18 13 31
AUSTRIA 1 1
BANGLADESH 2 2
BELGICA 2 2
BOLIVIA 8 16 24
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PAÍS D. H. Total
BOSNIA HERZEGOVINA 1 1 2
BRASIL 13 13 26
BULGARIA 4 3 7
CAMERUN 1 2 3
CANADA 1 1
CHECOSLOVAQUIA 1 1
CHILE 6 5 11
CHINA 24 7 31
COLOMBIA 13 20 33
COREA DEL NORTE 2 2
COREA DEL SUR 3 1 4
COSTA RICA 1 1
CROACIA 2 1 3
CUBA 5 1 6
ECUADOR 9 8 17
EGIPTO 2 3 5
ESLOVENIA 4 4
ESPANYA 4.514 3.444 7.958
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2 3 5
ESTONIA 2 2 4
ETIOPIA 1 1
FILIPINAS 1 1
FINLANDIA 2 2 4
FRANCIA 13 14 27
GRECIA 3 2 5
GUATEMALA 2 2
GUINEA ECUATORIAL 2 2
HERZEGOVINA 1 1
HOLANDA 2 2
HONDURAS 3 3
HUNGRIA 1 2 3
INDIA 2 2
ITALIA 23 11 34
IUGOSLAVIA 1 1
JERUSALEN 1 1
LITUANIA 4 4
MALASIA 1 1
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PAÍS D. H. Total
MALI 3 3
MARRUECOS 19 9 28
MEJICO 35 36 71
MOLDAVIA 5 5
NACION DESCONOCIDA 16 3 19
NEPAL 1 1
NICARAGUA 1 1
PARAGUAY 3 3
PERU 13 5 18
POLONIA 16 2 18
PORTUGAL 34 18 52
REINO UNIDO 4 3 7
REPUBLICA CHECA 8 5 13
REPUBLICA DOMINICANA 1 1
RUANDA 1 1
RUMANIA 56 11 67
RUSIA 6 1 7
SENEGAL 1 1
SÈRBIA 2 2
SIRIA 1 1 2
SUIZA 2 2
TUNEZ 4 3 7
TURQUIA 5 3 8
UCRANIA 10 4 14
URUGUAY 3 2 5
VENEZUELA 3 3 6
Total general 4.980 3.744 8.724
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Matriculats per comarques. Curs 2010-11

COMARQUES
INEFC Relacions Laborals Turisme de Lleida

Alt Camp 9 Alta Ribagorça 1 Hoya de Huesca 1
Alt Empordà 11 Anoia 2 Vall d’Aran 2
Alt Penedés 16 Bagues 1 Alta Ribagorça 1
Alt Urgell 8 Baix Camp 1 Anoia 1
Anoia 12 Baix Emporda 0 Garrigues 3
Bages 15 Barcelonès 5 Segarra 1
Baix Camp 39 Garrigues 2 Bajo Cinca 3
Baix Ebre 12 Maresme 2 Pla d’Urgell 3
Baix Empordà 9 Noguera 10 Urgell 5
Baix Llobregat 27 Pallars Jussà 1 Segrià 16
Baix Penedés 3 Pla d’Urgell 11 Baix Camp 1
Barcelonés 86 Ribera d’Ebre 2
Berguedà 9 Segarra 2
Conca de Barberà 11 Segrià 99
Garraf 7 Selva 1
Garrigues 5 Solsonès 1
Garrotxa 3 Urgell 2
Gironés 18 Vallès Occide 1
Maresme 26 Alt Camp 1
Montsià 14 Alt Urgell 3
Noguera 10
Osona 9
Pallar Jussà 1
Pla de l’Estany 2
Pla d’Urgell 12
Ribera d’Ebre 5
Ripollés 1
Segarra 6
Segrià 87
Selva 8
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COMARQUES
INEFC Relacions Laborals Turisme de Lleida

Solsonés 1
Tarragonés 36
Terra Alta 5
Urgell 9
Vall d’Aran 3
Vallès Occidental 35
Vallès Oriental 3

573

Matriculats per nacionalitats. Curs 2010-11

NACIONALITATS
INEFC Relacions Laborals Turisme de Lleida

Andorra 10 Espanya 155 Espanya 32
Argentina 5 Colombia 1 Rumanesa 5
Alemania 1
Brasil 23
Bulgaria 3
Camerun 1
Colombia 1
Costa Rica 1
Ecuador 2
França 4
Espanya 850
Guatemala 1
Itàlia 5
Mèxic 2
Panama 1
Paraguay 4
Puerto Rico 1
Romania 1
Estats Units 1

917
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MOBILITAT
INEFC Relacions Laborals Turisme de Lleida

Italia 4 Finlàndia 2
França 4 Mèxic 3
Brasil 5 Polònia 1
Espanya 5 República Txeca 6
Bulgaria 3
Alemania 1
Mexic 1

23

PROVÍNCIES
INEFC Relacions Laborals Turisme de Lleida

Alava 2 Barcelona 8 Barcelona 1
Alicante 5 Girona 1 Lleida 31
Badajoz 3 Lleida 135 Osca 3
Barcelona 250 Osca 7 Tarragona 1
Caceres 2 Tarragona 4 Saragossa 1
Cantabria 1 Saragossa 1
Castellon 40
Girona 52
Granada 1
Guipuzkoa 2
Huelva 2
Huesca 33
Illes Balears 99
Jaen 1
La Rioja 1
Lleida 139
Madrid 17
Malaga 3
Murcia 5
Navarra 5
Sevilla 6
Santa Cruz de Tenerife 6
Tarragona 134
Teruel 1
Toledo 1
Valencia 9
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Matriculats Andorra. Curs 2011-12

TITULACIÓ D. H. Total
Diplomatura d’Educació Social -Pla 2003- 3 3
Diplomatura en Ciències Empresarials -Pla 2000- 1 1 2
Diplomatura en Infermeria -Pla 2000- 1 1
Diplomatura en Treball Social 1 1
Enginyeria Agronòmica -pla 2001- 1 1
Enginyeria de Forests 3 3
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 1 1
Enginyeria Tècnica Forestal. Especialitat en Explotacions Forestals 5 5
Grau en Administració i Direcció d’Empreses 1 2 3
Grau en Ciència i Salut Animal 1 1
Grau en Ciència i Tecnologia del Aliments 2 2
Grau en Dret 4 4
Grau en Enginyeria de Forest 1 1
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 1 1
Grau en Història 1 1
Grau en Educació Infantil 1 1
Grau en Educació Primària 2 2
Grau en Educació Social 1 1
Grau en Enginyeria d’Edificació 1 2 3
Grau en Enginyeria Mecànica 1 1
Grau en Fisioteràpia 1 1
Grau en Medicina 1 1 2
Grau en Nutrició Humana i Dietètica 1 2 3
Grau en Treball Social 3 3
Llicenciatura en Biotecnologia 1 1
Llicenciatura en Dret -Pla 1993- 1 1
Llicenciatura en Història de l’Art -Pla 1994- 1 1
Llicenciatura en Psicopedagogia -Pla 2003- 1 1
Mestre. Especialitat Educació Física. (2000) 1 1
Mestre. Especialitat Educació Primària. (2001) 1 1
Màster en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes 1 1
Total general 30 24 54
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Matriculats per comarca. Doctorat. Curs 2010-11

COMARCA  D. H. Total
ALT CAMP 1 1
BAIX CAMP 1 1
BAIX LLOBREGAT 1 1 2
BARCELONES 4 8 12
GARRIGUES 2 2
GARROTXA 1 1
NOGUERA 2 1 3
PALLARS JUSSA 1 1
PLA D’URGELL 4 4
PRIORAT 1 1 2
SEGARRA 3 1 4
SEGRIA 51 40 91
SELVA 1 1
URGELL 5 2 7
VALLES OCCIDENTAL 1 1
(en blanco) 57 49 106
Total general 133 106 239

Matriculats per províncies. Doctorat. Curs 2010-11

PROVÍNCIA   D. H. Total
ALEJANDRIA 1 1
ALICANTE 1 1
ANTIOQUIA 1 1
ASTURIAS 1 1
BARCELONA 8 10 18
BOSMERDES 1 1
CASTELLÓN DE LA PLANA 1 1
CHILE 1 1
COLONIA PORTALES 1 1
DEPARTAMENT PVCF 1 1
EBANO 1 1
EXTRANJEROS 1 4 5
GIRONA 2 2
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PROVÍNCIA   D.  H.  Total
GRANADA 1 1
HUESCA 7 3 10
HUSI 1 1
LECCE 1 1
LLEIDA 74 53 127
MADRID 1 1
NAVARRA 1 1
OCTVA REGIÓN BIO BIO 1 1
REGION METROPOLITANA 1 1
SAHARA 1 1
SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 1
SANTIAGO 1 1 2
TARRAGONA 3 2 5
TOLIMA 1 1
VALENCIA 1 1
VALLADOLID 1 2 3
VIZCAYA 1 1
ZARAGOZA 2 2
(en blanco) 22 21 43
Total general 133 106 239

Matriculats per països. Doctorat. Curs 2010-11

PAÍS D. H. Total
ALBANIA 1 1
ARABIA SAUDITA 1 1
ARGELIA 1 1
ARGENTINA 4 4
BELGICA 1 1
BOLIVIA 1 1
BULGARIA 3 1 4
CHILE 5 2 7
CHINA 2 2 4
COLOMBIA 6 6 12
CUBA 1 1



129Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2010/2011

PAÍS D. H. Total
ECUADOR 2 2
EGIPTO 1 3 4
ESPANYA 85 62 147
FRANCIA 1 1 2
GUATEMALA 1 1
INDIA 4 3 7
INDONESIA 1 1
IRAN 1 1
ISRAEL 1 1
ITALIA 4 5 9
LITUANIA 1 1
MEJICO 3 3 6
PERU 1 1
PORTUGAL 1 2 3
REINO UNIDO 1 1
RUMANIA 5 5
SÈRBIA 1 1
TOGO 1 1
TUNEZ 1 1 2
TURQUIA 1 1
VENEZUELA 2 3 5
Total general 133 106 239
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PAU LOE. Curs acadèmic 2009-10. PAU LOE 2010

PAU - Alumnes lliures
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %
Juny 29 28 23 82,14% 5 17,86%
Setembre 26 18 12 66,67% 6 33,33%
Total Univ. 55 46 35 76,09% 11 23,91%
PAU - Alumnes Batxillerat 
Estrangers
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %
Juny 0 0 0 0
Setembre 0 0 0 0
Total Univ.
PAU Només fase específica
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %
Juny 24 19 16 84,21% 3 15,79%
Setembre 38 24 17 70,83% 7 29,17%
Total Univ. 62 43 33 76,74% 10 23,26%
PAU (total Universitat)
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %
Juny 1.563 1.557 1.447 92,94% 110 7,06%
Setembre 321 291 186 63,92% 135 46,39%
Total Univ. 1.884 1.848 1.633 88,37% 245 13,26%

Nota: Les dades de PAU Aprovats i Suspesos es calculen sobre el nombre d’alumnes Presentats.
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Proves d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys. Maig 2010

Matriculats Presentats Aprovats Suspesos
Opció Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
A Arts i Humanitats 16 22 38 14 21 35 7 7 14 7 14 21
AD Arts i Humanitats- 
CC Socials i Jurídiques

86 64 150 78 61 139 53 48 101 25 13 38

B Ciències 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC Ciències- CC de la 
Salut

8 14 22 7 14 21 2 3 5 5 11 16

BCE- Ciències- CC de la 
Salut- Eng i Arq

7 0 7 6 0 6 2 0 2 4 0 4

C Ciències de la Salut 1 9 10 1 9 10 1 2 3 0 7 7
CD Ciències - CC Socials i 
Jurídiques

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

D Ciències Socials i 
Jurídiques

8 13 21 8 12 20 5 4 9 3 8 11

DE- CC Socials i 
Jurídiques- Eng i Arq.

0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1

E -Enginyeria i 
Arquitectura 

3 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Total 132 125 257 118 120 238 71 65 136 66 84 150

Total
Matriculats 257
Presentats 238
Aprovats 136
Suspesos 150

Nota: Les dades d’ Aprovats i Suspesos es calculen sobre el nombre d’alumnes Presentats.
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Proves d’accés a la universitat per als més grans de 45 anys. Maig 2010

Matriculats Presentats Matriculats UdL
Estudis Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Grau en Enginyeria Forestal 4 0 4 1 0 1 1 0 1
Grau en Dret 5 1 6 3 1 4 2 0 2
Grau en Educació Social 0 3 3 0 2 2 0 2 2
Grau en Enginyeria 
Informàtica

2 0 2 2 0 2 2 0 2

Grau en Nutrició Humana i 
Dietètica

0 2 2 0 2 2 0 2 2

Grau en Turisme 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Grau en Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport

1 0 1 1 0 1 1 0 1

Grau en Relacions Laborals i 
Recursos Humans

2 1 3 2 1 3 2 1 3

Total 15 7 22 10 6 16 9 5 14

Total
Matriculats / presentats 22
Matriculats UdL 14

Del Vicerectorat d’Estudiantat depenen el Servei d’Informació i 
Atenció Universitària (SIAU) i l’Oficina de les Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU). 

El vicerector d’Estudiantat és el coordinador del Servei de Preven-
ció de Riscos Laborals i el president del Comitè de Seguretat i Salut 
de la UdL.

Durant el curs 2010/2011, d’acord amb la delegació d’atribucions 
feta pel rector per Resolució de 5 d’octubre de 2005 i d’acord amb 
la dependència funcional del SIAU i de l’Oficina de les PAU, algu-
nes de les actuacions que s’han dut a terme des del Vicerectorat 
d’Estudiantat han estat les següents:

•	 Presidència de la Comissió d’Extensió Universitària. La Comis-
sió d’Extensió Universitària (CEU) és una Comissió delegada del 
Consell de Govern (article 10 del Reglament del Consell de Go-

vern) que té atribuïdes les competències sobre temes de l’estu-
diantat, entre altres, aprovació de les beques de col·laboració en 
serveis i unitats i aprovació de la Convocatòria d’ajuts per al des-
envolupament d’activitats culturals de l’estudiantat de la UdL.

•	 Presidència de la Comissió d’Informació, Orientació i Promoció 
Universitària (CIOPU). La CIOPU és una Comissió no delegada 
del Consell de Govern ((article 10 del Reglament del Consell de 
Govern), la qual treballa conjuntament i de forma coordinada 
els temes d’Orientació, Informació i Promoció Universitària, 
essent un espai de treball, d’intercanvi d’idees i experiències 
amb els centres.

•	 Participació en el Ple de la Red Universitaria de Asuntos Estu-
diantiles (RUNAE). Com a Comissió Sectorial de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la RUNAE 
està formada pels màxims responsables dels afers estudiantils 
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de les diferents universitats espanyoles. Inclou diverses comis-
sions i àrees de treball, l’objectiu de les quals és coordinar pro-
postes relatives a l’àmbit estudiantil, com per exemple accés, 
beques, ocupació, serveis d’informació i orientació, organitza-
ció, participació i assistència a l’estudiantat, esports, construc-
ció de l’Espai Europeu d’Educació Superior, etc. 

•	 Participació en la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils (CAAE). 
Aquesta Comissió és un òrgan que depèn del Consell Interu-
niversitari de Catalunya i està formada per un representant de 
cada universitat. En aquesta Comissió, s’han treballat, entre 
altres, l’accés i les adaptacions de les convalidacions dels Cicles 
Formatius de Grau Superior a les noves titulacions de grau, les 
ponderacions dels anys 2011 i 2012 i 2013, de les matèries de 
modalitat de segon de batxillerat per a l’accés a la Universitat.

•	 S’han dut a terme reunions amb els Consells d’Estudiantat i 
amb les associacions universitàries de la UdL.

•	 S’han mantingut contactes amb la nova Junta de l’Associació 
d’Antics Alumnes i Amics de la UdL per tal de reforçar el peper 
de l’associació i dinamitzar la seva activitat.

•	 S’ha impulsat una nova Convocatòria de les Beques d’introduc-
ció a la recerca per a l’estudiantat de darrer any de titulació. 
Amb aquestes beques els estudiants i estudiantes poden fer es-
tades becades en grups de recerca de la UdL, i tenen un ajut a 
l’hora de matricular-se en màsters universitaris de la UdL. 

•	 S’ha gestionat la petició, l’adquisició d’equipaments i materi-
als, i la justificació de la convocatòria d’ajuts a les universitats 
de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos 
materials, ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat 
d’oportunitats de l’estudiantat amb discapacitat (UNIDISCAT).

•	 Junt amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, 
s’ha impulsat i cofinançat la convocatòria de beques a l’alum-
nat d’enginyeria de la UdL que participa activament en l’orien-
tació d’estudiants de primer curs. (EnginyCat 2010).

•	 S’ha gestionat i justificat el Conveni entre el Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa i la Universitat de Llei-
da pel qual es dóna continuïtat al funcionament d’un servei 

d’acollida per a estudiants no residents a les localitats on la 
Universitat de Lleida té presència.

•	 En coordinació amb el SIAU, s’ha participat en el Projecte Trans-
versalis. La UdL ha assistit i participat en la trobada que ha tin-
gut lloc els dies 17 i 18 de novembre de 2010 a Perpignan.

•	 Aquest any la participació de la UdL en l’activitat “El Parlament 
Universitari” tindrà lloc del 12 al 16 de juliol de 2010. Es tracta 
d’una activitat que es realitza en el Parlament de Catalunya 
en la qual participen deu estudiants i estudiantes de la UdL, 
i és una simulació de la feina que de forma habitual fan els 
parlamentaris i parlamentàries. Aquest any la proposició de llei 
tractarà sobre l’esport. 

•	 El 30 de novembre de 2010 es van signar dos convenis amb el 
Ministerio de Educación:

 - Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i la 
Universitat de Lleida per a l’impuls de l’esperit emprenedor 
dels estudiants universitaris. Dins el marc d’aquest conveni 
el Vicerectorat d’Estudiantat, amb el suport del Trampolí 
Tecnològic i la Facultat de Dret i Economia i la col·laboració 
del Ministeri d’Educació, convoca el Concurs de projectes 
d’emprenedoria d’estudiants universitaris. Aquesta con-
vocatòria es fa en virtut del conveni signat entre la Uni-
versitat de Lleida i la Secretaria General d’Universitats del 
Ministeri d’Educació, i amb l’aportació econòmica del Mi-
nisteri que determina el conveni, per tal d’impulsar l’esperit 
emprenedor entre l’estudiantat. 

 - Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i 
la Universitat de Lleida per a establir sistemes d’infor-
mació i comunicació que fomentin la participació es-
tudiantil amb especial atenció al desenvolupament del 
Estatuto del Estudiante Universitario (EEU). En el marc 
d’aquest conveni, el Vicerectorat d’Estudiantat ha orga-
nitzat un Curs de Representació Estudiantil, del 19 de 
febrer al 17 de març de 2011. S’ha comptat amb la pre-
sència de la senyora Mercedes Chacón, directora general 
d’atenció,participació i empleabilitat d’estudiants univer-
sitaris, Ministeri d’Educació.
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2. PERSONAL ACADÈMIC (VR DE PROFESSORAT)

d) Programa d’Incentivació de la Jubilació Voluntària Antici-
pada del PDI Funcionari

Durant el curs 2010/11, un total de 7 professors/es s’han acollit a 
aquest Programa; 5 amb efectes 1 de setembre de 2010 i 2 amb 
efectes 1 de febrer de 2011. Un total de 5 estan adscrits a la Facul-
tat de Ciències de l’Educació, i 2 a la Facultat de Lletres.

D’altra banda, uns altres 6 professors/es han obtingut, per part 
del Consell de Govern, el pas a Professor/a Emèrit/a en el marc 
d’aquest Programa, previ a la seva jubilació anticipada prevista 
pel proper curs 2011-12; 4 estan adscrits a la Facultat de Lletres, 
1 a la Facultat de Ciències de l’Educació, 1 a la Facultat d’Infer-
meria.

e) Retribucions Professorat Associat

El curs 2010/11 s’ha aplicat per primera vegada el Nou Marc Re-
tributiu per al Professorat Associat de la Universitat de Lleida, que 
estableix diferents tipus retributius per al professorat Associat, així 
com les condicions d’accés a aquests. 

f) Relació de Llocs de Treball del PDI de la UdL

En la sessió ordinària de febrer de 2011, el Consell de Govern va 
informar favorablement la primera Relació de Llocs de Treball del 
Personal Docent i Investigador (RLT-PDI) de la Universitat de Llei-
da, que, posteriorment, el 4 d’abril de 2011, va ser aprovada pel 
Consell Social. D’aquesta manera, la Universitat de Lleida es con-
verteix en una de les primeres universitats públiques de l’Estat en 
disposar d’una RLT del PDI.

a) Document de Política de Personal Acadèmic, DPPA

S’ha realitzat la sisena edició del Document de Política de Personal 
Acadèmic, DPPA, corresponent al curs 2009/10. Posteriorment, el 
Consell de Govern ha aprovat uns ajustaments tècnics del Docu-
ment en la sessió ordinària de gener de 2011. 

b) Convocatòries Públiques de Professorat

b.2) Promocions de PDI

S’han aprovat dues convocatòries específiques de Concurs d’Accés 
a places de PDI-Funcionari, 8 de Catedràtic/a d’Universitat. i 4 de 
Titular d’Universitat, corresponents a Promocions de Professorat. 

b.3) Convocatòries de professorat contractat 

S’ha realitzat una convocatòria extraordinària (setembre de 2010) 
per a la contractació d’un/una Professor/a Col·laborador/a per al 
Grau de Turisme i una convocatòria ordinària (abril de 2011) per a 
la contractació de professorat. 

En total, s’han ofertat 19 places de professorat contractat, de les 
quals 17 son a temps complet i les 2 restants a temps parcial. 
D’aquestes places, un total de 7 corresponen a l’estabilització i 
promoció de professorat lector cap a la categoria de professorat 
Agregat. Les 12 places restants corresponen a places de noves ti-
tulacions amb finançament específic, corresponents al desplega-
ment dels nous ensenyaments de Ciència i Salut Animal (1), Turis-
me (3), Psicologia (1), Comunicació i Periodisme Audiovisual (2) i 
Fisioteràpia (3 a Temps Complet i 2 a Temps Parcial), 7 de les quals 
estaven ocupades per professorat interí. 

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

S’ha realitzat la novena i desena convocatòries del Programa.
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Professorat per departaments 12/5/2011

DEP. CU CEU TU TEU PATP PATC LECTOR COL.
LAB.

AGREG CATEDR EMERIT VISITANT INVES INV 
EF

TOTAL

H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D
AEGERN 3 1 4 1 1 5 10 7 2 5 1 40
ANGLÈS  
I LINGÜÍSTICA

2 2 5 1 8 1 2 1 1 1 24

CMB 4 1 1 4 5 4 1 7 6 1 5 9 48
CIRURGIA 2 3 28 10 43
DIDÀCTIQUES 
ESPECÍFIQUES

1 1 2 4 8 9 1 1 1 2 30

DRET PRIVAT 3 1 2 5 1 6 1 2 1 22
DRET PUBLIC 7 4 5 1 7 1 2 1 1 1 30
ECONOMIA  
APLICADA

2 3 5 1 1 4 2 18

ENGINYERIA 
AGROFORESTAL

2 9 2 6 1 17 1 5 1 1 1 46

FILOLOGIA  
CATALANA  
I COM.

2 1 6 3 2 9 7 1 2 1 34

FILOLOGIA  
CLÀSSICA, 
FRANCESA  
I HISP.

4 3 2 5 2 2 2 1 2 3 26

GEOGRAFIA I 
SOCIOLOGIA

2 1 5 2 1 1 13 9 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 48

HISTÒRIA 4 1 4 3 2 4 1 1 1 1 1 3 6 32
HISTÒRIA  
DE L’ART I 
HISTÒRIA  
SOCIAL

3 1 7 3 1 1 2 1 1 1 2 23

HORTOFRUC, 
BOTÀNICA I 
JARDINERIA

1 1 1 4 3 3 1 4 1 5 3 27

INFERMERIA 1 2 1 9 7 39 5 2 66
INFORMÀTICA 
I ENGINYERIA 
INDUSTRIAL

1 6 3 3 2 27 4 1 5 5 1 1 1 9 3 72

MATEMÀTICA 1 1 7 3 1 2 5 3 1 2 1 3 1 2 33
MEDI AMBIENT  
I CIÈNCIES  
DEL SÒL

4 1 8 3 4 10 2 2 2 3 2 2 43

MEDICINA 1 1 7 1 2 43 20 3 2 80
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DEP. CU CEU TU TEU PATP PATC LECTOR COL.
LAB.

AGREG CATEDR EMERIT VISITANT INVES INV 
EF

TOTAL

H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D
PEDAGOGIA I 
PSICOLOGIA

2 2 1 3 8 3 20 18 1 2 3 3 2 3 7 78

PRODUCCIÓ 
ANIMAL

3 4 2 1 6 1 1 2 1 2 3 1 3 30

PRODUCCIÓ 
VEGETAL  
I C. FORESTAL

8 2 3 1 3 6 3 1 4 2 1 2 1 2 2 7 48

QUÍMICA 4 1 4 2 1 6 1 1 1 3 1 1 1 1 4 32
TECNOLOGIA 
D’ALIMENTS

3 2 1 1 4 4 1 4 3 2 2 1 1 1 1 4 8 43

TOTAL 71 14 15 6 106 82 29 40 257 155 1 0 18 9 24 18 41 25 0 2 13 5 1 0 11 6 44 66 1.059
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3. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Modificació de la relació de llocs de treball (RLT) del PAS

S’ha procedit a revisar la RLT i el catàleg, per tal de deixar aquests 
documents més adaptats a la realitat. Les modificacions aprovades 
corresponen als següents àmbits:

1. Que la RLT reflecteixi els llocs de treballs correctes després de 
les promocions i ascensos, tant en els funcionaris com els laborals.

2. Compliment dels acords signats amb la Junta de PAS-F, canviant 
el nivell de 14 a 15 de les places d’administratiu/auxiliar i supri-
mint el grup C2 de les places C1 dels nivells 16 i 18.

3. Que les situacions provisionals que s’havien anat produint els 
dos darrers anys, tinguin un reflex en la RLT, el catàleg i els or-
ganigrames. És la consolidació del lloc de “Gestor de certificació 
digital”, consolidació d’un lloc d’administratiu/auxiliar al Consell 
Social i la modificació de les tasques de la “Secretària del síndic de 
greuges i organització”.

4. Que el catàleg reflecteixi algunes modificacions per millorar la 
capacitat organitzativa de la UdL, com unificar les unitats de ges-
tor d’ajuts i les de dades de grec i DPPA, modificar el nom a la 
Secretaria del Gabinet del Consell Social, modificar tasques en les 
secretaries de departaments.

5. La creació d’un lloc de treball del grup A2 “gestor de suport a 
la direcció” adscrit al rectorat, finançat amb l’amortització d’una 
plaça vacant del grup A1.

Reglament de jornada laboral, horaris i vacances del 
personal d’administració i serveis

Els objectius d’aquest nou reglament són recollir totes les modali-
tats horàries del PAS i avançar en les mesures de conciliació de la 
vida laboral i familiar. En aquest sentit cal destacar:

1. La possibilitat de fer una setmana de vacances fora del període 
habitual.

2. La possibilitat de canviar l’horari laboral en casos degudament 
justificats i supeditats a les necessitats del servei.

3. La possibilitat d’ajuntar els assumptes propis amb les vacances 
en casos excepcionals.

Així mateix el document aprovat regula els conceptes de disponibi-
litat horària, disponibilitat horària especial i major dedicació horària.

Reglament d’accés del PAS laboral

Després de molt temps de negociació amb el Comitè d’Empresa 
del PAS laboral, s’ha aprovat el primer reglament d’accés del PAS 
laboral de la UdL. Els objectius d’aquest reglament són:

•	 Establir un marc que permeti realitzar totes les convocatòries 
de PAS laboral amb unes característiques similars en les seves 
valoracions, tant de les proves com dels mèrits.

•	 Establir un mecanisme de selecció del personal contractat 
temporal, tant pel que fa a llocs de estructurals o de serveis de 
la UdL, com de personal a càrrec de projectes i/o subvencions.

•	 Establir mecanismes per a la reserva del lloc del PAS laboral fixe 
quant resulti escollit d’un procés selectiu per una plaça temporal.

Acreditació i formació lingüística PAS - PDI UdL

Fem referència als punts que més afecten al PAS, de l’acord de 
l’equip de direcció de data 21 de juliol sobre acreditació i formació 
lingüística PAS- PDI. 

1. El Servei Lingüístic s’encarrega d’organitzar l’oferta formativa 
en llengües a la UdL

2. Participar en la elaboració dels plecs tècnics del procediment de 
contractació de subministrament de vestuari pel personal laboral 
de la Universitat de Lleida.

3. Fer seguiment de l’execució del procediment de contractació i 
vetllar perquè es compleixin les obligacions del adjudicatari.

4. Participar en la resolució de les incidències que puguin sorgir.
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Personal d’administració i serveis (17/05/2011)

 Personal 
funcionari

Personal 
laboral

Personal 
eventual

Total
 
 H D H D H D  
Consell Social  1    1 2
Rectorat  4 1   1 6
Protocol i Relacions externes  1  1   2
Comunicació i Premsa  1  2   3
Vicerectorats  7     7
Planificació Docent  4     4
Gestió d’Ajuts i Dades Grec i Dppa  5     5
Accès a la Universitat  1     1
Secretaria General  3     3
Registre General  1     1
Assessoria Jurídica 2 1     3
Arxiu i Gestió de Documents 1 1     2
Gerència  2   2  4
Organització i Processos 1 1     2
Síndic de Greuges  1     1
Àrea Econòmica 4 9  2  1 16
Àrea Relacions Internacionals i Cooperació  1     1
Relacions Internacionals   2 3   5
Oficina de Cooperació i Solidaritat    3   3
Àrea de Sistemes d’Informació i 
Comunicacions

 1 23 9 1  34

Institut de Ciències de l’Educació 1 5 5 1   12
Oficina de Qualitat 1 4 1 2   8
Oficina de Suport R+D+I 1 7  3  1 12
Oficina Tècnica d’Infraestructures 1 2 5 3   11
Servei de Biblioteca i Documentació 3 30 3 13   49
Servei de Gestió Acadèmica  14     14
Servei d’Informació i Atenció Universitària 1 5     6
Servei de Personal  13     13
Serveis Científico-Tècnics   10 21   31
Serveis Universitaris Comuns  3 8 6   17
Campus de Rectorat 1      1
Gestió Acadèmicodocent 3 1     4
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Gestió Econòmica 1 2     3
Direcció de Centre  1 2    3
Departaments 2 4     6
Serveis Campus   6 6   12
Campus de l’ETSEA  1     1
Gestió Acadèmicodocent 1 5     6
Gestió Econòmica  3     3
Direcció de Centre  2     2
Departaments  7 2 9   18
Serveis Campus   2 6   8
Finca Agrària   2    2
Campus de Ciències de la Salut 1      1
Gestió Acadèmicodocent 2 2     4
Gestió Econòmica 1 1     2
Direcció de Centre  2     2
Departaments 1 4 1 3   9
Serveis Campus   5 4   9
Campus de Cappont 1      1
Gestió Acadèmicodocent  14     14
Gestió Econòmica  4     4
Direcció de Centre 1 2 2 1   6
Departaments 1 7 1    9
Serveis Campus   7 11   18
Total 32 190 88 109 3 4 426
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El curs 2010-11 ha estat el darrer curs que marca la culminació de la 
implantació dels nous títols adaptats a l’EEES. Hem de recordar que 
el 2010-11 tots els títols de la universitats han d’estat adaptats a 
les directrius de la Declaració de Bolonya i no està permès la matri-
culació de primer curs de diplomatures, llicenciatures i enginyeries.

El curs 2010-11 és també el curs on es procedeix de forma definiti-
va al seguiment de les titulacions. Amb el vicerectorat de Qualitat 
s’ha treballat de forma coordinada per tal d’establir el procedi-
ment i marcar les diferents responsabilitats en aquest procés.

Es pot dir, però, que el curs 2010-11 ha estat especialment significa-
tiu per a l’impuls que des del Vicerectorat de Docència s’ha realitzat 
en el procés de planificació i en el marc del Projecte d’integració 
de dades docents, acadèmiques i de professorat, desenvolupat en 
coordinació entre Vicerectorat de Docència amb els Vicerectorats 
d’Infraestructures, el de Professorat, Qualitat i Gerència:

Les accions més significatives han estat:

Implantació de noves titulacions  
de grau

Durant el curs acadèmic 2010-2011, s’han aprovat 18 noves titu-
lacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) en 
totes les branques de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències 
Socials i Jurídiques, Ciències de la Salut, Ciències i Enginyeria i 
Arquitectura.

Implantació de les noves titulacions

•	 Grau en Psicologia

•	 Grau en Fisioteràpia

•	 Grau en Informàtica

•	 Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica

•	 Grau en Enginyeria Mecànica

•	 Grau en Enginyeria Forestal

•	 Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

•	 Grau en Turisme

•	 Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Amb aquests nous graus, es dona per tancat el mapa de titula-
cions de grau fins a l’any 2011 que es va aprovar per acord núm. 
236/2007 del Consell de Govern de 13 de novembre de 2007 i amb 
el que s’iniciava el procés de convergència a l’EEES a la UdL.

Resta solament pendent per a cursos futurs el grau de Ciències, 
que es va plantejar inicialment, però manca un estudi en profun-
ditat de la demanda real.

El grau d’Infermeria-Igualada està definit com a projecte i encara 
que s’han fet totes les gestions amb la Direcció General d’Uni-
versitats, el Comissionat i l’Ajuntament d’Igualada, és un projecte 
d’interès per a la UdL que queda pendent per cursos posteriors.

Procés d’extinció de antigues titulacions i procés 
d’implantació de nous cursos de grau

Aquest curs s’han coordinat i planificat tots els cursos a excepció 
dels primers de les titulacions de diplomatura, llicenciatura, en-
ginyeries tècniques, enginyeries superior i segons cicles i que en 
l’actualitat són:

ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT
Diplomatura en Infermeria (1r cicle)
Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica (1r cicle)
Llicenciatura en Medicina (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle)
Llicenciatura en Biotecnologia (1r i 2n cicle)

ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS
Diplomatura en Ciències Empresarials (1r cicle)
Diplomatura en Treball Social (1r cicle)
Llicenciatura en Dret (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Geografia (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Ciències del Treball (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (2n cicle)
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Llicenciatura en Dret – Diplomatura en Ciències Empresarials (do-
ble titulació)
Diplomatura en Educació Social (1r cicle)

Mestre (1r cicle)
Especialitat en Educació Especial
Especialitat en Educació Llengua Estrangera
Especialitat en Educació Física
Especialitat en Educació Infantil
Especialitat en Educació Musical
Especialitat en Educació Primària

Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle)

ÀREA D’HUMANITATS
Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Hispànica (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual (2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Francesa (2n cicle)

ÀREA TÈCNICA
Enginyeria Tècnica Agrícola (1r cicle)

Especialitat en Explotacions Agropecuàries
Especialitat en Hortofructicultura i Jardineria
Especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries
Especialitat en Mecanització i Construccions Rurals

Enginyeria Tècnica Forestal (1r cicle)
Especialitat en Explotacions Forestals
Especialitat en Indústries Forestals

Enginyeria Agronòmica (2n cicle)
Enginyeria de Forests (2n cicle)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1r cicle)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1r cicle)
Enginyeria Tècnica Industrial (1r cicle)

Especialitat en Mecànica
Enginyeria en Informàtica (2n cicle)
Arquitectura Tècnica

CENTRES ADSCRITS
Diplomatura en Relacions Laborals (1r cicle)
Diplomatura en Turisme (1r cicle)
Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (1r i 2n 
cicle)

Donat que la planificació dels darrers cursos de les titulacions 
de diplomatures i llicenciatures, i la planificació de nous cursos 
de grau pot generar conflictes, el vicerectorat ha vetllat per un 
adequat traspàs d’unes titulacions cap a les noves propostes for-
matives adaptades a l’EEES: reconeixements, convocatòries d’ava-
luació...etc.

És per això que durant aquest curs s’ha procedimentat el procés de 
reconeixement i s’ha adaptat la normativa a les directrius del RD 
861/2010, de 2 de juliol, tramitant a ANECA aquesta modificació 
corresponent a les memòries del verifica adaptant-les a les noves 
directrius del citat decret pel que fa a reconeixements.

Els títols de grau que estan en procés d’implantació des del curs 
2008-2009 són:

•	 Administració i Direcció d’Empreses

•	 Biotecnologia

•	 Ciència i Salut Animal

•	 Ciència i Tecnologia d’Aliments

•	 Ciències Biomèdiques

•	 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

•	 Comunicació i Periodisme Audiovisuals

•	 Dret

•	 Educació Infantil

•	 Educació Primària

•	 Educació Social

•	 Enginyeria Agrària i Alimentària

•	 Enginyeria de l’Edificació

•	 Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
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•	 Enginyeria Forestal

•	 Enginyeria Informàtica

•	 Enginyeria Mecànica

•	 Estudis Anglesos

•	 Estudis Catalans i Occitans

•	 Estudis Hispànics: Llengua i Literatura

•	 Fisioteràpia

•	 Geografia i Ordenació del Territori

•	 Història

•	 Història de l’Art

•	 Infermeria

•	 Medicina

•	 Nutrició Humana i Dietètica

•	 Psicologia

•	 Relacions Laborals i Recursos Humans

•	 Treball Social

•	 Turisme

Implantació de retitulacions i disseny de noves propostes 

Durant aquest curs acadèmic, s’han implantat cursos d’adaptació 
per a estudiants ja titulats i que volien accedir a la titulació cor-
responent de grau.

La preinscripció s’ha fet en un calendari adaptat des de l’Oficina 
de preinscripció de BCN i el calendari acadèmic d’aquest curs està 
adaptat segons les necessitats dels mateixos estudiants.

Per al desenvolupament de les retitulacions, s’ha seguit la norma-
tiva aprovada pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2010 i que 
va ser elaborada pel mateix vicerectorat.

Durant el curs 2010-11, s’han implantat 7 nous cursos d’adaptació 
que permeten l’accés d’estudiants que estan en possessió d’una 
titulació universitària oficial no adaptada a l’EEES a un grau que 
doni accés a la mateixa professió.

Cursos d’adaptació curs 2010-11:

•	 D’Arquitectura Tècnica-Grau en Enginyeria de l’Edificació (60 
places). Aprovat exercici 2009-2010.

•	 D’Enginyeria Tècnica Forestal a Grau en Enginyeria Forestal 
(40 places).

•	  D’Enginyeria Tècnica Agrícola a Grau en Enginyeria Agrària i 
Alimentaria (40 places).

•	 De Mestre (especialitat educació infantil) – plans 92, 2000 i 71 
a Grau en Educació Infantil (40 places).

•	  De Mestre (especialitat d’educació física, d’educació musi-
cal, d’educació especial i de llengua estrangera – plans 1992 i 
2000 a Grau en Educació Primària (40 places).

•	 De Mestre en Educació primària pla 71 (especialitat de cièn-
cies, ciències humanes i filològiques) a Grau en Educació Pri-
mària (40 places).

•	 De Diplomatura en Educació Social a Grau en Educació Social 
(40 places).

•	 De Diplomatura en Treball Social a Grau en Treball Social (40 
places).

Degut a un baix nombre de preinscripció, no s’ha pogut dur a ter-
me la retitulació de:

•	 De Mestre (especialitat educació infantil) – plans 92, 2000 i 71 
a Grau en Educació Infantil.
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•	 Diplomatura en Educació Social a Grau en Educació Social.

•	 D’Enginyeria Tècnica Forestal a Grau en Enginyeria Forestal.

En aquest marc, durant el curs 2010-11, s’ha treballat i enviat a 
verificar dues noves propostes de retitulació per implantar al curs 
2011-12:

•	 De Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica a Grau en 
Nutrició Humana i Dietètica.

•	 De Diplomatura en Ciències Empresarials a Grau en Adminis-
tració i Direcció d’Empreses.

Màsters

Implantació de nous Màsters Universitaris i planificació  
de les noves edicions de màsters

Durant el curs 2010-11, s’han implantat les següents noves pro-
postes de màsters universitaris:

•	 Màster universitari en Biotecnologia en Ciències de la Salut.

•	 Màster universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de 
Gestió.

•	 Màster universitari en Educació per a la Salut.

•	 Màster universitari en Enginyeria Industrial.

•	 Màster universitari en Enginyeria Agronòmica.

•	 Màster universitari en Ciències Aplicades a l’Enginyeria.

•	 Màster interuniversitari Euroafricà en Ciències Socials de 
Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica (in-
teruniversitari coordinat per la URV).

Cal recordar que, el curs 2009-2010, es van verificar dos Màsters 
oficials que finalment s’han activat el curs 2010-2011:

•	 Màster universitari en Ensenyament d’Espanyol/Català per a 
Immigrants.

•	 Màster universitari en Recerca Educativa.

A més a més, des del Vicerectorat de Docència s’ha vetllat per la 
implementació de noves edicions dels màsters que es venen de-
senvolupant a la UdL des del curs 2006-2007:

•	 MU en Sanitat i Producció Porcina.

•	 MU en Millora Genètica Vegetal.

•	 MU European Forestry - Erasmus Mundus.

•	 MU en Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i 
la Gestió Ambiental.

•	 MU en Gestió de Sòls i Aigües.

•	 MU en Recerca en Sistemes de Producció Agroalimentària.

•	 MU en Recerca en Sistemes i Productes Forestals.

•	 MU en Protecció Integrada de Cultius.

•	 MU en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària.

•	 MU en Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local.

•	 MU en Llengües Aplicades.

•	 MU en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones: Àm-
bit Rural.

•	 MU en Desenvolupament i Cooperació Internacional.

•	 MU en Recerca Clínica en Medicina.

•	 MU en Sistema de Justícia Penal.

•	 MU en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.
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•	 MU en Enginyeria de Programari Lliure.

•	 MU en Interacció Persona-Ordinador.

•	 MU en Ciències de la Infermeria.

•	 MU de Director Esportiu.

•	 MU en Dret Esportiu.

•	 MU en Esport Sostenible i Benestar.

•	 MU en Gestió Esportiva.

•	 MU en Recerca en personalitat (COORDINA UB).

•	 MU en Educació Inclusiva (COORDINA UVIC).

•	 MU. en Migracions i Mediació Social (COORDINA URV).

•	 MU en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixe-
ment (COORDINA URV).

•	 MU en Joventut i Societat (COORDINA UdG).

Pel que fa al Màster Universitari de Formació del Professorat, cal 
destacar que, el curs 2010-11, s’ha desplegat les especialitats de:

•	 Especialitat Educació Física: 18 estudiants matriculats.

•	 Especialitat Geografia, Història i Història de l’Art: 18 estudi-
ants matriculats.

•	 Especialitat Anglès: 16 estudiants matriculats.

•	 Especialitat Formació i Orientació Laboral: 7 estudiants ma-
triculats.

Durant el 2010-11, també s’ha estat treballant en coordinació amb 
el deganat de la FCE amb les noves propostes d’especialitat a im-
partir pel curs 2011-12 i que seran Educació Física i l’especialitat 
d’Anglès. També aquest màster té un període de preinscripció es-
pecífic marcat des de l’Oficina de Preinscripció de Barcelona.

Cal destacar, en l’apartat de Màsters a la UdL, que durant aquest 
curs s’ha marcat en les normes de preinscripció pel curs 2011-12 
un mínim de 15 estudiants per tal que des de la DGU tinguem 
l’autorització d’activar la proposta.

Aquestes noves directrius marcades pel govern de la Generalitat 
han fet que durant aquest curs acadèmic s’hagi estudiat en el si de 
la Comissió d’Estudis de Postgraus de la UdL quins són els màsters 
que poden estar en situació de no ser autoritzats degut al seu 
recorregut en matrícula.

En aquesta línia, durant el curs 2011-12, la UdL no està autoritza-
da a implementar els Màsters Universitari de Programari Lliure i el 
Màster Universitari d’Interacció Persona Ordinador.

Des del Vicerectorat s’ha estat treballant amb els coordinadors 
d’aquests màsters per possibles vies d’impuls i major èxit de ma-
tricula per tal que es puguin continuar oferint aquestes propostes 
formatives per al curs 2012-13, si més no per al curs següent s’ha 
establert el procediment de desprogramació d’aquestes titulaci-
ons.

Durant el curs 2010-11, s’han treballat i enviat a verificar dues 
noves propostes de màsters universitaris:

•	 Màster Universitari en Enginyeria Informàtica.

•	 Màster Universitari en Enginyeria de Forests.

Seguiment dels nous estudis adaptats a l’EEES en 
coordinació amb el Vicerectorat de Qualitat

Respecte a les titulacions de graus i màsters universitaris aprovats 
en cursos anteriors, s’ha procedit a realitzar el seu seguiment amb 
l’objectiu de millora continuada.

Des del Vicerectorat de Docència i amb el Vicerectorat de Qualitat, 
s’ha fixat el procediment a seguir en aquest procés, determinant 
les responsabilitats i el calendari d’actuacions.

El Vicerectorat ha col·laborat amb l’anàlisi de la informació a les 
webs de les diferents titulacions.
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Una vegada definit i complimentat pels diferents centres l’informe 
de seguiments de cada titulació, el Vicerectorat de Docència va es-
tablir el procediment i calendari per realitzar les modificacions de 
les memòries del Verifica que eren necessàries i estaven avalades 
per l’informe de seguiment.

Des del Vicerectorat de Docència, s’han treballat sobre les modi-
ficacions que hem tramitat a l’ANECA en el temps que la mateixa 
agència ha marcat.

Per una altra banda, des de la CAM (Comissió i Avaluació de la Mi-
llora docent), s’ha derivat al Vicerectorat de Docència la necessitat 
d’estudiar propostes per tal de millorar el rendiment acadèmic de 
les titulacions i impulsar l’adaptació dels estudiants i professorat a 
les noves metodologies docents i a l’avaluació continua.

Durant aquest curs acadèmic, s’han iniciat des del VD actuacions 
concretes per estudiar els processos metodològics derivats de la 
nova organització acadèmica en grups grans i mitjans i establir 
propostes d’actuació per tal de millorar el rendiment dels nostres 
estudiants i atendre a la qualitat de la docència: revisió del calen-
dari, revisió de l’organització dels grups, possibilitat de docència 
repetida, cursos propedèutics, etc.

Aquesta política d’actuació és necessària davant els requeriments 
realitzats, en aquest sentit, per l’AQU, l’ANECA i el mateix CU.

Preparació modificació de les titulacions després d’analitzar 
les dades del seguiments corresponents:

Durant el curs 2010-11, s’han enviat a avaluar a l’ANECA, en el 
període marcat per l’agència, les modificacions de:

•	  Grau en Infermeria.

•	  Grau en Administració i Direcció d’Empreses.

•	  Grau en Nutrició Humana i Dietètica.

Preparació modificació de les titulacions:

•	 Màster universitari en Ciències de la Infermeria.

•	 Màster universitari en Llengües Aplicades.

•	 Màster universitari en Patrimoni Cultural i Desenvolupament 
Local.

•	 Màster universitari en Gestió de Sòls i Aigües.

•	 Màster universitari en Protecció Integrada de Cultius.

Totes aquestes modificacions han de ser implantades el curs 2011-
12.

Desenvolupament del Projecte d’Integració de Dades 
Docents Acadèmiques i de Professorat

Dins del curs 2010-2011, el Vicerectorat de Docència, juntament 
amb els Vicerectorats d’Infraestructures, el de Professorat, Quali-
tat i Gerència han continuat treballant en el projecte d’integració 
de dades docents, acadèmiques i de professorat que ha donat lloc 
al Pla Operatiu.

Els temes del Pla Operatiu en els quals el Vicerectorat de Docència 
ha estat col·laborant i implicat de forma directa són:

•	 Gestió d’espais: s’ha dut a terme un curs de formació d’usu-
aris d’UXXI, prioritzant el mòdul de gestió d’espais i horaris 
adreçat als administratius de programació docent.

•	 Canvis normatius i organitzatius.

•	 Dins d’aquest projecte, s’ha dissenyat, conjuntament amb IN-
DRA, l’Eina de Planificació Docent, aplicatiu elaborat per tal 
d’introduir les dades de la planificació docent per part dels de-
partaments i centres i que permetrà una major consistència 
en les dades de planificació i que, quan es traslladin a UXXI, 
aquestes dades reflecteixin la realitat de la docència ala UdL.

•	 Un altre tema ha estat l’aprovació, el mes de gener de 2011 per 
Consell de Govern, del document de planificació docent de la 
UdL..

•	 Durant el mes de febrer de 2011, es van començar a dur a terme 
reunions periòdiques amb els responsables de planificació dels 
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diferents campus per unificar criteris de planificació. S’ha disse-
nyat un marc comú de treball per al/les responsables de plani-
ficació dels centres amb uns mateixos criteris d’entrada a UXXI.

•	 S’han revisat les planificacions dutes a terme pels centres. Per 
a la revisió s’han tingut en compte els POAs enviats pels de-
partaments al Vicerectorat de Professorat, per detectar pos-
sibles disfuncions entre el planificat pels centres i l’expressat 
als POAs.

•	 Criteris DPPA. Adequar els criteris establerts al DPPA amb la 
nova planificació de graus i màsters a la UdL. A tal efecte 
s’han fet reunions amb l’adjunt al Vicerectorat de Professo-
rat per tal de planificar atenent també al que ha de calcular 
el DPPA (per exemple Pràcticum, Pràctiques clíniques, Treball 
Final de Grau).

•	 S’han reorganitzat les funcions de la Unitat de Planificació 
Docent davant l’increment de responsabilitats.

 - Unificar criteris d’introducció de dades de tots els centres. 
S’ha elaborat un document a partir de les reunions amb els 
administratius de programació docent: “Recull de criteris 
de planificació docent”.

 - Donar suport als Tècnics de planificació.

 - Supervisar les dades d’UXXI.

 - Extreure i analitzar els informes per als Vicerectors.

 - Validar els canvis posteriors a l’obertura de matrícula.

 - Fer complir el calendari de planificació docent.

 - Liderar la gestió del canvi, recollir necessitats dels usuaris 
i gestionar la implementació de noves funcionalitats de 
l’eina.

•	 Codificació de les assignatures dels plans d’estudis, de forma 
que permetin identificar un pla d’estudis de forma senzilla.

•	 Unificar els informes d’UXXI per a tots els centres i departa-
ments.

•	 Dins aquest marc, també s’ha realitzat una tasca de compara-
ció entre les dades introduïdes als POA dels diferents depar-
taments i les planificacions aprovades.

•	 Impulsar la planificació a UXXI de les propostes de Formació 
Contínua. Juntament amb l’ICE-CFC, s’ha procedit a establir el 
procediment i atendre a la formació específica i a la tutoritza-
ció per part d’OCU del personal de gestió acadèmica de l’ICE-
CFC per tal de fer efectiva l’entrada de dades de les diferents 
propostes de Formació Continua a UXXI.

Planificació i seguiment del curs 2010-11

Durant aquest curs, s’ha dotat a cada centre educatiu d’un suport 
(becari) per tal que s’actualitzés i complimentés la Taula de Planifi-
cació Docent de cada assignatura/matèria de totes les titulacions.

Aquesta taula és molt important, ja que d’ella deriva la informació 
per reflectir a la web de la titulació.

Estat actual de la TPD: Com a conseqüència dels problemes en el 
funcionament de l’eina, es va contractar a l’empresa INDRA per tal 
que millorés les funcionalitats i completés algunes mancances de-
tectades.

L’objectiu és que el dia 1 de juliol de 2011, totes les assignatures ac-
tivades estiguin planificades a la TPD, amb la finalitat que els estu-
diants tinguin la informació necessària a l’hora de fer la matrícula.

S’està treballant per a què la Taula es pugui enllaçar directament 
des de la plana web de cadascuna de les titulacions (Guia Docent).

Durant aquest curs, s’han fet els informes de seguiment de la pla-
nificació introduïda al UXXI amb les diferents incidències.

En aquest sentit, amb el Vicerectorat de Docència, s’han establert 
uns informes complementaris als realitzats per la UPD del Vice-
rectorat de Docència, que són els resultants de l’enquestes dels 
estudiants. Creuant dades dels dos informes s’obté informació que 
ajuda a definir amb més precisió la planificació realitzada pel curs 
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2010-11 i es poden atendre les modificacions sobre l’UXXI segons 
el procediment que s’ha marcat des del Vicerectorat.

Planificació de la docència del curs 2011-12

Des del Vicerectorat de Docència, s’ha dut a terme, des del mes de 
desembre, el procés de planificació de la docència de graus i màs-
ters segons les normatives d’organització acadèmica dels grups 
per al curs 2011-12.

La planificació segueix allò establert en la “Normativa sobre pla-
nificació acadèmica a la UdL. El pla docent anual” (aprovada per 
CG el 29 de gener de 2010) i en consonància amb l’establert a les 
memòries del Verifica per a cada titulació.

La Planificació 2011-12 va ser aprovada pel Consell de Govern a 
l’acord 69/2011, de 30 de març. Les modificacions d’aquestes pla-
nificacions es van aprovar a l’acord 141/2011, de 29 d’abril.

La Planificació s’està treballant com a experiència pilot amb l’Eina 
de Planificació per tal que, al curs 2011-12, ja es pugui fer efectiva 
aquesta eina amb les màximes garanties.

Un dels objectius del Vicerectorat és cercar la màxima transparèn-
cia en aquest sentit i és per això que tota la Planificació es troba a 
disposició de la comunitat universitària a la web del Vicerectorat.

Altres activitats

Desenvolupament d’activitats formatives en el marc  
de la Matèria Transversal

D’acord amb la normativa de Matèria Transversal aprovada el 18 
de juliol de 2008, s’ha resolt des de la COA l’oferta d’activitats per 
a tot el curs 2010-11 (1r i 2n semestre). Amb el vist i plau del CG 
de setembre de 2010. L’oferta ha estat de 22 activitats i 9 per la 
Universitat d’Estiu.

Nom activitat Procedència Sol. ECTS
1 VIII Jornades sobre la Reforma de les Nacions Unides. Les relacions entre les 

Nacions Unides i la Unió Europea: dimensió institucional, pau i seguretat
Càtedra Jean Monnet 2

2 Creació i Desenvolupament d’Empreses Familiars AEGERN - Càtedra 2
3 ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA 1, 2, 3, 4, 5 i 6: Servei d’Esports 1 Per a cada 

activitat  Activitats de Promoció 2010/11: Aeròbic, Balls de Saló, Ciclo Indoor, Ioga, 
Pilates, Swing, Taekwondo, Aikido, Jiujitsu

 Activitats d’Escoles Esportives 2010-11: Bàsquet, Natació, Pàdel, Tenis, Voleibol
 Activitats de Lleure 2010-11: BTT, Descens de Barrancs, Escalada, Esquí Alpí, 

Piragüisme, Surf de Neu
 Lliga Interna UdL 2010-11: Bàsquet, Futbol Sala, Futbol-7
 Competició Interna Universitària 2010-11: Handbol Platja
 Torneig Intern Universitari 2010-11: Bàdminton, Pàdel, Tenis, Volei Platja

4 Visions d’Amèrica Llatina Of. Coop. i Solidaritat 2
5 Taller de Pràctiques Escèniques Serveis Culturals 6
6 Òpera Oberta. El Liceu a la UdL IX Serveis Culturals 2
7 Curs de Formació en Cant Coral XIV Serveis Culturals 3
8 Comunica’t: presentacions orals i treballs escrits en català Servei Lingüístic 3
9 Let’s communicate: oral presentations and written essays in English Servei Lingüístic 3
10 Comunícate: presentaciones orales y trabajos escritos en español Servei Lingüístic 3
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11 Estudis de gènere i diversitat sexual Centre Dolors Piera 2
12 Relacions de gènere i societat occidental Centre Dolors Piera 2
13 Habilitats informacionals Servei Biblioteca 2
14 Animales Domésticos y Especie Humana. Frutos de una Interacción Dpment.Prod.Animal 4
15 IX Simposi Infància i Societat: pobresa i infància en la societat del benestar FCE 1
16 La Xina: llengua, cultura i economia. Cap a la xiglobalització? F.Lletres -F.Dret/FCE 2
17 XXI Jornades Jurídiques FDE “La codificació del dret civil de Catalunya: de la 

Compilació al Codi Civil”
F.Dret i Ec. 1

18 XXII Jornades Universitat-Empresa: El màrqueting avui: com arribar el teu client 
de manera efectiva

F.Dret i Ec. 2

19 Celebració del Dia Mundial de la Infermeria EUI 1
20 Fet religiós, cultura i valors SAFOR 6

Nom activitat Procedència Sol. ECTS
1 Curs de representació estudiantil a la UdL 2010-2011 V. Estudiantat 2
2 Representació esportiva a la Universitat de Lleida 1, 2, 3, 4, 5 i 6: Servei d’Esports 1 ECTS/2 

competicions Campionats de Catalunya Universitaris d’Esports individuals 2010-11

 Campionats de Catalunya Universitaris d’Esports d’Equip 2010-11 1 ECTS/competició
 Campionats d’Espanya universitaris d’Esports individuals i d’Equip 2010-11

Universitat d’Estiu

Nom activitat Lloc realització ECTS
1 Com ser autosuficient per vèncer l’Estrès i les Angoixes La Seu d’Urgell 3
2 Educació en Centres Penitenciaris La Seu d’Urgell 3
3 Educació i Conflicte: el paper del joc com a element de socialització La Seu d’Urgell 3
4 Migracions Contemporànies. Transformacions socials i perspectives a 

través dels seus protagonistes
La Seu d’Urgell 3

5 Protocol Social i Habilitats Interpersonals Lleida 2
6 Vulnerabilitat Jurídica: Dona i Infants La Seu d’Urgell 2
7 Cooperació Internacional i Desenvolupament Humà, el repte de 

l’enfocament dels Drets Humans
La Seu d’Urgell 2

8 Gestió productiva del correu electrònic amb gmail Lleida 2
9 Educació Emocional (7a edició) La Seu d’Urgell 2

Dins aquesta política d’actuació en la definició de propostes de la Matèria Transversal, durant aquesta primavera, s’ha aprovat la proposta 
d’activitats per al curs 2011-12 amb les següents propostes aprovades pel Consell de Govern el 29 d’abril de 2011:
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Nom de l’activitat Procedència Sol·licitud ECTS
1 Mercats Exteriors: Oportunitats de Negoci. Curs virtual AEGERN 4
2 Pla d’Internacionalització Empresarial. Curs virtual AEGERN 4
3 VIII Concurs de Simulació Borsària AEGERN i FDE 3
4 Desenvolupament d’Empreses Familiars AEGERN-Càtedra d’Empresa Familiar UdL 2
5 Curs de formació en Cant Coral (Edició 2011-2012) V.Activ.Culturals i Proj.Univ. 3
6 Òpera Oberta. El Liceu a la UdL (Temporada 2011-2012) V.Activ.Culturals i Proj.Univ. 3
7 IV Jornades Dones i Igualtat de tracte al món rural C.Dolors Piera 1
8 La violència de gènere en les relacions de parella C.Dolors Piera 3
9 Les dones a la publicitat i als mitjans de comunicació C.Dolors Piera 2
10 Les relacions exteriors de la UE: Àsia, Rússia, Amèrica Llatina i 

Mediterrània
Càtedra Jean Monnet 2

11 IX Jornades sobre la reforma de les Nacions Unides. Les relacions 
entre les Nacions Unides i la Unió Europea: cooperació al 
desenvolupament, acció humanitària i drets humans

Departament de Dret Públic (FDE) 2

12 Jornada sobre l’acolliment i altres mesures de protecció dels infants i 
els adolescents més vulnerables

Dptm.Dret Privat 1

13 Introducció al dret: El dret privat català Dptm.Dret Privat 4
14 XXIII Jornades Universitat-Empresa: Finances públiques i context 

econòmic
Dptm.Economia Aplicada 1

15 XXII Jornades Jurídiques FDE “Els serveis socials: consolidació, 
renovació o crisi?”

FDE 1

16 Taller d’Oratòria FDE 1
17 Música i lleure: guitarra d’acompanyament Dptm.Didàctiques Específiques 2
18 Aprendre a treballar en equip Dptm.Pedagogia i Psicologia 4
19 Planificació i Organització Dptm.Pedagogia i Psicologia 4
20 IX Jornades Maria Rúbies “L’educació al món rural” FCE 1
21 Història natural de la conversació Dptm.Filologia Catalana 6
22 Francès, llengua específica Dptm.Filologia àrea de Francés 6
23 Els enginyers i el seu entorn socioprofessional EPS 3
24 Redacció i Presentació de Projectes de TFG EPS 3
25 I Jornada d’Infermeria i Fisioteràpia 2012 F.Infermeria 1
26 Actituds i valors professionals de les Ciències de la Salut F.Medicina 1, 2, 3
27 Mentoria universitària ICE-CFC 3
28 VI Jornades Visions d’Amèrica Llatina Oficina de Coop.i Solidaritat 2
29 La cooperació i el món actual, una anàlisi des de les aules Oficina de Coop.i Solidaritat 2
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30 ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA 1, 2, 3, 4, 5 i 6: Servei d’Esports 1 Per a cada 
activitat Activitats de Promoció 2011-12: Aeròbic, Balls de Saló, Ciclo Indoor, 

Ioga, Pilates, Swing, Defensa Personal, Equitació i Salt de perxa
Activitats d’Escoles Esportives 2011-12: Bàsquet, Natació, Pàdel, Tenis, 
Voleibol
Activitats de Lleure 2011-12: BTT, Descens de Barrancs, Escalada, Esquí 
Alpí, Piragüisme, Surf de Neu
Lliga Interna UdL 2011-12: Bàsquet, Futbol Sala, Futbol-7
Competició Interna Universitària 2011-12: Handbol Platja i altres 
campionats

1 ECTS per a les 
2 competicions 

Torneig Intern Universitari 2011-12: Bàdminton, Pàdel, Tenis, Volei 
Platja i altres tornejos

1 ECTS per a les 
3 competicions 

31 Representació Esportiva a la Universitat de Lleida 1, 2, 3, 4, 5, 6: Servei d’Esports 1 ECTS per a les 
2 competicionsCampionats de Catalunya universitaris d’esports individuals 2011-

2012
Campionats de Catalunya universitaris d’esports d’equip 2011-2012 1

Campionats d’Espanya universitaris d’esports individuals i d’equip 
2011-12

1

32 Comunica’t: presentacions orals i treballs escrits en català S.Lingüístic 3
33 Comunícate: presentaciones orales y trabajos escritos en español S.Lingüístic 3
34 Let’s communicate: oral presentations and written essays in English S.Lingüístic 3
35 Fet religiós, cultura i valors SAFOR 6
36 Fes un tast de la Biblioteca! Tècniques de cerca i ús de la informació 

en el món digital
Servei de Biblioteca i Doc. 2

37 Curs de representació estudiantil a la UdL V.Estudiantat 2
38 De la Universitat al mon laboral ICE-CFC 6
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Planificació i seguiment de la Lliure elecció

En el marc de les antigues titulacions, durant el curs 2010-2011, 
s’han realitzat 346 cursos de Lliure elecció de la UdL, 45 de la Uni-
versitat d’estiu i 670 cursos de la Xarxa Vives. També s’ha gestionat 
l’aprovació de 196 cursos del 1r termini del curs 2011-2012.

Lliure elecció - 1r termini curs 2010-2011
Facultat de Lletres, 20 cursos.
Facultat de Dret i Economia, 24 cursos.
Escola Politècnica Superior, 12 cursos.
Facultat de Medicina, 6 cursos.
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, 10 cursos.
Facultat d’Infermeria, 13 cursos.
Facultat de Ciències de l’Educació, 31 cursos.
Institut de Ciències de l’Educació (ICE-CFC), 9 cursos.
Escola universitària de Turisme, 14 cursos.
INEFC, 24 cursos.
Escola universitària de Relacions Laborals, 12 cursos.
D’altres serveis i/o unitats, 91 cursos.
Lliure elecció - 2n termini curs 2010-2011
Facultat de Lletres, 5 cursos.
Facultat de Dret i Economia, 1 curs.
Escola Politècnica Superior, 11 cursos.
Facultat de Medicina, 15 cursos.
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, 5 cursos.
Facultat d’Infermeria, 1 curs.
Facultat de Ciències de l’Educació, 29 cursos.
Institut de Ciències de l’Educació (ICE-CFC), 2 cursos.
INEFC, 5 cursos..
D’altres serveis i/o unitats, 6 cursos.

Lliure elecció - 1r termini curs 2011-2012 
Facultat de Dret i Economia, 16 cursos.
Escola Politècnica Superior, 2 cursos.
Facultat de Medicina, 4 cursos.
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, 4 cursos.
Facultat de Ciències de l’Educació, 39 cursos.
Institut de Ciències de l’Educació (ICE-CFC), 13 cursos.
Escola universitària de Turisme, 13 cursos.
INEFC, 30 cursos.
Escola universitària de Relacions Laborals, 12 cursos.

D’altres serveis i/o unitats, 63 cursos.
Resta pendent l’aprovació dels 624 cursos de la Xarxa Vives per 
aquest curs.

Informació i difusió dels títols de grau i màster

Des del Vicerectorat de Docència, s’ha donat suport a la creació de 
la pàgina web dels graus i màsters, establint les directrius bàsiques 
per a la seva realització ja que són un element clau en el segui-
ment de les titulacions adaptades a l’EEES.

Totes les web es realitzen com a mínim en català, castellà i anglès 
(Pla d’Acció multilingüe Acord núm. 341/2009 del Consell de Go-
vern, de 17 de desembre de 2009, pel qual s’aprova el Pla d’Acció 
Multilingüe: Actuacions 2009-2011).

Per a vetllar per una correcta difusió dels graus en català, castellà 
i anglès, el Vicerectorat de Docència activa cada exercici la convo-
catòria per ajudar a la realització de la web de cada titulació. Amb 
l’objectiu de tenir una homogeneïtzació de la informació i que es 
verifiquin tots els requeriments per a un seguiment posterior de 
la titulació, el Vicerectorat ha dissenyat una plantilla per a la web 
dels graus amb la informació bàsica a complimentar.

El projecte de les noves planes web s’ha encarregat al Grup de 
Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració (GRIHO). El 
mes de desembre de 2010, es va iniciar el procés de reforma dels 
webs dels graus i màsters oficials per adaptar-les a la nova nor-
mativa i als criteris de seguiment i avaluació de les Agències de 
Qualitat, millorar-ne l’accessibilitat i la usabilitat. Durant aquests 
mesos, s’han realitzat diverses reunions entre el GRIHO, el VD i la 
UPD. El mes d’abril, es va activar una plantilla provisional, substi-
tuint l’antiga, fins que la definitiva estigui finalitzada. Actualment, 
s’ha presentat la darrera proposta de reforma als coordinadors/es 
de les titulacions per tal que estiguin informats dels canvis que 
s’aplicaran. El traspàs de la informació de les planes actuals a les 
noves plantilles es farà des del GRIHO.

Cada curs, s’han atorgat ajuts als centres per tal de fer aquest se-
guiment i manteniment dels webs tant a les titulacions de màsters 
com de graus: l’any 2007, 13.200€; any 2008, 6.600€; any 2009, 
20.000€; i l’any 2010, 13.000€.
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Curs acadèmic Nom del Màster Ajut
2010-2011 Màster Universitari en Ensenyament d’Espanyol/Català a immigrants 1.000 €
2010-2011 Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió 1.000 €
2010-2011 Educació per a la Salut 1.000 €
2010-2011 Ensenyament d’Espanyol/Català per a immigrants 1.000 €
2010-2011 Enginyeria Industrial 1.000 €
2010-2011 Enginyeria Agronòmica 1.000 €

Branca de Ciències de la Salut Curs acadèmic Ajut
Grau en Fisioteràpia 2010-2011 1.000 €

Branca d’enginyeria i Arquitectura Curs acadèmic AJUT
Grau en Enginyeria Informàtica 2010-2011 1.000 €
Grau en Enginyeria Forestal 2010-2011 1.000 €
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 2010-2011 1.000 €

Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments 2010-2011 1.000 €

Branca de Ciències Socials i Jurídiques Curs acadèmic AJUT
Grau en Psicologia 2010-2011 1.000 €
Grau en Turisme 2010-2011 1.000 €

Impuls a polítiques d’atracció i retenció d’estudiants a la UdL

En aquesta línia, des del Vicerectorat de Docència s’ha estat treba-
llant aquest curs 2010-11 en:

•	 Impuls al Programa d’Acció Tutorial: Programa d’acollida. En 
el marc de les directrius de l’EEES, que col·loquen l’estudiant 
en el centre del procés d’ensenyament/aprenentatge, regulat 
a l’art. 14.2 del RD 1393/2007, la UdL estableix, per a tots 
els nous graus, un Programa d’acollida per als estudiants de 
primer curs de grau. Des de les directrius del Vicerectorat de 
Docència i amb la coordinació de l’ICE-CFC (des de la Unitat 
d’Orientació Universitària), cada centre o facultat ha desple-
gat un programa coordinat que s’ha implementat durant els 
primers dies d’inici del curs 2010-11.

El Vicerectorat va demanar al CG l’aprovació, per als dies 7, 8, 9 i 
10 de setembre de 2009, d’actuacions, que van coordinar l’ICE-CFC 
i la persona responsable del Pla d’Acció Tutorial.

Les activitats que es van dur a terme durant aquests 4 dies van ser 
entre d’altres:

•	 Presentació del pla d’estudis de la titulació i de les sortides 
professionals.

•	 Prova de nivell d’anglès.

•	 Presentació del Sakai.

 - Tallers de tècniques d’estudi en l’EEES
 - Informació del Servei de Biblioteca i Documentació (for-

mes de consulta, punts d’accés...).
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 - Presentació dels espais (aulari, laboratoris...).

També dins el PATUdL, s’han coordinat amb l’ICE-CFC actuacions 
concretes de mentoria i de formació específica per al professorat 
en aquest àmbit d’actuació i orientació envers la recerca de feina 
per als estudiants d’últim curs mitjançant una proposta amb reco-
neixement en el marc de la Matèria Transversal.

•	 Atenció diferenciada als estudiants a Temps Parcial: durant 
el curs 2010-11, s’ha treballat en desenvolupar un paquet 
de mesures que puguin garantir un adequat seguiment de 
la formació de grau i màster als estudiants a temps parcial 
a la UdL. Les normes de permanència als estudis de la UdL 
van ser aprovades pel CG de setembre de 2010 i, en aquest 
sentit, cal donar resposta a aquells estudiants que treballen 
i que volen i necessiten seguir amb la seva formació. La uti-
lització del campus virtual i l’elaboració d’eines TIC per a la 
docència universitària constitueixen projectes iniciats des del 
Vicerectorat dins de la convocatòria del Ministeri d’ajuts per 
l’adaptació a l’EEES.

•	 Projecte Itinera: que s’ha començat a dissenyat, durant el curs 
2010-11, en el marc de les actuacions d’adaptació a l’EEES del 
MEC i amb la idea d’establir ponts entre la secundària del ter-
ritori i la nostra universitat. Aquest projecte està en procés de 
disseny i el seu desplegament es preveu per al curs 2011-12.

•	 Actuacions de fidelització dels estudiants analitzant les com-
petències emocionals dels alumnes de primer de grau Durant 
aquest curs s’ha iniciat el projecte d’anàlisi de les competèn-
cies emocionals dels estudiants de primer de grau per tal de 
tenir una diagnosi de aquelles variables que poden ser decisi-
ves en el moment en què l’estudiant cerqui renunciar a con-
tinuar amb els seus estudis. La UdL ha de tenir mecanismes 
de detecció i actuacions en aquest sentit com a valor diferen-
ciador com a universitat. Aquest projecte s’emmarca en les 
actuacions derivades dels ajuts del Ministeri per a l’adaptació 
a l’EEES.

Desenvolupament del Portfoli de l’estudiant en SAKAI

Durant el curs 2010-11, s’ha concretat la implantació del Portfoli 
de l’estudiant al SAKAI i destinat al seguiment dels Treballs de Fi 

de Grau. Els cursos anteriors, el desenvolupament d’aquest Portfoli 
ha estat objecte d’ajuts per par del Vicerectorat de Docència pel 
tal que es pugui desplegar tècnicament i pedagògicament. Objecte 
de la distinció Vives, l’objectiu és la seva generalització per a tot 
l’estudiantat el curs 2011-12.

Durant el curs 2010-11, s’ha iniciat, en el marc dels ajuts del MEC 
per l’adaptació a l’EEES, el projecte de desenvolupament del Port-
foli per a l’estudiant amb la integració d’EUROPASS. Aquest Port-
foli serà de molta ajuda per tal que els nostres estudiants tinguin 
una eina per poder organitzar la informació del seu currículum i 
l’expedient acadèmic i així accedir al món laboral.

L’objectiu del projecte iniciat el curs 2010-11 és la implementació 
a finals del curs 2011-12 del nou Portfoli.

Impuls a la planificació dels Pràcticums i establiment d’una 
única eina de comunicació amb les empreses

La implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior i l’obligato-
rietat de la realització d’un pràcticum, comporta la necessitat d’un 
aplicatiu que centralitzi i agilitzi aquest procediment.

Des del VD, s’ha treballat, durant el curs 2010-11, en una aplicació 
informàtica que servirà d’eina per a la planificació dels pràcticums 
de les diferents titulacions oficials de la UdL. Aquesta nova eina 
està coordinada per la UPD i el SIAU, diferenciant l’oferta de pràc-
ticum de l’oferta de Treball.

El curs 2010-11, s’ha endegat aquest aplicatiu, Portal de Treball i 
Pràctiques, per part del SIAU, portal que permet una gestió de les 
ofertes i demandes de treball per part de la universitat.

El mòdul de Pràctiques de l’aplicatiu facilitarà la gestió del pràcti-
cum: empreses i institucions podran publicar les ofertes de pràc-
tiques, fer-ne un seguiment, contactar amb les persones interes-
sades, els alumnes podran veure i escollir les empreses oferides i 
utilitzar aquesta eina per interconectar durant tot el procés les 
figures de tutor acadèmic, tutor d’empresa i estudiant.

En relació amb la part del pràcticum, s’ha treballat, durant aquest 
curs 2010-11, sobretot amb la Facultat de Lletres, a mode de pilot, 
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per tal d’implantar el mòdul de pràctiques definitivament per al 
curs 2011-12.

L’impuls de la Formació Contínua a la UdL

Arran de la normativa de formació continua aprovada el curs pas-
sat, enguany s’han activat des de l’ICE-CFC cursos de diferents 
àmbits: agronomia, alimentació, arquitectura, cultura i societat, 
dret, economia, educació, esport, informàtica, medi ambient, nu-
trició, prevenció, recursos humans i salut.

Des del Vicerectorat de Docència, s’ha impulsat que l’ICE-CFC de-
senvolupi un Pla Director de la Formació Contínua, on es tingui en 
compte el procés d’anàlisi de demandes i necessitats dels egressat 
de la UdL.

Pel que fa al desplegament d’activitats en aquest àmbit, cal con-
sultar l’apartat de la memòria de l’ICE-CFC.

 Potenciar la innovació docent, la constitució d’equips docents i la 
difusió de bones pràctiques a l’aula
Des del Vicerectorat, s’ha impulsat i gestionat la VIII Convocatòria 
de Projectes d’Innovació Docent, amb l’objectiu de la potenciació 
del treball col·laboratiu i la constitució d’equips docents que cer-
quin la qualitat docent. El número de projectes que s’han presen-
tat a la convocatòria 2010-11 ha estat de 18 i se n’han concedit 16.

S’ha gestionat la convocatòria MQD de l’AGAUR, a la qual s’han 
presentat un total de 5 projectes i està pendent de resolució.

Es volen impulsar les jornades d’innovació que es fan a l’ICE-CFC 
de transferència de coneixement i demostració de bones pràcti-
ques docents.

S’han impulsat, amb projectes específics, noves formes d’avalua-
ció: ACOES a l’àmbit de salut.

Foment de propostes ERASMUS MUNDUS

Des del vicerectorat de Docència, s’han potenciat, mitjançant ajuts 
específics, la presentació de dues propostes de màsters universi-
taris i d’un doctorat internacional en la convocatòria ERASMUS 
MUNDUS per al curs 2011-12.

A més a més, s’han reestructurat les funcions de la UPD i així hi 
ha una persona responsable directa de donar suport a aquestes 
iniciatives a desenvolupar a la UdL, com a iniciatives amb criteris 
de qualitat garantits a nivell internacional i que ajuden a la visua-
lització d’aquesta universitat.

Formació i informació sobre l’EEES i la seva aplicació  
a la UdL

Des del Vicerectorat de Docència, s’ha participat en cursos de for-
mació del PAS en relació amb l’EEES i la seva aplicació en la uni-
versitat: temes de planificació, organització de la docència, etc són 
algunes de les qüestions treballades.

El Vicerectorat de docència ha estat convidat a diferents congres-
sos, per tal de fer difusió del model de docència i d’organització de 
la UdL, entre ells el IX Congreso Internacional sobre Investigación 
e Innovación de la Docencia 2011, el Simposi Internacional CIDUI-
CESE 2011, etc...

Ajuts a la mobilitat d’estudiantat i professorat  
en els màsters universitaris

S’han gestionat convocatòries de mobilitat impulsades pel Minis-
teri tant per a estudiants com per a professors visitants d’estudis 
de màster oficial. En total, s’han gestionat, per al curs 2010-2011, 
les peticions de 17 estudiants d’un total de 5 màsters i s’ha atorgat 
l’ajut a 11 estudiants corresponents a 4 màsters de la UdL per un 
import de 33.360€. També s’ha gestionat les sol·licituds de 46 pro-
fessors d’un total de 8 màsters i ha estat atorgat l’ajut a 25 pro-
fessors corresponents a 7 màsters i per un import de 53.438,16€.

Durant aquest curs acadèmic, també s’han dut a terme els segui-
ments i justificacions referents als ajuts que es van atorgar al curs 
2009-2010: 1 estudiant i 12 professors, d’un total de 3 màsters i 
per un import total de 35.135,28€.

Culminació de les actuacions a realitzar en el marc del Pla 
Director de Docència

El curs 2010-11 marca la culminació de les actuacions concretes a 
realitzar en el marc del PDD i que Vicerectorat ha anat desplegant 
des del curs 2006-2007.
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Totes les actuacions derivades per tal d’aconseguir els objectius:

•	 Consolidar un procés formatiu de qualitat que situï l’estudiant 
en l’eix central del procés d’ensenyament/aprenentatge. S’han 
dissenyat els projectes formatius indicats al Mapa de titulaci-
ons de Grau, més totes les propostes de Màster sorgides des 
dels diferents centres. S’ha estructurat la Unitat de Planificació 
Docent; s’ha establert un procediment i uns requisits de planifi-
cació docent (Normativa sobre planificació acadèmica a la UdL. 
El pla docent anual); una normativa d’avaluació i s’ha coordinat 
amb l’Oficina de Qualitat un procés d’assegurament de la qua-
litat per les diferents titulacions. S’ha donat impuls a la partici-
pació dels estudiants en les comissions competents en matèria 
de docència, mitjançant les activitats de matèria transversal. 
S’ha impulsat l’ús de les TIC amb l’aprovació de la Normativa 
sobre l’ús de les TICS en la docència de la UdL. L’E-Learning i 
la docència semipresencial. També s’ha assolit una reorientació 
de la Formació Contínua mitjançant la normativa aprovada i la 
consolidació de l’ICE-CFC com a centre de referència en la pla-
nificació i gestió de la formació contínua en la UdL.

•	 Impulsar una formació centrada en competències, que aug-
menti l’eficiència i l’eficàcia de la UdL com a institució d’en-
senyament superior. S’està dissenyant i desenvolupant un 
mecanisme de millora del programa de pràctiques a cada 
ensenyament, mitjançant un projecte informàtic que perme-
trà una planificació i interacció acurades entre la universi-
tat, l’estudiant i l’empresa. A més a més, s’està treballant en 
projectes que ajudin a augmentar la capacitat d’atracció de 
la UdL, la fidelització dels estudiants, en eines que li facilitin 
la incorporació al món laboral com el Portfoli, en actuacions 
de millora del rendiment acadèmic i de transformació de les 
metodologies.

•	 Desenvolupar els aspectes estructurals, organitzatius i de 
planificació necessaris per tal d’harmonitzar els processos 
de formació a la UdL d’acord amb l’establert per l’EEES. S’està 
portant a terme un Projecte d’Integració de Dades Docents, 
Acadèmiques i de Professorat que facilitarà l’assignació d’es-
pais per a la docència i permetrà tenir una visió real de les in-
fraestructures disponibles; també s’està realitzant una tasca 
de revisió de la docència real que han de fer els departaments 
i la càrrega d’ECTS que tenen els professors amb la finalitat 

d’optimitzar els recursos. Durant aquest darrer curs, a més a 
més de aprofundir en els aspectes anteriorment citats, s’ha 
treballat també en l’establiment d’un procediment de plani-
ficació, coordinació entre les diferents tècniques responsa-
bles, l’establiment de criteris únics per a l’entrada de dades a 
l’UXXI, definició del procés de seguiment de la planificació i 
de modificacions i entrades a l’UXXI, definició i emissió d’in-
formes de seguiments, coordinació de la planificació entre 
UPD i l’OQUA.

•	 Establir mecanismes bàsics d’actuació, per tal de promoure la 
internacionalització de la formació, la mobilitat, el treball en 
xarxes i la cooperació entre equips docents. En aquest sentit, 
durant el curs 2010-11, s’han gestionat els ajuts de mobilitat 
del MEC. S’ha potenciat l’ús de la llengua anglesa a totes les 
titulacions de la UdL, mitjançant la incorporació d’assignatu-
res impartides en aquesta llengua en diferents plans d’estu-
dis. També s’ha dut a terme la signatura de diversos convenis 
amb universitats catalanes, espanyoles i estrangeres per a la 
realització conjunta de màsters oficials, no només coordinats 
per la UdL sinó per altres universitats. En el marc dels PID, 
s’ha potenciat la realització d’assignatures en anglès i en el 
DPPA es va treballar aquest curs 2010-11 que el professorat 
tingués una consideració més favorable en el tractament de 
creditatge si l’assignatura es feia en anglès.

•	 Potenciar mecanismes de formació i desenvolupament pro-
fessional del professorat, que consolidin el nostre model de 
docent universitari, coherent amb el model formatiu que la 
UdL vol implantar. En aquest marc, des del Vicerectorat s’han 
convocat els ajuts per a Projectes d’Innovació Docent i s’han 
gestionat altres convocatòries com els projectes de Millora 
de la Qualitat Docent (AGAUR). Durant aquest curs acadèmic 
i per demanda de la CAU de la UdL, s’ha derivat a l’ICE-CFC 
la necessitat de desenvolupar una proposta formativa per 
al professorat novell i que s’ha començat a treballar durant 
aquest curs per implantar-lo el curs 2011-12.

•	 De forma resumida, aquestes han estat totes les accions de-
senvolupades durant el curs 2010-2011 i que, d’acord amb el 
que estableix el Pla Director de la Docència, constitueixen el 
desplegament de les estratègies en matèria de docència a la 
UdL.
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA  
TECNOLÒGICA
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RECERCA
La UdL està compromesa, mitjançant diverses estructures, amb 
la recerca, amb la transferència dels resultats de la investigació, 
amb la innovació i amb la formació d’investigadors. Els recursos 
per finançar la recerca s’obtenen principalment de convocatòries 
competitives, entre les quals, pel volum d’ingressos i nombre de 
projectes que representen, es troben les del Pla Nacional d’R+D+I 
del Ministeri de Ciència i Innovació.

L’últim curs acadèmic, les sol·licituds liderades per la Universitat 
de Lleida han estat 37, de les quals s’han aprovat 27 projectes, la 
taxa d’èxit és del 73%, el que significa un manteniment respecte 
el curs anterior, tot i el descens en les sol·licituds (16%), i que 
també és clarament superior a la prevista pel MICINN com a mit-
jana de projectes estatals aprovats, que, com en anys anteriors, 
continua sent del 60%. Aquest any, els grups més nombrosos 
de projectes concedits corresponen a l’àmbit Agroalimentari i a 
l’àmbit de les Ciències de la Salut, amb 8 projectes cadascun, 
seguits de 5 en l’àmbit de Ciències, 4 en l’àmbit d’Humanitats 
i 1 en l’àmbit de les Ciències Socials i en el de les Tecnologies 
corresponents a la EPS. Mitjançant altres convocatòries com-
petitives de l’INIA, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, 
subprogrames com Innpacto, o de la Internacionalització de la 
I+D i de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Innovació, 
Universitats i Empreses; Departament de Treball, Departament 
de Cultura, CIDEM), i també liderats per la UdL, aquest curs aca-
dèmic 2010-2011, han resultat valorats favorablement 15 nous 
projectes d’investigació addicionals, als quals cal afegir-hi 4 no-
ves accions finançades amb fons europeus. Una bona part dels 
projectes inclouen la participació addicional de personal inves-
tigador d’altres centres o universitats de diversos països. De la 
mateixa manera, aquest curs 2010-2011, la Universitat de Lleida 
col·labora activament en 8 nous projectes competitius d’altres 
Universitats o centres d’investigació.

En els projectes aprovats en la darrera convocatòria del Plan Na-
cional del MICINN participen més homes (66%) que dones (34%), 
i també són molts més els homes que els dirigeixen (78%) que les 
dones (22%), encara que la participació de les dones com a in-
vestigador principal continua en suau increment. La participació 
dels homes en tots els projectes actius l’any en curs és del 61%, 
i de dones el 39%.

El nombre de tesis doctorals llegides durant el curs 2010-11, 
comptabilitzades des de l’1 de Juny de 2010 fins el 30 d’abril 
de 2011 han estat 50, nombre que representa una estabilització 
respecte a l’any anterior. Del conjunt de tesis doctorals que es 
llegeixen en un període determinat, s’atorguen premis extraor-
dinaris de doctorat a aquells a qui un tribunal específic per a 
cada àmbit considera oportú. Està previst que al juny d’aquest 
curs acadèmic s’atorguin 6 premis extraordinaris en els següents 
àmbits: 2 de Ciències Experimentals, 1 de Medicina i Cirurgia, 1 
d’Enginyeria Agronòmica, 1 de Geografia i Història i 1 de Ciència 
i Tecnologia dels Aliments.

Grups de recerca

S’ha renovat el catàleg de grups de recerca de la UdL (BOU 130, 
març de 2011), tal i com va estar prèviament definit per la norma-
tiva de grups (BOU 129, febrer de 2011). D’aquesta manera alguns 
grups han quedat actualitzats i se n’han aprovat d’altres nous.

L’actual catàleg de grups de recerca de la UdL inclou 94 grups, 
un nombre lleugerament superior que el del catàleg anterior (92 
grups). Des que, el 2009, la Generalitat va fer el nou catàleg, la 
majoria dels grups de la UdL són reconeguts per la Generalitat 
com a consolidats, emergents o singulars. Aquest curs acadè-
mic més d’un 60% del total, 59 grups, són grups grans amb una 
llarga trajectòria i ben establerts i han estat reconeguts per la 
Generalitat de Catalunya i classificats com de tipologia A a la 
UdL. Els grups B, reconeguts com a consolidats per la UdL són 
ara 17 i tenen unes característiques properes a les dels Grups Re-
coneguts per la Generalitat. D’altra banda, els grups catalogats 
com C, preconsolidats, i com D, emergents de la UdL, que solen 
ser grups amb menor nombre d’investigadors o de formació més 
recent, han disminuït sensiblement, incloent ara 7 i 8 grups, res-
pectivament. El grup E inclou 3 grups estables de la UdL.
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Grups de recerca. Classificació en funció del tipus

C onsolidats
Generalitat 53%

Emergents 
Generalitat 7%

Singulars 
Generalitat 2%

C onsolidats
UdL 18%

Preconsolidats
UdL 7%

Emergents
UdL  9%Estable

UdL 3%

Grups de Recerca
Classificació en funció del tipus

Com pot observar-se a la figura, els grups es reparteixen en els 
àmbits temàtics de les ciències, les ciències socials, les ciències de 
la vida, les ciències mèdiques i de la salut, les humanitats i l’engi-
nyeria i arquitectura.

Grups de recerca. Classificació en funció de l’àmbit

Humanitats 19%

C iències Socials 29%
C iències   4%

C iències de la Vida 21%

C iències Mèd iques i 
De la Salut 17%

Enginyeria i 
Arquitectura 10%

Grups de Recerca
Classificació en funció de l'àmbit

La majoria del personal funcionari i contractat a temps complet: 
catedràtics d’universitat, titulars d’universitat i d’escola univer-
sitària, catedràtics d’escola universitària, catedràtics i agregats 
contractats, investigadors postdoctorals, Ramon i Cajal i ICREA, 

lectors o col·laboradors formen part de grups d’investigació ti-
pificats. D’altra banda, si bé un gran nombre de professors as-
sociats a temps parcial no formen part dels grups d’investiga-
ció per realitzar la major part de la seva activitat professional 
en entitats externes, prop de la quarta part d’aquests professors 
associats també participa en les activitats de recerca dels grups. 
El repartiment del PDI en les diferents categories dels grups i la 
seva adscripció als grups pot veure’s en la figura i en l’histograma 
següents, que és molt semblant al repartiment entre tipologies de 
grups presentat:

Grups de recerca. Adscripció de PDI i becaris predoctorals

C onsolidats
Generalitat 55%

Emergents Generalitat 7%
Singulars Generalitat 1%

C onsolidats
UdL 21%

Preconsolidats
UdL 8%

Emergents
UdL  6%

Estable
UdL 2%

Grups de Recerca
Adscripció del PDI i becaris predoctorals
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Grups de recerca. PDI vinculat a un grup
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CU: professor catedràtic d’universitat; TU: professor titular d’universitat; CEU: professor catedràtic d’escola universitària; TEU: professor 
titular d’escola universitària; PCD: professor contractat doctor; LECT: professor contractat lector; COL: professor contractat col·laborador; 
ASS: professor associat; INV: investigador contractat doctor (ICREA, Ramon y Cajal, Juan de la Cierva i altres); EME: professor emèrit; PDIF: 
PDI en formació (becaris i contractats DIUE, MICINN, UdL i altres).

A la disgregació per sexes dels grups de recerca que es mostra a les dos figures següents pot veure’s que la proporció d’homes que són IP 
dels grups, 63 en total, està molt per sobre de la de dones, 31 en total, encara que la participació de dones als grups es només lleugerament 
inferior a la d’homes. Aquest fet és especialment marcat als grups consolidats de la Generalitat i de la UdL.
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Grups de recerca. Investigadors principals per sexe
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Suport a la investigació i a la transferència de coneixement

En el conjunt de convocatòries de la UdL d’ajuts a la recerca, se 
n’han concedit un total de 193 per a accions diferents i 20 ajuts 
predoctorals. En aquest curs acadèmic, el nombre de beques o 
contractes predoctorals que s’han atorgat és de 56, dels quals, a 
més dels ajuts propis de la UdL, es poden esmentar els 15 de la 
convocatòria FI de la Generalitat i els 12 de les convocatòries FPI 
i FPU del MICINN.

Atenent a les necessitats que precisa el PDI de la UdL, diferent 
en funció de la tipologia del grup de recerca a què pertany, es 
diferencien les convocatòries internes per a potenciar i incremen-
tar l’activitat investigadora. Els grups reconeguts de tipus A i B 
disposen d’una ajuda genèrica que poden destinar a les activitats 
del grup que resultin més adequades, a més d’ajudes específiques 
tals com contribucions a l’organització de Congressos o Simposis, 
i de rebre puntuacions de preferència per a l’adjudicació d’ajuts 
predoctorals; addicionalment, els membres dels grups A i B que 
es troben en formació o han realitzat el seu doctorat recentment 
poden acollir-se també a ajudes reservades als grups C i D. Aquests 
grups C i D no disposen d’ajudes genèriques, però si d’ajudes espe-
cífiques a la seva tipologia, tals com contribucions a les despeses 
de participació en Congressos o ajuts pont per a la investigació 
en el cas que quedin temporalment sense disposició de recursos 
externs.

Aquest curs acadèmic, es mantenen totes les ajudes de l’any ante-
rior i, amb l’objectiu d’impulsar la UdL i incrementar la seva recer-
ca amb l’exterior, continua obert a tot el PDI de la UdL la possibili-
tat de sol·licitar ajuts interns per realitzar estades temporals, d’un 
a dotze mesos, en altres centres estrangers que potencien la seva 
relació amb altres investigadors.

La UdL fomenta les relacions del Personal Docent i Investigador 
amb grups externs de tots els països; per això també existeixen 
convocatòries obertes a tots els tipus de grups per acollir investi-
gadors visitants. L’any 2010, es van acollir 5 investigadors visitants 
d’universitats i centres de recerca de Xile, Albània, Itàlia, Argentina 
i Noruega. Igualment, al llarg de l’any 2010, setze membres del PDI 
i disset membres del personal investigador (predoctoral i postdoc-
toral) han realitzat estades de diversos mesos a altres centres in-
ternacionals, de les quals la UdL n’ha finançat 14, 9 la Generalitat i 

5 el MICINN. Es pot observar en les figures que segueixen com els 
percentatges de repartiment en els àmbits que han abastat aques-
tes accions no es corresponen exactament amb els percentatges 
de distribució dels grups per àmbits temàtics mostrada anterior-
ment, sinó que és superior al 20% per als àmbits de les Ciències 
Socials i Ciències de la Vida, del 14% en la resta d’àmbits menys al 
de les Ciències Mèdiques i de la Salut que és menor. Més del 70% 
de les estades s’ha realitzat en països de la Unió Europea i un 14% 
als Estats Units; també s’han realitzat estades a països d’Amèrica 
del Sud i Austràlia, encara que en un percentatge molt inferior. 
Cap membre de la UdL ha realitzat estades ni a països asiàtics ni 
al continent africà.

Estades fora d’Espanya per àmbits (superiors a un mes)

C ièncias d e la salut
7%

C iències  
14%

C iències d e la vid a
24% C iències Socials

28%

Enginyería i arquitectura
14%

Humanitats
14%

Estades fora d'Espanya per àmbits
(superiors a un mes)

Destinació de les estades (superiors a un mes)

EEUU 14%

Amèrica del Sud  7%

Oceania 3%

Europa 76%

Destinació de les estades 
(superiors a un mes)
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L’impuls de la participació del PDI en Congressos és una altra de 
les accions de la UdL. Una part de la promoció de les activitats 
en Congressos es materialitza mitjançant el cofinançament que 
atorga als grups Reconeguts de la Generalitat i Consolidats de la 
UdL perquè organitzin Congressos; l’any 2010, el nombre d’accions 
relacionades amb aquesta organització (presidència de sessió con-
gressos, membres de comitè organitzador, membres de comitès 
científics o presidència de comitè organitzador) que ha finançat la 
UdL ha estat de 121 activitats diferents, i més de la meitat (58%) 
han tingut lloc en congressos internacionals. L’altra part d’aques-
ta promoció de participació en Congressos consisteix en finançar 
els costos de participació en els congressos, sempre que els sol-
licitants siguin personal en formació o membres dels grups menys 
consolidats. En aquest sentit, l’any 2010, els membres de la UdL 
han participat en 604 congressos (94 han estat conferències con-
vidades), més de la meitat dels quals han tingut lloc en congressos 
internacionals.

OFICINA DE SUPORT A LA R+D+I

L’Oficina de Suport a la R+D+i (ORDI) és la unitat responsable de:

•	 Difondre i comunicar convocatòries, tant públiques com pri-
vades, d’ajuts, subvencions, beques i premis.

•	 Donar suport en la captació de fons destinats a la recerca i 
gestionar projectes de recerca, convenis i serveis.

•	 Donar suport a la valorització dels resultats de la recerca i 
transferir el coneixement via explotació de tecnologia i crea-
ció d’empreses sorgides de l’entorn universitari.

L’Oficina de Suport a la R+D+i també dóna suport a la gestió de la 
recerca de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB), a la Fundació de la 
Universitat de Lleida, al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari 
de Lleida, i al centre adscrit Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya (INEFC).

1. Gestió de projectes

1.1 Suport a la solicitud de projectes internacionals/
europeus

RESPONSABLE: Sra. Roser Mias

Projectes de recerca en l’àmbit europeu/internacional 
presentats i finançats.

Durant l’any 2010, el servei d’assessorament a la presentació de 
Projectes Europeus i Internacionals de l’Oficina de Suport a la 
R+D+i ha incrementat el nombre de projectes presentats respecte 
a l’any 2009, amb un total de 31 projectes, distribuïts entre els 
diferents programes europeus.

Tot i l’elevada participació en projectes europeus, el nombre de 
projectes finançats en convocatòries publicades l’any 2010 ha es-
tat de 3 projectes europeus del Setè Programa Marc (7PM) amb 
un 10% d’èxit. Es troben encara en vies d’avaluació 2 projectes 
del Programa LIFE+, un d’ells coordinat per la UdL amb un fort 
impacte en les polítiques de Medi Ambient.



169Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2010/2011

Taula 1. Projectes aprovats en les convocatòries FP7 durant l’any 2010

CONVOCATORIA PROGRAMA AMBIT PARTICIPACIÓ UdL FINANÇAMENT

FP7-PEOPLE-2010-IEF PEOPLE HUMANITATS Coordinador 144.628 €
FP7-KBBE-2010-4 COOPERATION AGRICULTURA Soci 36.914 €
FP7-SME-2010-1 CAPACITIES ENERGIA Soci 367.360 €

Durant l’any 2011, s’han presentat, fins al moment, 27 projectes 
europeus, principalment del Programa “COOPERATION” del 7èPM. 
La distribució de les propostes presentades reflecteix un esforç im-
portant en l’àmbit d’Agricultura, Alimentació i Biotecnologia i en 
l’àmbit de Ciències Socioeconòmiques i Humanitats, sense oblidar 
les línies de recerca de l’Energia, TIC i Salut.

Programa COOPERATION 

•	 7 propostes de l’àmbit Agricultura, Alimentació i Biotecnolo-
gia (KBBE).

•	 5 propostes en l’àmbit Ciències Socioeconòmiques i Huma-
nitats (SSH).

•	 2 propostes en l’àmbit de l’Energia (ENER).

•	 2 propostes en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (ICT).

•	 1 proposta en l’àmbit de la Salut (HEALTH).

A continuació indiquem la resta de propostes presentades del 
7èPM.

Programa IDEAS

•	 2 propostes en la nova convocatòria CIG per potenciar pro-
jectes de recerca d’investigadors que han fet una estada a 
l’estranger.

•	 1 proposta de la convocatòria ITN (Initial training Network).

Programa PEOPLE

•	 1 proposta en la convocatòria AdG (Advanced Grant).

Programa CAPACITIES

•	 1 proposta en la convocatòria REGPOT (Region of Knowledge).

La presentació de propostes en altres Programes Europeus finan-
çats per Fons FEDER s’ha vist reduïda aquest període per la falta 
de finançament.

En la taula següent, es mostra l’evolució dels projectes europeus pre-
sentats i finançats durant els darrers anys, destacant l’increment de 
la participació en l’àmbit europeu entre els anys 2009-2010. El des-
cens en el nombre de projectes finançats en aquest període s’explica 
per l’absència de projectes europeus finançats amb Fons FEDER. Per 
un altra banda, l’any 2011 mostra el gran esforç de participació rea-
litzat per la comunitat universitària amb 27 propostes presentades.

Taula 2. Evolució dels projectes Europeus / Internacionals 
presentats i finançats de la UdL

2009 2010 2011
Projectes finançats 8 3 0
Projectes presentats 25 31 27
% Èxit 32% 10%  

La distribució de projectes presentats i finançats durant el perí-
ode 2008-2011 es mostra en el següent gràfic on s’observa un 
augment progressiu en la participació de projectes europeus/in-
ternacionals.
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Gràfic 1. Distribució dels projectes europeus/internacionals 
durant el període 2008-2011
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Accions realitzades

Les activitats realitzades per a fomentar la participació en projec-
tes de recerca europeus o internacionals es poden classificar en 4 
línies d’execució:

 Assistència a Jornades Informatives.

1. Formació de la comunitat universitària i dels gestors.

2. Difusió de convocatòries i noticies d’àmbit europeu.

3. Reunions de suport i acompanyament a projectes europeus.

És important mencionar també la participació en convocatòries 
d’ajuts procedents d’entitats públiques catalanes com l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca i ACC1Ó, per potenciar les 
unitats de projectes europeus a les universitats.

1.2 Suport a la solicitud de projectes nacionals

Responsable: Sra. Anna Aguilà

1. Gestió i presentació de sol·licituds

L’Oficina de Suport a la R+D+i ofereix a la comunitat investiga-
dora el servei d’assessorament i tramesa de sol·licituds de pro-
jectes de recerca. També s’ha coordinat amb els òrgans de govern 
la signatura de sol·licituds, així com el registre i l’enviament de la 
documentació necessària exigida per l’organisme convocant per a 
participar en la convocatòria.

A continuació, es detalla, per tipus de convocatòria i segons els 
seus resultats (concedides o denegades), el nombre de sol·licituds 
presentades pels grups de recerca i investigadors/es de la Univer-
sitat de Lleida.

Grafic 1. Sol·licituds d’ajuts a la recerca del Pla Nacional 
d’IDI. Total: 37 sol·licituds
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Gràfic 2. Evolució resultats dels projectes d’investigació 
fonamental no orientada del Pla Nacional d’IDI
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Gràfic 3. Evolució de la taxa d’èxit de les sol·licituds d’ajuts 
de recerca fonamental no orientada del Pla Nacional d’IDI
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Gràfic 4. Evolució dels ingressos per ajuts de recerca 
fonamental no orientada del Pla Nacional d’IDI
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Accions realitzades

Divulgació: Durant el 2010, s’han realitzat accions de difusió 
d’informació de convocatòries competitives de recerca, mit-
jançant el Butlletí de Subvencions de la Universitat de Lleida. 
Actualment aquest servei compta amb 473 usuaris donats d’al-
ta, que reben diàriament l’oferta de convocatòries públiques de 
finançament de la recerca, a banda d’altres ajuts i subvencions 
que puguin ser d’interès del subscriptor/a.

Pel que fa a les convocatòries en les que el nombre de sol-
licitants és elevat, s’han realitzat jornades informatives per als 
diferents campus de la Universitat amb l’objectiu d’informar als 
investigadors/es sobre les característiques de la convocatòria i 
respondre els possibles dubtes del PDI, i coordinar la presenta-
ció de la sol·licitud al Ministeri de Ciència i Innovació.

Assessorament personalitzat: En aquells casos en què s’ha sol-
licitat, s’ha realitzat acompanyament en la preparació de pro-
jectes, com consultes específiques a l’organisme convocant, 
revisió de propostes i pressupostos, entre altres. Així doncs, 
mitjançant reunions de treball amb els grups de recerca interes-
sats, s’ha donat suport a la preparació de propostes de projectes 
nous o bé d’especial dificultat tècnica, acompanyant-los fins al 
moment del lliurament de la sol·licitud.

1.3 Gestió econòmica de projectes i convenis

Responsables: 

Sra. Magda Nicolás (Gestió Econòmica)

Sra. Belén de Pablo  (Gestió de la Informació)

Sra. Carme Gallart  (Gestió de Contractes i Projectes EU)

Durant l’any 2010, l’Oficina de Suport a la R+D+i ha gestionat 8 
milions d’euros generats per les activitats de recerca i transferèn-
cia de coneixement de la UdL.

Tal com es mostra al quadre següent, la principal font d’ingres-
sos per a la UdL han estat els projectes obtinguts en convoca-
tòries competitives tant a nivell europeu, com a nivell nacional 
(MICINN, GENERALITAT DE CATALUNYA) seguida dels convenis i 
serveis.

Els serveis que ofereix l’àrea de gestió de projectes, convenis i for-
mació contínua són:

•	 Assessorament en la gestió tant dels ingressos com de les 
despeses dels projectes competitius i dels convenis.

•	 Comptabilitat i fiscalitat.

•	 Gestió de la documentació administrativa.

•	 Justificació d’aquells projectes que ho requereixin, tant naci-
onals com internacionals
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Ingressos per departaments. Exercici 2010

Unitat Rdi Contractual Rdi 
Competitiva

Formació 
continuada

Altres Total

Administració d’empreses i GERN 137.211,49 7.650,00  3.370,00 148.231,49

Anglès i lingüística 52.994,70  52.994,70
Ciències mèdiques bàsiques 69.664,74 684.166,04  753.830,78
Dret privat 7.065,24 6.872,80  13.938,04
Dret públic 29.905,47 46.537,00 90,00  76.532,47
Economia aplicada 119.150,78  119.150,78
Enginyeria agroforestal 104.622,61 154.470,00 9.300,00 268.392,61
Filologia catalana i comunicació 67.895,40  67.895,40
Filologia clàssica, francesa i hispànica 21.677,68 27.668,31  49.345,99

Geografia i sociologia 87.520,26 130.395,19 15.000,00 232.915,45
Infermeria 1.355,92  1.355,92
Informàtica i enginyeria industrial 267.845,62 71.593,14 22.002,70 361.441,46
Historia 24.060,00 137.617,01 1.750,00 163.427,01
Historia de l’art i historia social 175.863,79 82.687,68  258.551,47
Hortofructicultura, botànica i jardineria 230.873,17 134.588,25 11.210,00  376.671,42
Matemàtica 41.192,49 115.962,70  157.155,19
Medicina 500,00  500,00
Medicina Experimental 70.084,74 255.693,95  325.778,69
Medi ambient i ciències del sol 214.467,88 303.452,82 974,14 518.894,84
Pedagogia i psicologia 22.200,00 43.094,32  65.294,32
Producció animal 442.538,28 182.227,07 3.750,00 628.515,35
Producció vegetal i ciència forestal 192.800,40 1.292.220,37 3.808,00 7.148,77 1.495.977,54
Química 4.000,00 128.024,83  132.024,83
Tecnologia d’aliments 192.957,47 355.654,43  548.611,90
Xarxes IT 672.091,96 209.357,20  881.449,16
Serveis Cientificotècnics 220.072,37 12.000,00  232.072,37
Altres (Biblioteca, ORDI, SUIC-ME, V Activitats 
culturals, INEFC)

22.762,77 102.938,70  3.603,03 129.304,50

3.372.485,13 4.605.761,91 15.108,00 66.898,64 8.060.253,68
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Empreses i institucions públiques que han participat amb la 
UdL durant l’any 2010

Total nombre d’empreses: 338

CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA
GAS NATURAL, S. A.
SYNGENTA SEEDS, S. A.
BBRAUN MEDICAL, S. A.
CYGYC, S. A.
EXQUIM, S. A.
PREPARADOS ALIMENTICIOS, S. A.
TALHER, S. A.
MERIAL LABORATORIOS, S. A.
SAPEC AGRO, S. A. U.
MIGUEL TORRES, S. A.
CEVA SALUT ANIMAL, S. A.
LIQUATS VEGETALS, S. A.
GRANJA SAN JOSE
BODEGA PIRINEOS, S. A.
SISTEMAS DE FILTRADO Y TRATAMIENTOS DE FLUIDOS
ZUCASA, S. A.
SAN MIGUEL, FÁBRICA DE CERVEZA Y MALTA
PIENSOS DEL SEGRE, S. A.
COCINADOS INDUSTRIALES CONSERVADOS, S. A.
BENITO ARNO E HIJOS, S. A.
VALL COMPANYS, S. A.
MERCOLLEIDA, S. A.
ARIDS ROMA, S. A.
ROS ROCA, S. A.
CORRECTORES VITAMINICOS, S. A.
INDULLEIDA, S. A.
ELECTRA CARDENER, S. A.
PROMISOL, S. A.
CUCURULL PASCUAL, S. A.
RADIO TERRAFERMA DE LLEIDA, S. A.
IASO, S. A.
IMOGEP, S. A.
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, S. A.
COIAN CONTROL Y ANÁLISIS, S. A.
GARROFÉ, S. A.
MEVET, S. A. U.

SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S. A.
PRODUCTES FLOWER, S. A.
EDILTEC
KREUM BHEFSAN, S. A.
AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S. A.
LABORATORIOS HIPRA, S. A.
FERTIBERIA
MAPFRE EMPRESAS, S. A.
GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S. A.
VIAJES EL CORTE INGLÉS, S. A.
CENTRO EXPORTACIÓN LIBROS ESPAÑOLES (CELESA)
ELANCO VALQUIMICA, S. A.
EMPRESA TRANSFORMACIÓN AGRARIA S. A. TRAGSA
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S. A.
CATAFRUIT, S. A. U.
AGROFRUIT EXPORT, S. A.
PIENSOS ROBLEDO, S. A.
EDITORIAL ACRIBIA, S. A.
OXAQUIM, S. A.
EUROPASTRY, S. A.
BIOVERT, S. A.
SYNGENTA AGRO, S. A.
REGS DE CATALUNYA
DOW AGROSCIENCES IBÉRICA, S. A.
URBASER
AGRODAN, S. A.
CHEMINOVA AGRO, S. A.
ARAGONESA AGRO, S. A.
MARKETING DE ARAGONESAS AGRO, S. A.
ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S. A.
COVALERSA
BASF ESPAÑOLA, S. L. UNIPERSONAL
DU PONT IBERICA, S. L.
GREENMED, S. L.
LLET ATO, S. L.
PARDINA DE TERREU, S. L.
ESTUDIOS Y PROYECTOS ARCE, S. L.
TEST AND TRIALS, S. L.
TEST & TRIALS
MONZÓN BIOTECH, S. L.
OLSA SERVICIOS AGRÍCOLAS, S. L.
SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, S. L.
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LEBO, S. L. U.
ESCOLA LES HEURES, S. L.
SUAGRO, S. L.
EL PASTORET DE LA SEGARRA, S. L.
DIARI SEGRE, S. L. U.
LERIGRAF
IMAGRIFOL, S. L.
CUDOS CONSULTORS, S. L.
EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME
GENERAL D’OLIS I DERIVATS, S. L.
CERTIPLANT, S. L.
JARDINERIA INTEGRAL JARDINATURA, S. L.
J.M.D. ALLUE, S. L.
PREFABRICATS LA NOGUERA, S. L.
SINAGRO ENGINYERIA, S. L. P.
E11 ENGINYERIA, S. L.
AGROFERTI TRACTAMENTS I SERVEIS, S. L.
FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S. L.
PHYTOLLEIDA
TECNIQUES ENERGETIQUES URGELL, S. L.
PRODUCTORA LLEIDATANA DE TELEVISIÓ, S. L.
ALEXAN ARTESA, S. L.
DOMINGO RUSIÑOL ASSESSORS, S. L.
ECOLOGICA DE LOS PIRINEOS
SANDOWAY, S. L.
SOFOS ENERGIA, S. L.
COT CULLERES BENEDICO, S. L.
ESPAI CAVALLERS 31/33
IGAN DECOR, S. L.
PROFARRATGES BALAGUER, S. L.
CELLER LAGRAVERA, S. L. U.
LYNX3 CONSULTING, S. L.
CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ROC OLIVA, S. L.
RODRIGUEZ ROS ADVOCATS SOCIETAT LIMITADA
AREN CONSULTORS, S. L.
ORBITA CONSULTORIA ENERGETICA, S. L. P.
ILTIRTA ARQUEOLOGIA, S. L.
GENERACIÓ ENERGÈTICA ACTIVA, S. L.
OLEIC BOVERA, S. L.
APLICACIONES CROMATOGRÁFICAS
LABORATORIOS RIG, S. L.
LABORATORIOS LAIA

PRYCONVAL AGROPECUARIA, S. L.
FRUTAS HERMANOS AGUILAR, S. L.
A. BERDEJO, S. L.
LOGI ORGANIZACION EDITORIAL, S. L.
ELECTROMECANICA SOLER, S. L.
BDN INGENIERIA DE ALIMENTACION, S. L.
ALTINCO
COPIRAL, S. L.
CEDIA, S. L.
SOLVAY QUÍMICA, S. L.
GO FRUSELVA, S. L.
CENTRO DE ASESORIA DR. FERRER, S. L.
K PLUS S ESPAÑOLA, S. L.
BAYER CROPSCIENCE, S. L.
ARDAIX RESORTS S. L.
ABBCN, S. L.
GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S. L.
USOLAB CONSULTORIA, S. L.
AXEB BIOTECH, S. L.
RUPIME, S. L. U.
AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA, S. L. U.
ERIGEINNOVA, S. L.
ELAB DIAGNÒSTICS
PRODUCTION AND INNOVATION ON EDIBLE COAT
GAP RECURSOS, S. L.
UNITED RESEARCH SERVICES ESPAÑA
ENDESA SERVICIOS, S. A.
EVERIS SPAIN, S. L.
MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA, S. L.
RUMBO TOURS, S. L. U.
FARISA ASESORES Y CONSULTORES, S. L.
PANRICO, S. L. U
EUROFINS AGROSCIENCE SERVICE, S. L.
ESTUDIOS DE AFECCIÓN PATRIMONIAL, S. L. P.
NOVUS EUROPE, S. A./NV
ESTUDI NIX, S. C. P.
EUROPEAN COMMISSION
INSTYTUT OCHRONY ROSLIN
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARÍA
INSTITUT D’ESTUDIS ANDORRANS
FONTAGRO
EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION (ESF)
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ENERGETIC R+D
INTERNATIONALER MEDIENVERBUND REG. GEN. M.
AGRO-IGUALADA, S. C. C. L.
SCCL DEL CAMP LA FRATERNAL
COOPERATIVA DE L’ALBI, S. C. C. L.
COOPERATIVA DEL CAMP D’ALCANÓ, S. C. C. L.
COOPERATIVA DEL CAMP D’ALMATRET
STAT COOP CATALANA LTDA CAMP L’ARBEQUINA
CAMP DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES, S. C. C. L.
COOPERATIVA DEL CAMP DEL COGUL, S. C. C. L.
COOPERATIVA AGRÍCOLA ST ISIDRE
COOPERATIVA DEL CAMP DE MALDA
COOP.DEL CAMP FOMENT MAIALENC, S. C. C. L.
AGRÀRIA DE MIRALCAMP, S. C. L.
COOP. AGRARIA DE SANT MARTI DE MALDÀ,S. C. C. L.
COOPERATIVA PIRENAICA, S. C. L. T. A.
COOPERATIVA AGRÍCOLA DEL SOLERAS, S. C. C. L.
COOPERATIVA DEL CAMP, S. C. C. L.
STAT.COOPERATIVA C.LTDA DE VINAIXA
COOPERATIVA DEL CAMP ST.ISIDRE LLAURADOR
COOP.DEL CAMP DE VALLBONA DE LES MONGES
AGROPECUÀRIA DE GUISSONA
NUFRI
NUFRI-S. A. T. NUM. 1596
AGRARIA ESPLUGUENCA, S. C. C. L.
ACTEL, S. C. L.
E. U. DE TURISME TERRES DE LLEIDA
COOPERATIVA TECNICA AGROPECUARIA, S. C. C. L.
SANT JAUME DE PALAU, S. C. C. L.
TRANSALFALS & LA VISPESA, S. C. C. L.
S. A. T. EL PANTAR
CADEBRO, S. COOP.
S. A. T. 9447 “DRUPO”
PIONEER GENETIQUE
DU PONT DE NEMOURS (FRANCE), S. A. S.
CEVA SANTE ANIMALE
UNIÓ DE PAGESOS DE MENORCA-COAG
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
GRUP IGIA
ASOCIACIÓN GENERAL DE PRODUCTORES DE MAIZ
ATENEU POPULAR DE PONENT

ASOCIACIÓN PRODUCTORES FRUTAS (ASOFRUIT)
COMUNITAT DE REGANTS D’ALMACELLES
IRBLLEIDA-FUND PRIVADA DOCTOR PIFARRÉ
FUNDACIÓ 700 ANIVERSARI DE LA UDL
FABR EXPORTAD MAQUIN AGRIC CATAL FEMAC
FEDERACIÓ ALLEM
CEBACAT S.A.
CENTRO DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO DE CATALUÑA
FUNDACIÓ LLEIDA 21 DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA
FUNDACIOÓ PRIV. PROGRÉS PRODUCCIÓ ANIMAL
INSTITUT CATALÀ DE LA FUSTA-INCAFUST
ASSOCIACIÓ DE DONES DEL SOLSONÈS
INSTITUT TECNOLÒGIC DE LLEIDA
FUNDACIÓ PRIVADA COL. SANT JOSEP-VEDRUNA
ILNET. UTE
GESTRUM, S. C. P.
FUNDACIÓ CENTRE UDL-IRTA
INNOPAN
ASSOC.PEL FOMENT DEL TURISME GARRIGUES
CENTRO DE INNOVACIÓN DEL SECTOR DE LA MAQ. AGRÍCOLA
AQUALIA, FCC AQUALIA OVIEDO, U. T. E.
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACION
ACTIVA MUTUA 2008
FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA
FEDERACIÓ CATALANA DOP-IGP
CAIXA DE PENSIONS
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
FUNDACIÓ PRIVADA ESTUDIS DEL MEDI AMBIENT
FUNDACIÓ PRIVADA CETEMMSA
INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS
FUNDACIÓ SPORT CULTURA BARCELONA
FUNDACIÓ CREAL
FUNDACIÓ IGENUS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
GENOMA ESPAÑA
FUNDACIÓN UNICEF - COMITÉ ESPAÑOL
CIBERNED
ELI LILLY AND COMPANY LIMITED
NOVAMONT SPA
GAP RECURSOS
BIOLOGIA I COMUNICACIÓ, S. L.
ASSOCIACIÓ CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES
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AJUNTAMENT DE CARME
AJUNTAMENT TORROELLA DE MONTGRÍ
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
CENTRE D’ESTUDIS PORCINS DE CATALUNYA
INSTITUT MUNICIPAL JAUME BARRULL
CONSORCI PARC CIENTÍF. TECN. AGROAL. LLEIDA
AJUNTAMENT D’ÀGER
AJUNTAMENT DE BELLPUIG
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
LA PAERIA, AJUNTAMENT DE LLEIDA
AJUNTAMENT DE LLARDECANS
AJUNTAMENT DE LLIMIANA
AJUNTAMENT DE MENARGUENS
AJUNTAMENT DE MONTGAI
AJUNTAMENT DE MARTINET
AJUNTAMENT DE SORT
AJUNTAMENT DE TORÀ
INST PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL
AYUNTAMIENTO DE COSLADA
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
AYUNTAMIENTO DE VIGO
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE GANDIA
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
CONSELH GENERAU D’ARAN
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS
INSTITUT CENTRE INFORMÀTIC MUNICIPAL
TURISME DE LLEIDA
CONSORCI L. DE PROMOCIÓ ECONOMICA
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
AGAUR
AGÈNCIA CATALANA SEGURETAT ALIMENTÀRIA

OBSERVATORI DEL PAISATGE
MEMORIAL DEMOCRÀTIC
UNIVERSITAT DE BARCELONA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL
CONSORCI DE L’ESTANY D’IVARS-VILA-SANA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
CANAL DE ISABEL II
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
MINISTERIO DE AGRICULTURA-I.N.I.A.
COL.LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS
LABORATORIO SALUD PÚBLICA DE NAVARRA
UNIVERSIDAD PÚBLICA NAVARRA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAV
CENTRO INVEST. Y TECNOL. AGROALI. ARAGON
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
CENTRO INT. MET. NUME. INGENIERIA
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
IRTA INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AG
CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS
CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA
I. E. S. GUINDAVOLS
GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CENTRE PROPIETAT FORESTAL
AGENCIA DE SUPORT A L’EMPRESA CATALANA
GENERALITAT DE CATALUNYA
JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA
GESFER
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
MINISTERIO AGRICULTURA PESCA ALI. PUBLIC
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
GOBIERNO DE CANTABRIA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
GOBIERNO VASCO
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
COMUNIDAD DE MADRID

1.4 Serveis cientificotécnics

Responsables: Dr. José Salvador i Sra. Carme Carrera

Els Serveis Cientificotècnics (SCT) es van crear l’any 2005 fruit de 
l’agrupació d’unitats de suport a la recerca ja existents a la UdL 
i d’altres unitats de nova creació, amb l’objectiu d’oferir suport 
a la recerca dels propis grups de la Universitat de Lleida, d’altres 
universitats i institucions públiques de recerca, i de les empreses. 
L’experiència acumulada des de la seva creació i els nous reptes i 
situacions que s’han anat concretant des d’aleshores han fet ne-
cessari modificar la seva organització, tot mantenint la flexibilitat 
en la seva estructura i el funcionament que es va proposar en el 
primer disseny. Així, la nova normativa dels Serveis Cientificotèc-
nics de la UdL va ser aprovada pel Consell de Govern del 24 de 
setembre del 2009.

Segons la nova normativa, els SCT poden oferir dos tipus de ser-
veis:

Els serveis relacionats amb l’assessorament i execució d’un servei 
relacionat amb una activitat de R+D+i determinada.

Els serveis relacionats amb l’assessorament i ús d’un aparell cien-
tífic o tècnica determinada.

Des del punt de vista estructural, s’ofereixen dues tipologies de 
serveis:

•	 Els de tipus I, que depenen organitzativament i estructural-
ment del Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica.

•	 Els de tipus II, que estan gestionats pels departaments, cen-
tres o grups de recerca, i que voluntàriament s’integren dins 
d’aquesta estructura.

Pel que fa als recursos humans, els SCT tenen un Director Científic 
(Dr. José Salvador), que és un professor/investigador de la UdL, no-
menat a proposta del Rector. D’altra banda, cadascun dels serveis 
té un responsable científic que actua d’assessor/a científic/a i que 
també és membre del personal acadèmic i investigador de la UdL.

La creació dels SCT ha facilitat la major capacitat de captació de 
recursos externs per incrementar tant les infraestructures com el 
personal de suport. Actualment, els SCT compten amb 25 tècnics 
de suport.

Pel que fa a les infraestructures, la major part de l’equipament 
incorporat els darrers anys ha estat adquirit a través de convoca-
tòries públiques. Aquests equips estan ubicats a les instal·lacions 
dels diferents campus de la UdL on es troben els SCT i a la Plata-
forma de Serveis Tecnològics de l’edifici Ciència del Parc Científic i 
Tecnològic de Gardeny.

Ingressos generats per l’activitat dels SCT durant l’any 
2010

A continuació es presenten dades de facturació de les unitats dels 
SCT, que han cedit totalment les seves infraestructures al Vicerec-
torat de Recerca i que són gestionats per l’Oficina de suport a la 
R+D+i.

Els clients interns dels SCT són els investigadors de la pròpia UdL, 
així com dels instituts i centres de recerca adscrits.

Facturació Import (€)
Clients 
externs

232.072,37

Clients 
interns

271.332,62

Total 503.404,99
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Evolució de la facturació dels SCT durant el període 2006-2010

Facturació (€) 2006 2007 2008 2009 2010
Clients externs 92.396,62 156.117,24 232.198,61 146.318,57 232.072,37
Clients interns 51.129,04 64.786,82 124.445,51 148.711,00 271.332,62
Total 143.525,66 220.904,06 356.644,12 295.029,57 503.404,99

Durant l’any 2010, cal destacar les següents accions realitzades:

Accions dirigides a la millora dels processos  
de valorització

•	 Aprovació de la normativa de creació d’EBTs. El Consell de 
Govern de 16 de juliol de 2010 aprovà el Reglament per a 
la creació d’Empreses de Base Tecnològica de la UdL, ne-
cessari per definir un marc de creació d’EBTs i també un 
model de participació de la UdL en aquestes, atenent a la 
LOU 4/2007.

•	 Anàlisi i avaluació de l’estoc de coneixement i de tecnolo-
gies susceptibles de valoritzar dins l’àmbit tecnològic agro-
alimentari, amb el suport d’una consultora externa. Amb 
l’objectiu de posicionar l’estoc de coneixement en funció 
del seu time to market per a determinar el grau de madu-
resa i desenvolupament d’aquest i fixar la millor ruta d’ex-
plotació per a cadascuna de les oportunitats tecnològiques 
detectades.

•	 Elaboració i execució de propostes formatives pròpies dins el 
“Programa de Formació del Personal Docent i Investigador” de 
la Universitat de Lleida, centrades en els processos de valorit-
zació dels resultats de la recerca:

•	 Curs de valorització de la recerca universitària (05/05/2010).

•	 Taller de preparació de projectes de valorització (02/06/2010).

2. Valorització de la recerca

2.1 Trampolí tecnològic

Responsable: Sra. Carme Agustí i Sra. Carolina Subías

El Trampolí Tecnològic de la UdL, incorporat l’any 2006 a la Xarxa 
de Trampolins Tecnològics del CIDEM, és una unitat de suport a:

•	 La creació d’empreses de base tecnològica.

•	 L’explotació de la propietat industrial i intel·lectual.

Desenvolupa els següents serveis:

•	 Assessorament en:

 - Anàlisi de la viabilitat de la idea de negoci.

 - Assessorament en l’elaboració de pla de negoci.

 - Suport en l’obtenció de finançament.

•	 Localització d’espais d’incubació.

•	 Seguiment i tutoria dels projectes.

•	 Protecció i explotació de la propietat industrial i intel·lectual.

•	 Formació.

•	 Promoció de les tecnologies i empreses creades.
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Resultats en valorització

Nous projectes assessorats 27
Nombre de tecnologies identificades 10
Nombre de tecnologies protegides 
(patents nacionals i extensions)

3

Nombre de tecnologies explotades 1
Nombre de nous projectes 
empresarials presentats

6

Nombre d’empreses creades 1*(spin-off en tràmits)
Nombre de projectes que han rebut 
finançament amb el suport de la 
unitat (col·laboratius, valorització,  
o EBTs)

10

Treball en xarxa

La unitat de valorització ha estat responsable de projectes gestió 
dels següents projectes competitius:

•	 “Plan de fomento y apoyo a la creación de empresas de base 
tecnológica (EBT) de la Universidad de Lleida”, finançat pel 
Ministeri de Ciència i Innovació en el marc del Plan Nacional 
d’R+D+i (2008-2011).

•	 Co-coordinació de l’acció de formació de formadors en em-
prenedoria en l’espai transfronterer del projecte Interreg 
‘Transversalis. Universitat-Ocupació’ (2009-2012).

•	 Projecte singular: “Programa de valorització del coneixement 
per a l’aflorament i creació de noves empreses (Universitat de 
Lleida)”, pel qual s’ha entrat a formar part de la Xarxa Inicia 
del Departament de Treball. 

La voluntat de col·laborar amb altres entitats amb les que es com-
parteixen objectius, ha donat a lloc actuacions com:

•	 Curs de Creació d’Empreses Innovadores o Basades en Conei-
xement Tecnològic. Juntament amb el viver d’empreses in-
novadores CeeiLleida, desenvolupat a la UdL entre novembre 
i desembre de l’any 2010, d’un total de 40 hores de duració.

•	 Convocatòria del II Premi Bit a la Innovació Tecnològica de 
les Terres de Lleida, convocat el passat 24 de gener de 2011, 
conjuntament amb el CeeiLleida i el Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari de Lleida i que compta amb dues categories: 
millor model de negoci basat en patent o model d’utilitat i 
millor model de negoci basat en software.

•	 Consolidació de les accions Universitat – empresa iniciades. 
Presentar al teixit empresarial les capacitats dels grups de re-
cerca, així com informar conjuntament als membres del PDI 
i empresaris dels programes de finançament per a projectes 
de R+D+i:

•	 Jornada Universitat-Empresa. Trampolí Tecnològic – Cambra 
de Comerç de Lleida (17/02/2010).

•	 Jornada: “Com finançar la innovació empresarial”. Trampolí 
Tecnològic – PIMEC (16/06/2010).

•	 Jornada: “Instruments del CDTI per finançar l’R+D+i”. Trampo-
lí Tecnològic – Fundació CeeiLleida (14/10/2010).

•	 Participació en el Premi VALORTEC d’ACC1Ó: 1r Concurs de 
Plans de Negoci de Patents i EBTs.

•	 Projectes presentats al concurs d’idees d’ACC1Ó i a altres 
convocatòries de la pròpia Xarxa: 12.

•	 Projectes a altres concursos i premis per a emprenedors: 6.

•	 Projectes/activitats desenvolupats en col·laboració amb altres 
entitats: 8.

Comunicació

•	 Presentació dels serveis de la Unitat de Valorització en dife-
rents facultats i escoles:

•	 Màster en Interacció Persona-Ordinador (10/11/2010).

•	 ¿Qué hacer después del doctorado? Perspectivas de futuro. 
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (10/12/2010).
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•	 Diversos impactes en premsa. Com a mostra: “El Trampolí 
Tecnològic de la UdL, una unitat de suport a la valorització 
tecnològica”, dins l’especial Actualidad Empresarial, Diari Avui 
(24/05/2010).

•	 Sessió tècnica “Tecnologies de la Universitat de Lleida per al 
sector agroalimentari”, Fira de San Miquel (01/10/2010).

•	 Llançament d’un nou newsletter exclusiu per a emprenedors, 
Infoemprèn, de caràcter bimensual. El primer número cor-
respongué al mes de juliol, i es dirigeix tant a emprenedors 
universitaris com a externs.

•	 Elaboració del “Butlletí de l’Oficina de Suport a la R+D+i”. De 
periodicitat mensual i iniciat el gener de 2010, informa tant 
als usuaris interns com als externs, que vulguin innovar, a fi 
d’afavorir els processos de valorització i transferència final de 
coneixement i tecnologies.

2.2 Xarxa TECNIO

Responsable: Sra. Carme Carrera

L’any 2009, i tal i com es preveu en el Pla de Recerca i Innovació 
de Catalunya 2010-2013, es crea la xarxa tecnològica de Catalunya 
TECNIO, que aglutina més de 100 agents experts en investigació 
aplicada i transferència tecnològica de Catalunya. TECNIO integra 
tots els agents de les xarxes de transferència de tecnologia: cen-
tres tecnològics, els centres de difusió tecnològica i els centres de 
suport d’innovació tecnològica, o Xarxa IT.

TECNIO, impulsada per ACC1Ó, neix amb dues missions:

•	 Consolidar i potenciar el model de transferència tecnològica 
per generar un mercat tecnològic català que aporti competi-
tivitat a l’empresa.

•	 Dotar de tecnologia les empreses per aportar valor afegit als 
seus projectes i esdevenir un trampolí de projecció exterior 
per a les mateixes.

L’any 2010, la Universitat de Lleida disposa de 4 centres TECNIO:

•	 Centre DBA (Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimen-
taris).

•	 Centre GREA (Innovació Concurrent).

•	 Centre GRIHO (Grup de Recerca en Interacció Persona-Ordi-
nador i Integració de Dades).

•	 Centre NUTREN (Nutrigenòmica).

Suport i dinamització dels agents TECNIO de la UdL

Durant l’any 2010, s’ha seguit treballant en la identificació de nous 
candidats a incorporar-se a TECNIO, al mateix temps s’ha donant 
suport i promoció els centres TECNIO ja existents:

•	 Participació en les activitats promogudes per l’àrea de Trans-
ferència de Tecnologia d’ACC1Ó: presentació de tecnologies 
als fòrums TECNIO i participació en brokerages internacionals, 
com Alimentària, Errin Group (Brussel·les), Future Match (Ce-
bit – Hannover), Fima 2010 (Saragossa), Bioenergía (Vallado-
lid), b2fair Eurosun Conference 2010, ProEnergy’10 (Perpinyà) 
o Energy Week (Brussel·les). També en projectes com és el cas 
d’Innovation 4 Welfare (subprojecte projecte Pickfiber) o que 
dos dels centres TECNIO formin part del Grup Connect-EU 
Agroalimentari.

•	 Es fomenta la col·laboració entre els agents TECNIO de la 
mateixa UdL, com a resultat NUTREN i GRIHO han assolit la 
concessió d’un projecte VALOR de Talència.

•	 Es dóna suport als centres en la consecució de projectes col-
laboratius amb empreses: prioritzar la seva participació en 
totes les accions Universitat-Empresa que es promoguin des 
de la unitat. D’acord amb les previsions, un dels centres for-
ma part d’un projecte CENIT concedit aquest 2010, dos més 
compten amb projectes col·laboratius finançats pel CDTI, un 
altre amb un Plan Avanza del MITYC, entre altres projectes 
també finançats en convocatòries competitives, R+D+i con-
tractada directament per empreses o projectes europeus de 
gran envergadura on també participen empreses.
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FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA

Presentació

La Fundació UdL és una institució creada per la Universitat de Llei-
da que té com a objectiu fomentar les relacions entre la Univer-
sitat de Lleida, la societat i l’entorn socioeconòmic i cultural, pro-
movent la recerca científica, la humanística i tècnica, la innovació 
tecnològica i la formació contínua amb la finalitat de contribuir i 
ajudar a la Universitat de Lleida en les funcions, com a instruments 
de la mateixa.

Durant l’any 2010, la Fundació de la Universitat de Lleida ha pro-
mocionat i gestionat les actuacions d’organització de reunions ci-
entífiques i congressos, ha gestionat cursos de formació contínua 
i convenis, i ha divulgat R+D+i de la Universitat de Lleida.

Tot plegat gràcies a l’esforç i la dedicació de les persones que tre-
ballen dia a dia a la Fundació UdL i també al del personal docent 
i investigador de la Universitat i a professionals de l’entorn social 
i empresarial.

Objectius de la fundació Universitat  
de Lleida

•	 Fomentar i desenvolupar canals que permetin millorar el co-
neixement, la comunicació i les relacions entre la Universitat 
de Lleida i l’entorn socioeconòmic i cultural.

•	 Promoure, fomentar i formalitzar contractes i convenis de 
R+D+i i prestació de serveis entre la Universitat de Lleida.

•	 Promoure i projectar la Universitat de Lleida al seu entorn 
proper i en l’àmbit internacional.

•	 Potenciar la transferència de coneixements i de tecnologia de 
la Universitat de Lleida, podent participar en empreses, amb 
la finalitat d’utilitzar, difondre i treure profit d’aquests conei-
xements.

•	 Actuar com a centre d’informació i coordinació de les empre-
ses i entitats publiques que vulguin establir relacions amb la 
Universitat de Lleida.

•	 Facilitar l’accés al món laboral dels graduats, ja sigui en tre-
balls per compte propi o per compte aliè.

•	 Facilitar la relació de l’estudiant amb el món del treball per 
a la millora de la seva formació i adquisició d’experiència en 
activitats professionals.

•	 En general, col·laborar amb la resta de la Universitat de Lleida 
en la gestió de les activitats que aquesta té encomanades.

Activitats realitzades durant l’any 2010

•	 Organització de reunions científiques, jornades i congressos.

•	 Altres projectes

1. Organització de reunions científiques, jornades i 
congressos

Títol: “XIII Semana Interdepartamental de Contabilidad”
Data:  Del 24 al 29 de Gener
Coordinador/a: José Luís GALLIZO
Assistents: 60 inscrits

Títol: “Adapting animal production to changes for a growing hu-
man population”
Data: Del 19 al 21 de maig
Coordinador/a: Joan ESTANY
Assistents: 140 inscrits

Títol: “XI Encuentro estatatal de programas univesitarios para 
mayores, AEPU”
Data: Del 26 al 28 de maig
Coordinador/a: Ingrid MARTORELL
Assistents: 160 inscrits

Títol: “Congrés Català d’Anatomia Patológica”
Data: 11 i 12 de juny
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Coordinador/a: Xavier MATIAS-GUIU
Assistents: 175 inscrits

Títol: “SECS Evaluación de procesos de degradación de suelos: pro-
blemas metodológicos”
Data: Del 14 al 16 de Juliol
Coordinador/a: Ildefons PLA
Assistents: 15 inscrits

Títol: “L’Art de la Tapisseria a l’Europa del Renaixement”
Data: Del 16 al 18 de Setembre
Coordinador/a: Ximo COMPANYS
Assistents: 80 inscrits

Títol: “IX Congrés Sociedad Española Agricultura y Alimentación 
Ecológica”
Data: Del 6 al 9 d’Octubre
Coordinador/a: Paquita SANTIVERI
Assistents: 300 inscrits

Títol: “Tonto el que no lea – Enseñar lengua y literatura castellanas 
en la era digital”
Data: 12 i 13 de Novembre
Coordinador/a: Neus VILA
Assistents: 100 inscrits

2. Altres projectes
Títol: “Cátedra Indra-Adecco”
Data: Durada anual
Coordinador/a: Jordi PALACÍN

Títol: “Moto Student”
Data: Durada anual
Coordinador/a: Miquel NOGUÉS

Títol: “Fons Documental”
Data: Durada anual
Coordinador/a: Pepita RAVENTÓS

Activitats realitzades durant l’any 2011

•	 Organització de reunions científiques, jornades i congressos.

•	 Altres projectes.

1. Organització de reunions científiques, jornades i 
congressos 

Títol: Gestió i organització de la Ciència
Data: 3 i 4 de Febrer
Coordinador/a: Ana ROMERO
Assistents: 60 inscrits

Títol: Prostitució: cap a la legalització?
Data: 25 de Febrer
Coordinador/a: Carolina VILLACAMPA
Assistents: 120 inscrits

Títol: I Symposium de Tratamiento de inducción en cáncer de 
pulmón
Data: 3 de Març
Coordinador/a: Xavier MATIAS-GUIU
Assistents: 80 inscrits

Títol: Jornades de Dret Social
Data: 10 i 11 de Març
Coordinador/a: Josep MORENO
Assistents: 160 inscrits

Títol: 5è Congrés de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport
Data: 11 i 12 de Març
Coordinador/a: Xavier PEIRAU
Assistents: 120 inscrits

Títol: I Congrés d’Intel·ligència Emocional
Data: 24 i 25 de Març
Coordinador/a: Gemma FILELLA
Assistents: 540 inscrits
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Títol: International Congress of Postharvest Pathology
Data: 11 al 14 d’Abril
Coordinador/a: Inmaculada VIÑAS
Assistents: 150 inscrits

Títol: XXII Jornades Universitat Empresa. El màrqueting avui: com 
arribar al teu client de manera efectiva
Data: 2 i 3 de Maig
Coordinador/a: Eduard CRISTÓBAL
Assistents: 240 inscrits

Títol: XII International Congress on Molecular Systems Biology
Data: 8 al 12 de Maig
Coordinador/a: Albert SORRIBAS
Assistents: 100 inscrits

Títol: XIII Congreso de Historia Agraria
Data: 12 al 14 de Maig
Coordinador/a: Enric VICEDO
Assistents: 125 inscrits

2. Altres projectes
Títol: Acte Dosafrut
Data: 9 de Novembre
Coordinador/a: Santiago PLANAS

Títol: Càtedra INDRA-ADECCO
Data: Anual
Coordinador/a: Jordi PALACÍN

Títol: Xarxa emprenedoria universitària
Data: Anual
Coordinador/a: José ALONSO

Resultats de la fundació Universitat de Lleida

- €

20.000 €

40.000 €

60.000 €
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100.000 €

120.000 €

140.000 €

160.000 €
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10.606 €
3.901 €

110.317 €

168.761 €

Com es pot observar en el gràfic, els resultats obtinguts per la 
Fundació Universitat de Lleida respecte de l’any 2009 han incre-
mentat en un 53%. Aquests resultats es destinaran al patrimoni 
de la fundació.



185Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2010/2011

Equip humà
Direcció Sra. Maribel Palau maribelpalau@oficinardi.udl.cat
Gestió Econòmica i Administrativa Sra. Magda Nicolás

Sra. Mari Gador
Sra. Montse Miro
Sra. Pilar Artero
Sra. Sandra Garcia
Sra. Mireia Ariza
Sra. Imma Abascal
Sra. Montse Serradell
Sr. Miquel Beaumont
Sra. Sabina Quer

magda@oficinardi.udl.cat
mgador@oficinardi.udl.cat
montse@oficinardi.udl.cat
pilar@700.udl.cat
sandra@oficinardi.udl.cat
mariza@oficinardi.udl.cat
imma@oficinardi.udl.cat
mserradell@oficinardi.udl.cat
mbeaumont@oficinardi.udl.cat
info@oficinardi.udl.cat

Promoció i Projectes Sra. Carme Gallart
Sra. Anna Aguilà
Sra. Carme Agustí
Sra. Carolina Subías
Sra. Carme Carrera
Sra. Roser Mias

cgallart@oficinardi.udl.cat
ana.aguila@oficinardi.udl.cat
carme@oficinardi.udl.cat
carolina@oficinardi.udl.cat
ccarrera@oficinardi.udl.cat
rmias@oficinardi.udl.cat

Organització i Sistemes d’Informació Sra. Belén de Pablo belen@oficinardi.udl.cat
Fundació UdL Sra. Mariona Puigdevall mpuigdevall@700.udl.cat

Sr. Salvador Compte fundacio@700.udl.cat
Serveis Cientificotècnics Dr. José Salvador salvador@quimica.udl.cat
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OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS

Amb la finalitat d’internacionalitzar la UdL, durant aquest curs 
acadèmic, l’Oficina de Relacions Internacionals ha continuat fo-
mentant la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL en-
vers altres països, d’una banda, i acollint estudiants, PDI i PAS pro-
cedents d’altres institucions d’arreu del món, de l’altra.

Des de l’Oficina de Relacions Internacionals, també s’ha gestionat 
la participació de la UdL en el Programa de Cooperació Interuni-
versitària (PCI). A més, l’ORI també treballa en accions per a la cap-
tació d’estudiantat estranger, com el programa Jade Plus, l’assis-
tència a diverses fires internacionals en col·laboració amb el SIAU 
i el nou programa d’ajuts per a estudiants estrangers de màster.

Convenis

Acords bilaterals Erasmus

Durant el curs 2010-2011, han estat en vigor un o més convenis 
Erasmus entre la UdL i 222 institucions d’ensenyament superior 
de 29 països europeus, 4 institucions més que el curs precedent. 
Aquests convenis permeten la mobilitat d’estudiantat, professorat 
i PAS.

En relació amb el curs anterior, han entrat en vigor convenis amb 
14 institucions amb les que la UdL no tenia conveni, mentre que 
no han estat renovats els convenis amb 10 institucions. Els països 
amb els que hi ha més convenis signats són França (45), Itàlia (37) 
i Alemanya (26). Per primer cop, hi ha hagut convenis amb univer-
sitats de Croàcia, país de nova incorporació al programa Erasmus.

Universitats europees amb les quals la UdL ha tingut acords 
bilaterals de cooperació dins el marc del programa Erasmus 
durant el curs 2010/11

Alemanya (26) 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Aquisgrà)
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft (Alfter)*
Universität Bayreuth (Bayreuth)
Freie Universität Berlin (Berlin)

Ruhr-Universität Bochum (Bochum)
Rheinische Friedrich Wilhelms Universität (Bonn)
Technische Universität Clausthal (Clausthal)
Technische Universität Dresden (Dresden)
Fachhochschule Eberswalde (Eberswalde)
Albert Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau (Friburg)
Hochschule Fulda (Fulda)
Justus Liebig Universität Giessen (Giessen)
Georg-August Universität Göttingen (Göttingen)
Universität Hamburg (Hamburg)
Ruprecht- Karls-Universität Heidelberg (Heidelberg)
Fachhochschule Hildesheim-Holzminden-Göttingen (Hildesheim)
Friedrich Schiller Universität Jena (Jena)
Universität Kassel (Kassel)
Christian-Albrechts Universität zu Kiel (Kiel)
Universität Koblenz-Landau (Coblença)
Philipps-Universität Marburg (Marburg)
Technische Universität München (Munic)
Universität Potsdam (Potsdam)
Universität Hohenheim (Stuttgart)*
Eberhard Karls-Universität Tübingen (Tübingen)
Bergische Universität-Gesamthochschule (Wuppertal)
Àustria (5) 
FH JOANNEUM - University of Applied Sciences (Graz)
Karl-Franzens-Universität Graz (Graz)
Leopold-Franzens Universität Innsbruck (Innsbruck)
Fachhochschule Kärnten (Spittal)
Universität für Bodenkultur Wien, BOKU (Viena)
Bèlgica (8)
EHSAL - European University College Brussels (Brussel·les)
Erasmushogeschool Brussel (Brussel·les)
Universiteit Gent (Gant)
Hogeschool Gent (Gant)*
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, KATHO (Kortrijk)
Katholieke Universiteit Leuven (Lovaina)
Université Catholique de Louvain (Lovaina)
Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut (Mons)
Bulgària (1)
Natsionalna Sportna Akademia ‘Vassil Levski’ (Sofia)
Croàcia (2)
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku (Osijek)*
Sveučilište u Zagrebu (Zagreb)*
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Dinamarca (3)
Ingeniørhøjskolen i København (Copenhagen)
Københavns Universitet (Copenhaguen)
Via University College (Risskov / Horsens)
Eslovàquia (1)
Univerzita Komenského v Bratislave (Bratislava)
Eslovènia (1)
Univerza v Mariboru (Maribor)
Estònia (1)
Estonian University of Life Sciences, EMÜ (Tartu)
Finlàndia (10)
Helsingin yliopisto (Hèlsinki)
Arcada – Nylands Svenska Yrkehögskola (Hèlsinki)
HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu (Hèlsinki)
Metropolia Ammattikorkeakoulu (Helsinki)
Itä-Suomen yliopisto, UEF (Joensuu)
Lahden Ammattikorkeakoulu (Lahti)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oulu)
Turun Yliopisto (Turku)
Vaasan Ammattikorkeakoulu - Vasa Yrkeshögskola, VAMK (Vaasa)
Yrkeshögskolan Novia (Vaasa)
França (45) 
Université de Picardie Jules Verne (Amiens)
École Superiéure d’Agriculture Angers (Angers)
Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (Beauvais)
Université Victor Segalen Bordeaux 2 (Bordeus)
Université Montesquieu - Bordeaux IV (Bordeus)*
Université de Savoie (Chambery)
Université Blaise Pascal - Clermont Ferrand II (Clermont-Ferrand)
Université de Technologie de Compiègne (Compiègne)
Université de Bourgogne (Dijon)
Université du Littoral - Côte d’Opale (Boulogne sur Mer)
Ecole de Management de Normandie (Le Havre)
Université du Droit et de la Santé de Lille II (Lilla)
Ecole Supérieure de Commerce International du Pas-de-Calais 
(Longuenesse)
Université de Limoges (Llemotges)
Université Claude Bernard Lyon I (Lió)
Université Jean Moulin Lyon 3 (Lió)
Institut de Recherche et d’Action Commerciale de Lyon, IDRAC 
(Lió)
Université de Montpellier I (Montpeller)

Université Montpellier 2 Sciences et Techniques (Montpeller)
Université Paul Valéry (Montpellier III)
Institut Universitaire de Formation des Maîtres (Montpeller)
Montpellier SupAgro (Montpeller)
Institut National Polytechnique de Lorraine, INPL (Nancy)
Université de Nantes (Nantes)
Université de la Sorbonne Nouvelle (París)
Université de Paris-Sorbonne, Paris IV (París)
Université René Descartes, Paris V (París)
Université de Paris Ouest Nanterre La Défense (París)
Université Paris-Sud 11 (París)
Université Paris - Est Créteil Val de Marne (Créteil)
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, EHESS (París)*
Agro Paris Tech - Institut des Sciences et Industries du Vivant et de 
l’Environnement (París)
Ipag Ecole Supérieure de Commerce (París)
Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau)
Universitat de Perpinyà Via Domitia (Perpinyà)
Université des Antilles et de la Guyane (Pointe à Pitre)
Université de Poitiers (Poitiers)
Agrocampus Ouest (Rennes)
Université Jean Monnet (Saint-Etienne)
Université de Strasbourg (Estrasburg)
Université Toulouse 1 Capitole (Tolosa de Llenguadoc)
Université de Toulouse II - Le Mirail (Tolosa de Llenguadoc)
Université Paul Sabatier – Toulouse III (Tolosa de Llenguadoc)
Institut National Polytechnique de Toulouse (Tolosa de Llengua-
doc)
Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines (Versalles)
Grècia (7) 
Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Atenes)
Geoponiko Panepistimio Athinon (Atenes)
Mesogiako Agronomiko Instituto Chanion (Khanià)
Harokopio Panepistimio (Atenes)
Panepistimio Patron (Patres)
Elliniko Anoikto Panepistimio, EAP (Patres)*
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Tessalònica)
Hongria (4)
Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest)
Debreceni Egyetem (Debrecen)
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron)
Szegedi Tudományegyetem (Szeged)



191Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2010/2011

Irlanda (2) 
Institute of Technology Cork (Cork)
Institute of Technology Tralee (Tralee)
Itàlia (37) 
Università degli studi di Bari (Bari)
ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna (Bolonya)
Università degli studi di Cagliari (Càller)
Università degli studi di Camerino (Camerino)
Università degli studi del Molise (Campobasso)
Libera Università Mediterranea (LUM) ‘Jean Monnet’ (Casamassima)
Università degli Studi di Cassino (Cassino)
Università degli Studi di Catania (Catània)
Università degli studi di Ferrara (Ferrara)
Università degli studi di Firenze (Florència)
Università degli Studi dell’Aquila (L’Aquila)
Università degli Studi di Macerata (Macerata)
Università degli studi di Milano (Milà)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Piacenza)
Università degli Studi di Milano - Bicocca (Milà)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Mòdena)
Università degli studi Federico II di Napoli (Nàpols)
Università degli Studi suor Orsola Benincasa, Napoli (Nàpols)
Seconda Università degli Studi di Napoli (Nàpols)
Università degli studi di Padova (Padova)
Università degli Studi di Palermo (Palerm)
Università degli studi di Parma (Parma)
Università degli studi di Pavia (Pavia)
Università degli Studi di Perugia (Perugia)
Università degli studi di Pisa (Pisa)
Università degli Studi della Basilicata (Potenza)
Università degli studi di Roma La Sapienza (Roma)
Università deglis Studi di Roma Tor Vergata (Roma)
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” (Roma)
Università degli studi di Salerno (Salern)
Università degli Studi di Sassari (Sàsser)
Università degli studi di Torino (Torí)
Università degli studi di Trieste (Trieste)
Università degli Studi di Udine (Udine)
Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ (Urbino)
Università degli Studi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’ 
(Vercelli)
Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)

Letònia (1)
Rezeknes Augstskola (Rezekne)
Lituània (2)
Lietuvos Zemes Ukio Universitetas (Kaunas)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Kaunas)
Malta (1)
Università tà Malta (Msida)
Noruega (4) 
Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB (Ås)
Universitetet i Bergen (Bergen)
Høgskolen i Hedmark (Elverum)
Høgskulen i Volda (Volda)
Països Baixos (3) 
Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam)
Fontys Hogescholen (Eindhoven)
Wageningen Universiteit (Wageningen)
Polònia (12) 
Uniwersytet Gdanski (Gdańsk)
Akademia Medyczna w Gdańsku (Gdańsk)
 Uniwersytet Jagielloñski (Cracòvia)
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Cracòvia)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w 
Krakowie (Cracòvia)
Akademia Rolnicza w Szczecinie (Szczecin) 
Uniwersytet Warszawski (Varsòvia)
Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego (Varsòvia)
Akademia Medyczna w Warszawie (Varsòvia)
Uniwersytet Wrocławski (Breslau)
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Breslau)
Akademia Medyczna we Wrocławiu (Breslau)
Portugal (15) 
Instituto Politécnico de Beja (Beja)
Universidade do Minho (Braga)
Instituto Politecnico de Bragança (Bragança)
Universidade de Coimbra (Coïmbra)
Instituto Politécnico de Coimbra (Coïmbra)
Universidade da Beira Interior (Covilhã)*
Universidade de Evora (Evora)
Instituto Politécnico da Guarda (Guarda)*
Instituto Politécnico de Leiria (Leiria)
Universidade Católica Portuguesa (Lisboa)*
Universidade Nova de Lisboa (Lisboa)
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Universidade Tecnica de Lisboa (Lisboa)
Universidade do Porto (Porto)
Instituto Politécnico de Santarém / Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior (Santarem)
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real)
Regne Unit (6) 
University of Aberdeen (Aberdeen)
Aberystwyth University/Prifysgol Aberystwyth (Aberystwyth)*
Bangor University/Prifysgol Bangor (Bangor)
Cardiff University/Prifysgol Caerdydd (Cardiff) 
Cranfield University (Silsoe)
Lancaster University (Lancaster)
República Txeca (5) 
Mendelova Zemedelska a Lesnicka Univerzita v Brne (Brno)*
Masarykova Univerzita v Brně (Brno)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (České Budějovice)
 Ceska Zemedelska Universzita v Praze (Praga)
Univerzita Karlova v Praze (Praga)
Romania (5)
Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca (Cluj-Napoca)
Universitatea Ovidius Constanta (Constanta)
Universitatea AL.I. Cuza (Iasi)
Universitatea “Stefan Cel Mare” din Suceava (Suceava)
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatu-
lui din Timísoara (Timişoara)
Suècia (4) 
Högskolan Dalarna (Falun)
Luleå tekniska universitet (Luleå)
Uppsala universitet (Uppsala)
Sveriges lantbruksuniversitet (Uppsala)
Turquia (9) 
Çukurova University (Adana)
Ankara Üniversitesi (Ankara)
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Mustafa Kemal University (Hatay)
Bogaziçi Üniversitesi (Istanbul)
Istanbul Teknik Üniversitesi (Istanbul)
Kahramanmaras Sutcu Imam University (Kahramanmaras)
Harran Universitesi (Sanliurfa)
Gaziosmanpasa Universitesi (Tokat)*
Xipre (1)
Intercollege (Nicòsia)

Suïssa (1)** 
Université de Genève (Ginebra)

(*) Institucions amb les que no hi havia signat acord Erasmus el 
curs anterior.
(**) Suïssa no participa oficialment al programa Erasmus.

Acords bilaterals de cooperació

Durant el curs 2010-2011 la UdL ha signat 19 nous acords bilate-
rals de cooperació amb diverses institucions d’ensenyament supe-
rior d’Angola, Argentina, Brasil, Camerun, Corea del Sud, Equador, 
Finlàndia, Madagascar, Mèxic, Moçambic, Portugal, Senegal, Tunis, 
Veneçuela, Xile i Xina. Durant aquest curs també han expirat 5 
acords bilaterals. En total, la UdL té signats 112 acords bilaterals 
de cooperació amb universitats de 39 països.

La majoria d’aquests convenis estableixen un marc general de 
cooperació que posteriorment es pot desenvolupar mitjançant 
acords específics d’intercanvi acadèmic, accions conjuntes de for-
mació, recerca, etc.

Universitats amb les quals la UdL té signats acords bilaterals 
de cooperació durant el curs 2010-2011

Alemanya (1)
Universität Koblenz-Landau
Algèria (1)
Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem
Angola (1)
Universidade Kimpa Vita*
Argentina (13)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET)
Instituto de Formación e Investigación “Maestro Carranza”
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Pontificia Universidad Católica Argentina
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco
Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional de Mar del Plata*
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Universidad Nacional de San Luis
Universidad Nacional del Nordeste Corrientes
Universidad Nacional Rio Cuarto
Brasil (3)
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”
Universidade Federal do Paraná*
Universidade Federal Santa Maria
Camerún (1)
Université de Yaoundé I*
Canadà (3)
Agriculture and Agri-Food Canada – Agriculture et Agroalimen-
taire Canada
Lawrence S. Bloomberg Faculty of Nursing (University of Toronto)
Université de Montréal
Colòmbia (5)
Universidad de Antioquía
Universidad de La Sabana
Universidad del Cauca
Universidad del Quindío
Universidad del Tolima
Corea del Sud (2)
Hankuk University of Foreign Studies
Hanyang University*
Costa d’Ivori (1)
Université de Cocody
Cuba (3)
Instituto Superior Pedagógico “Raúl Gómez García”, Guantánamo
Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”
Universidad de La Habana
El Salvador (1)
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)
Equador (4)
Escuela Politécnica Nacional
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO
Universidad de Cuenca
Universidad Tecnológica Equinoccial*
Estats Units d’Amèrica (8)
Iowa State University
Ohio State University
Southern Illinois University Edwardsville
University of California, Davis
University of Georgia

University of Minnesota
Centre College, Kentucky
Millikin University
Finlàndia (2)
Svenska yrkeshögskolan (Vaasa)
Itä-Suomen yliopisto*
França (3)
Institut National Polytechnique de Toulouse
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Université Jean Moulin Lyon 3
Guatemala (1)
Universidad de San Carlos de Guatemala
Guinea Equatorial (1)
Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial
Israel (1)
Ben-Gurion University of the Negev
Itàlia (2)
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Torino
Letònia (1)
Rezeknes Augstskola
Madagascar (1)
Université d’Antananarivo*
Malàisia (1)
Universiti Putra Malaysia
Marroc (2)
Université Abdelmalek Essaâdi
Université Ibn Tofaïl
Mèxic (21)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM)*
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
Universidad Autónoma Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Chapingo
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad Autónoma de Nayarit
Universidad de Sonora
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
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Universidad de Celaya
Universidad de Colima*
Universidad de Guadalajara
Universidad de las Américas - Puebla
Universidad de Monterrey
Universidad de Quintana Roo*
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Universidad La Salle
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Moçambic (1)
Universidade Eduardo Mondlane*
Nicaragua (1)
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León
Perú (3)
Peruvian Agency of Cooperation (PERAC)
Universidad Nacional del Santa
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
Portugal (2)
Universidade da Beira Interior*
Universidade do Porto*
Regne Unit (1)
Cranfield University
Rússia (1)
Siberian Federal University
Senegal (1)
Université Cheikh Anta Diop*
Togo (1)
Université de Lomé
Tunísia (2)
Université du 7 Novembre à Carthage
Université de Kairouan*
Uruguai (1)
Universidad de la República del Uruguay
Veneçuela (3)
Universidad Central de Venezuela
Universidad de Los Andes
Universidad Nacional Experimental del Táchira*
Xile (8)
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad Austral de Chile
Universidad de Concepción

Universidad de La Frontera
Universidad de Talca*
Universidad Mayor
Universidad Técnica Federico Santa María
Xina, Hong Kong (1)
Hong Kong Institute of Education
Xina, R.P. (3)
Northwest A&F University*
Tianjin Foreign Studies University
South China Botanical Garden

(*) Institucions amb les que s’ha signat acord per. primera vegada. 
Dades a 13/05/2011.

Acords bilaterals SICUE

Durant el curs 2010-11, la UdL ha mantingut acords bilaterals de 
cooperació per a la mobilitat de l’estudiantat en el marc del pro-
grama SICUE (sistema d’intercanvi entre centres universitaris d’Es-
panya) amb 43 universitats de l’Estat espanyol.

Universitats de l’Estat espanyol amb les quals la UdL té sig-
nats acords bilaterals de cooperació dins el marc del progra-
ma SICUE
Universitats integrants de l’Institut Joan Lluís Vives (IJLV)
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat d’Alacant
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears
Universitat de València
Universitat de Vic
Universitat Jaume I
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Universitat Politècnica de València
Universitat Rovira i Virgili
Andalusia
Universidad de Almería
Universidad de Cádiz
Universidad de Córdoba
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
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Universidad de Jaén
Universidad de Málaga
Universidad de Sevilla
Aragó
Universidad de Zaragoza
Astúries
Universidad de Oviedo
Canàries
Universidad de La Laguna
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Cantàbria
Universidad de Cantabria
Castella - La Manxa
Universidad de Castilla-La Mancha
Castella i Lleó
Universidad de Burgos
Universidad de León
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
Comunitat Valenciana (no IJLV)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
Extremadura
Universidad de Extremadura
Galícia
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad Politecnica de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
Múrcia
Universidad de Múrcia*
Navarra
Universidad de Navarra
Universidad Pública de Navarra
País Basc
Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad de Deusto

(*) Institucions amb les que s’ha signat acord per primera vegada. 
Dades a 13/05/2011.

Mobilitat

La mobilitat acadèmica internacional a la UdL s’articula bàsica-
ment a l’entorn de dos programes: el programa Erasmus, que per-
met la mobilitat acadèmica d’estudiantat, professorat i personal 
d’administració amb universitats europees, i el Programa de Mo-
bilitat de la UdL, fruit dels diferents acords bilaterals que la UdL té 
signats amb diferents universitats, la majoria de fora del continent 
europeu. A més, el programa d’estudiantat visitant també permet 
a estudiants estrangers cursar part dels seus estudis a la Univer-
sitat de Lleida.

Mobilitat d’estudiantat

Dades globals de mobilitat internacional

Les dades (a data 13-5-11), per al curs 2010-2011, dels programes 
de mobilitat internacional gestionats des de l’ORI mostren un crei-
xement important tant del nombre d’estudiants rebuts com dels 
enviats. Els estudiants enviats han estat 218 (s’han incrementat en 
un 40,65%) i els rebuts 294 (increment de 31,82%). Sumant estu-
diants enviats i rebuts s’ha assolit la xifra rècord de 512 estudiants. 
En total, un 2,16% de l’estudiantat matriculat el curs 2010-2011 
en centres propis i adscrits de la UdL ha participat en programes 
de mobilitat.
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Evolució del nombre d’estudiantats enviat i rebut dins els programes de mobilitat internacional  
(Erasmus estudis, Mobilitat UdL, Erasmus pràctiques i estudiantat visitant)

Evolució del nombre d'estudiantat enviat i rebut dins els 
programes de mobilitat internacional (Erasmus estudis, Mobilitat 

UdL, Erasmus pràctiques i estudiantat visitant)
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Evolució del nombre d’estudiantat rebut dins els programes Erasmus estudis,  
Mobilitat de la UdL, estudiantat visitant i Erasmus pràctiques

Evolució del nombre d'estudiantat rebut dins els programes 
Erasmus estudis, Mobilitat de la UdL, estudiantat visitant i 

Erasmus pràctiques

83

133
110 116 112

135 148
130

156
24

31
43

58 69

86 68
71

110

1

4 5

8 9
15

17

7

11

107

164
154

178 186

229 225 223

294

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Erasmus estudis Mobilitat UdL Visitants int.
Erasmus pràctiques Estudiantat rebut

El centre que ha enviat més estudiants a l’estranger ha estat l’ETSEA (23,85% del total) i el que més n’ha rebut Lletres (28,57%). En nombres 
absoluts (entrants més sortints), el centre que ha mogut més estudiantat ha estat Dret i Economia (22,27%).

Estudiantat enviat i rebut per centres. Programes Erasmus estudis,  
Mobilitat UdL, Erasmus pràctiques i estudiantat visitant. Curs 2010/2011

Estudiantat enviat i rebut per centres. Programes Erasmus estudis, 
Mobilitat UdL, Erasmus pràctiques i estudiantat visitant. 
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Mobilitat internacional. Estudiantat enviat  
per centresCurs 2010/2011

Mobilitat internacional. Estudiantat enviat per centres. Curs 2010/11

EPS 7,34%

ETSEA 23,85%

Infermeria 7,34%

C. Educació 21,56%

Dret i Economia 
13,76%

Lletres 9,63%

Medicina 8,26%

INEFC 7,80%

Turisme 0,46%

Mobilitat internacional. Estudiantat rebut  
per centres. Curs 2010/11

Mobilitat internacional. Estudiantat rebut per centres. 
Curs 2010/11

EPS 5,78%

ETSEA 12,24%

Infermeria 2,72%

C. Educació 6,12%

Dret i Economia 
20,07%Lletres 28,57%

Medicina 16,33%

INEFC 5,44%

Turisme 2,72%

Per països, Itàlia i Mèxic continuen sent els països amb més fluxos 
de mobilitat. Itàlia és la destinació preferida de l’estudiantat de 
la UdL (24,31%), seguit de Mèxic (12,84%). Les posicions s’inver-
teixen pel que fa als estudiants de mobilitat estrangers a la UdL; 
Mèxic (26,87%), Itàlia (13,95%):

Països de destinació de l’estudiantat de mobilitat (Erasmus 
estudis, Mobilitat UdL i Erasmus pràctiques). Curs 2010/2011

Països de destinació de l'estudiantat de mobilitat (Erasmus estudis, 
Mobilitat UdL i Erasmus pràctiques). Curs 2010/2011

Itàlia 24,31%

Mèxic 12,84%

Finlàndia 7,80%

Dinamarca 7,80%
Regne Unit 6,42%

Xile 4,59%

Suècia 4,59%

Portugal 4,59%

Noruega 4,13%

Alemanya 3,67%

Rep. Txeca 3,21%

Polònia 2,29%

Altres 13,76%

Països d’origen de l’estudiantat de mobilitat (Erasmus estudis, 
Mobilitat UdL i Erasmus pràctiques). Curs 2010/2011

Països d'origen de l'estudiantat de mobilitat (Erasmus estudis, Mobilitat 
UdL, Visitants i Erasmus pràctiques). Curs 2010/11

Mèxic 26,87%

Itàlia 13,95%

R.P. Xina 8,16%França 7,82%

Polònia 7,14%

Rep. Txeca 4,76%

Alemanya 4,08%

Turquia 3,74%

Romania 2,38%

Corea del Sud 
2,38%

Brasil 2,38%

Regne Unit 1,70%

Altres 14,63%
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Programa Erasmus estudis 

Dades generals

Durant el curs 2010-2011, i d’acord amb les dades provisionals a 13-5-11, la Universitat de Lleida ha enviat a altres universitats europees 
163 estudiants, la xifra més alta mai enviada dins d’aquest programa, i n’ha acollit 156 de diferents països europeus. En conjunt s’ha assolit 
la xifra rècord de 319 estudiants participats en el programa Erasmus estudis.

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i acollit dins el programa Erasmus estudis

Evolució del nombre d'estudiantat enviat i acollit 
dins el programa Erasmus estudis
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Per centres, l’ETSEA és el centre que més estudiants Erasmus envia a universitats europees (un 19,02% dels estudiants sortints), seguida de 
la Facultat de Ciències de l’Educació (17,18%). El centre que més estudiants rep és la Facultat de Lletres amb 34 estudiants (21,79% dels 
estudiants entrants). El centre amb més fluxos de mobilitat (entrant i sortint) és la Facultat de Dret i Economia.

Programa Erasmus estudis. Comparativa estudiantat enviat/acollit. Curs 2010/2011

Programa Erasmus estudis
Comparativa estudiantat enviat - estudiantat acollit
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Per països, la UdL ha enviat estudiants a 19 països diferents i 
ha acollit estudiants procedents de 21. Itàlia continua sent el 
país europeu d’on es reben més estudiants (el 28,46%) i on més 

se n’envien (25,15%). Aquest curs, també destaquen els països 
nòrdics i el Regne Unit com a destinació dels estudiants de la 
UdL.

Distribució per països de l’estudiantat participant al programa Erasmus estudis. Curs 2010/2011

País UdL - Europa Europa - UdL Total Balanç
Itàlia 53 41 94 12
França 3 20 23 -17
Polònia 4 19 23 -15
Finlàndia 17 4 21 13
Rep. Txeca 7 14 21 -7
Alemanya 7 12 19 -5
Regne Unit 14 5 19 9
Dinamarca 17  17 17
Portugal 9 2 11 7
Noruega 9  9 9
Suècia 9  9 9
Romania  7 7 -7
Grècia  6 6 -6
Eslovènia 2 3 5 -1
Hongria 2 3 5 -1
Turquia  5 5 -5
Bulgària  3 3 -3
Eslovàquia 2 1 3 1
Estònia  3 3 -3
Irlanda 3  3 3
Països Baixos 1 2 3 -1
Àustria 2  2 2
Bèlgica 1 1 2 0
Croàcia  2 2 -2
Lituània  2 2 -2
Letònia  1 1 -1
Malta 1  1 1
Xipre   0 0
 163 156 319 7
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Destinacions de l’estudiantat del programa Erasmus estudis 
de la UdL. Curs 2010/2011

Destinacions de l'estudiantat del programa Erasmus estudis de la UdL. 
Curs 2010/2011

Itàlia 32,52%

Finlàndia 10,43%

Dinamarca 10,43%
Regne Unit 8,59%

Noruega 5,52%

Suècia 5,52%

Portugal 5,52%

Alemanya 4,29%

Rep. Txeca 4,29%

Polònia 2,45%

Altres 10,43%

Procedència de l’estudiantat del programa Erasmus estudis 
de la UdL. Curs 2010/2011

Procedència de l'estudiantat del programa Erasmus estudis a la UdL.
 Curs 2010/2011

Itàlia 25,15%

França 14,11%

Polònia 14,11%
Rep. Txeca 8,59%

Alemanya 7,36%

Romania 4,29%

Grècia 3,68%

Regne Unit 3,07%

Turquia 3,07%

Finlàndia 2,45%

Altres 14,11%

Formació Lingüística

Cursos intensius de llengües Erasmus (EILC)

Sis estudiants Erasmus han participat en els cursos intensius de 
llengües. Aquest cursos tenen per objectiu fomentar entre els es-
tudiants Erasmus el coneixement de les llengües menys utilitzades 
de la Unió Europea. Aquests estudiants han participat en cursos 
d’italià (3), hongarès (2) i polonès (1).

Cursos intensius de les EOI

Amb l’objectiu de millorar la preparació lingüística de l’estudiantat 
seleccionat per participar en el programa Erasmus, l’ORI ofereix la 
possibilitat de subvencionar una part de la matrícula als cursos in-
tensius de les Escoles Oficials d’Idiomes. Per al curs 2010-2011, 24 
estudiants s’han acollit a aquesta possibilitat, 18 en cursos d’italià, 
4 d’anglès i 2 de francès.

Ajuts complementaris

Durant el curs 2010-2011, la UdL ha concedit ajuts complementa-
ris als estudiants de la UdL participants en el programa Erasmus-
estudis amb els millors expedients acadèmics.

NILS mobility project

Aquest programa té per objectiu fomentar la mobilitat entre Noru-
ega, Islàndia, Liechtenstein i Espanya. En el marc d’aquest progra-
ma, els ajuts EEA Erasmus ofereixen ajuda econòmica complemen-
tària als estudiants que fan una estada Erasmus a algun d’aquests 
tres països de l’Espai Econòmic Europeu. A la UdL, 9 estudiants que 
s’han desplaçat a Noruega han rebut un d’aquests ajuts.

Programa Erasmus pràctiques

El Programa d’Aprenentatge Permanent preveu una nova moda-
litat de mobilitat Erasmus que permet a l’estudiantat realitzar un 
període de pràctiques en una empresa o organització d’un altre 
país europeu. Des de l’Oficina de Relacions Internacionals es ges-
tionen els ajuts per als estudiants seleccionats pels centres per 
participar en aquest tipus de pràctiques.
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Durant el curs 2010-2011, els diversos centres de la Universitat de 
Lleida han enviat 6 estudiants en pràctiques que han rebut aquest 
ajut. D’aquests estudiants 2 pertanyien a l’EPS i la resta a ETSEA, 
Ciències de l’Educació, Lletres i Medicina. Per països, aquests es-
tudiants han anat a Irlanda, Polònia, Suècia, França, Alemanya i 
Portugal.

D’altra banda, la UdL ha acollit 11 estudiants que participaven 
en aquesta modalitat Erasmus, 8 a la Facultat de Medicina i 3 a 

l’ETSEA. D’aquests estudiants, 6 procedien de Turquia, 3 de Fran-
ça i 2 de Polònia.

Programa de mobilitat de la UdL 

Durant el curs 2010-2011, amb dades a 13-5-11, 49 estudiants 
de la UdL han estudiat en universitats estrangeres en el marc del 
Programa de Mobilitat de la UdL. En total 159 estudiants locals i 
estrangers han participat en aquest programa.

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins el Programa de mobilitat de la UdL

Evolució del nombre d'estudiantat enviat i rebut 
dins el Programa de mobilitat de la UdL
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Per centres, la Facultat de Lletres és la que rep més estudiants estrangers (43,64% del total) i la Facultat de Ciències de l’Educació la que més 
n’envia (38,78%).
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Estudiantat enviat i rebut dins el Programa de Mobilitat de la UdL. Curs 2010/2011

Estudiantat enviat i rebut dins el Programa de Mobilitat de la UdL. 
Curs 2010/2011
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Els països de destinació d’aquests estudiants han estat Mèxic (28), 
Xile (10), Argentina (4), Canadà (2), Estats Units (2) i Costa Rica (1). 
El nombre d’estudiants estrangers acollits dins aquest programa 
ha estat de 110, procedents de Mèxic (59), la RP de la Xina (7), 
Estats Units d’Amèrica (3), Xile (1) i Colòmbia (1).

Distribució per països de l’estudiantat participant  
al Programa de Mobilitat de la UdL. Curs 2010/2011

País UdL - fora Fora - UdL Total Balanç
Mèxic 28 65 93 -37
Xina 0 23 23 -23
Xile 10 2 12 8
Brasil 2 7 9 -5
Corea del Sud 0 7 7 -7
Estats Units 4 2 6 2
Canada 3 0 3 3
Argentina 2 0 2 2
Malta 0 2 2 -2
Malaisia 0 1 1 -1
Senegal 0 1 1 -1
 49 110 159 -61

Destinacions de l’estudiantat del Programa  
de Mobilitat de la UdL. Curs 2010/2011

Destinacions de l'estudiantat del Programa de Mobilitat de la UdL 
Curs 2010/2011

Mèxic 57,14%

Xile 20,41%

Estats Units 8,16%

Canada 6,12%

Brasil 4,08%

Argentina 4,08%
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Procedència de l’estudiantat del Programa de Mobilitat  
de la UdL. Curs 2010/2011

Procedència de l'estudiantat del Programa de Mobilitat de la UdL
 Curs 2010/2011

Mèxic 59,09%
Xina 20,91%

Brasil 6,36%

Corea del Sud 6,36%

Altres 7,27%

Programes de beques

Programa d’ajuts de la UdL per a la promoció d’activitats 
de mobilitat internacional

En el marc de la convocatòria corresponent a l’any 2010, es van 
concedir ajuts per a l’estada de 2 estudiants dels Estats Units en el 
marc del Programa d’intercanvis curts amb universitats dels Estats 
Units d’Amèrica de l’ETSEA.

Ajuts JADE

En el cas d’algunes universitats mexicanes, el programa de mo-
bilitat de la UdL es complementa amb els ajuts Jade per a estu-
diants mexicans patrocinats per Grupo Santander. 30 estudiants 
de diverses institucions d’educació superior mexicanes han gaudit 
d’aquests ajuts durant el curs 2010-2011.

En contrapartida, 16 estudiants de la UdL han rebut ajuts d’alguna 
d’aquestes universitats mexicanes.

Beques Internacionals Bancaja-UdL

En la quarta i última edició de les Beques Internacionals Bancaja-
UdL, s’han concedit 21 beques a estudiants participants en el Pro-
grama de mobilitat de la UdL.

Beques Santander-CRUE de mobilitat iberoamericana

S’han atorgat 3 beques a estudiants que han tingut com a des-
tinació universitats de la xarxa Universia a Xile (2) i Mèxic. Per 
centres, els estudiants pertanyien a Infermeria (2) i Ciències de 
l’Educació.

Beques Fórmula Santander

S’ha atorgat 1 beca a una estudianta de l’ETSEA que han tingut 
com a destinació una universitat xilena.

Ajuts de l’ORI per a estada i manutenció

L’Oficina de Relacions Internacionals concedeix ajudes per a es-
tada i manutenció de l’estudiantat dels centres propis que rea-
litza estades en universitats que no concedeixin cap ajut econò-
mic per aquests conceptes. El curs 2010-11 s’han concedit ajuts 
a 23 estudiants.

Estudiantat visitant

En el marc del programa d’estudiantat visitant, la UdL ha rebut 
(fins el 13-5-11) 17 estudiants. Per països, aquests estudiants pro-
cedien de Mèxic (14), Estats Units (2) i Alemanya (1).
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Evolució del nombre d’estudiantat visitantEvolució del nombre d'estudiantat visitant
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Programa SICUE 

D’acord amb les dades provisionals per al curs 2010-2011, 17 estudiants de la UdL han anat a estudiar a altres universitats de l’Estat espanyol 
en el marc del Sistema d’intercanvi entre centres universitaris d’Espanya (SICUE). La UdL ha acollit 18 estudiants.

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins el programa SICUE
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Distribució per comunitats autònomes de l’estudiantat participant al programa SICUE. Curs 2010/2011

 UdL - fora Fora - UdL Total Balanç

Andalusia 9 1 10 8

Castella i Lleó 1 4 5 -3

País Valencià 3 2 5 1

Catalunya 3 1 4 2

Galícia 3 1 4 2

Madrid 3 0 3 3

País Basc 0 2 2 -2

Aragó 1 0 1 1

Castella-La Manxa 1 0 1 1

Extremadura 0 1 1 -1

Balears 1 0 1 1

 25 12 37 13

Beques Sèneca

El programa SICUE es complementa amb els ajuts Sèneca, convo-
cats pel Ministeri d’Educació espanyol. Dels 25 estudiants enviats 
a altres universitats espanyoles, 5 han gaudit de beca, i igualment 
5 dels 12 estudiants rebuts han gaudit d’aquest ajut.

Programes de mobilitat específics

Programes de mobilitat adreçats a l’estudiantat de titulacions 
concretes que han tingut mobilitat durant el curs 2010-20111.

ETSEA

Programa d’intercanvis curts amb universitats dels Estats Units 
d’Amèrica.

1. Dades elaborades a partir de la informació facilitada pel responsable 
acadèmic de cada programa.

Durant els mesos d’estiu, la Universitat de Lleida intercanvia es-
tudiants amb universitats dels Estats Units d’Amèrica. Per a l’estiu 
2010, està previst que 6 estudiants es desplacin a la Colorado State 
University (4) i la University of Minnesota (2).

Mobilitat de professorat

Estades de docència Erasmus

Està previst que, durant el curs 2010-11, 37 professors, de 5 cen-
tres de la Universitat de Lleida, realitzin estades Erasmus de do-
cència de curta durada en universitats de països europeus.
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Professorat de la UdL que té previst realitzar estades de docència de curta durada Erasmus durant el curs 2010/2011

Professorat de la UdL que té previst realitzar estades de 
docència de curta durada Erasmus durant el curs 

2010/2011

15
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Per països, aquestes estades estan previstes en universitats d’Itàlia (11), França (8), Alemanya (5), Suècia (3), Bèlgica, Portugal i Finlàndia (2 a 
cada país), i Noruega, Dinamarca, Turquia i la República Txeca (1 en cada país).
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Destinacions del professorat de la UdL que té previst 
realitzar estades de docència Erasmus de curta durada.  

Curs 2010/2011

Destinacions del professorat de la UdL que té previst realitzar estades 
de docència Erasmus de curta durada. Curs 2010/2011

Itàlia 27,50%

França 20,00%Alemanya 12,50%

Suècia 7,50%

Bèlgica 5,00%

Portugal 5,00%

Finlàndia 5,00%

Altres 10,00%

Programa d’ajuts de la UdL per a la promoció d’activitats 
de mobilitat internacional

En el marc de la convocatòria corresponent a l’any 2010, s’han 
concedit un total de 22 ajuts per a PDI de la UdL en visita a uni-
versitats estrangeres i 4 ajuts per a PDI estranger de visita a la UdL.

País Sortint Entrant Tot
França 4 4
Argentina 2 1 3
R. P. Xina 3 3
Bolívia 2 2
Colòmbia 1 1 2
Regne Unit 2 2
Romania 2 2
Canadà 1 1
Estats Units 1 1
Finlàndia 1 1
Itàlia 1 1
Mèxic 1 1

Suècia 1 1
Uruguai 1 1
Veneçuela 1 1

22 4 26

Estades de formació Erasmus

Durant el curs 2010-2011, està previst que 9 membres del PDI de 
la UdL facin estades de formació en universitats de França (6), 
Itàlia (2) i Regne Unit (1). Per centres, 5 corresponen a Lletres, 2 a 
Ciències de l’Educació i 2 a l’ETSEA.

Programa d’ajuts de la UdL per a la promoció d’activitats 
internacionals de formació

L’any 2010, es van convocar per primer cop aquests ajuts, desti-
nats a subvencionar visites del personal docent i investigador de 
la UdL per rebre formació en institucions estrangeres. Es van con-
cedir tres ajuts per assistir a activitats de formació en universitats 
dels Estats Units (2) i Mèxic.

Mobilitat entrant

Des de l’ORI, també s’ha col·laborat en l’acollida de professors es-
trangers i de responsables acadèmics i d’oficines de relacions in-
ternacionals d’universitats estrangeres. En concret, durant aquest 
curs acadèmic, s’han atès 18 visites de tipus institucional i 9 d’aca-
dèmiques.

Mobilitat del PAS

Programa d’ajuts de la UdL per a la promoció d’activitats 
de mobilitat internacional 

L’any 2010, es van concedir un total de 3 ajuts per a PAS de la UdL 
en visita a universitats estrangeres, 2 als Estats Units i 1 a Etiòpia.

Erasmus

Durant el curs 2010-2011, està previst que 1 membre del PAS de 
la UdL faci una estada de formació en una universitat de Finlàndia 
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en el marc de l’acció de mobilitat de personal no docent amb fina-
litats de formació inclosa dins el programa Erasmus.

Programa STELLA (Administrative Staff Mobility 
Programme)

La UdL participa en el programa de mobilitat STELLA del Compos-
tela Group of Universities.

Ajuts de mobilitat per al PAS de les universitats 
catalanes2

Dins el programa d’ajuts de mobilitat per al personal d’administra-
ció i serveis de les universitats i de les administracions públiques 
del sector universitari i de la recerca 2010, convocat per l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de 
Catalunya, i que té com a objecte la millora del desenvolupament 
professional del PAS, la Universitat de Lleida ha obtingut ajuts per 
a l’estada de dos persones en els següents centres, durant el curs 
acadèmic 2010-2011:

•	 Iowa State University (Estats Units)
•	 Universitat Rovira i Virgili

Programes, xarxes i altres accions 
internacionals

Programa de Cooperació Interuniversitària

PCI Iberoamèrica

En el marc de la convocatòria PCI 2010, s’ha concedit un ajut al 
projecte Acción preparatoria para la internacionalización de pro-
gramas de postgrado relacionados con investigación de operacio-
nes y matemática aplicada en universidades latino-iberoamerica-
nas para el fortalecimiento científico y cooperación institucional, 
coordinat des del departament de Matemàtica en cooperació amb 
la Universidad de Talca (Xile).

2. Informació elaborada a partir de les dades facilitades per Gerència.

PCI Mediterrània 

En el marc de la convocatòria PCI 2009, s’han dut a terme el pro-
jectes:

•	 La mujer frente a los desafíos de la historia, coordinat des 
del departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica i 
l’Université de Tunis.

•	 Étude d’impacts de changements climatiques sur les écosys-
tèmes steppiques de l’ouest algérien comme outil d’alerte des 
régions nordméditerranéennes, coordinat des del departa-
ment de Producció Animal en cooperació amb la Université 
de Tiaret (Algèria).

•	 A la convocatòria PCI 2010, s’ha concedit un ajut al projecte 
La mujer frente a los desafíos de la historia, coordinat des 
del departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica i 
l’Université de Tunis.

Accions per a la incorporació d’estudiants estrangers 

Programes d’ajuts per a estudiantat de doctorat

Programa d’ajuts Jade Plus

ETSEA: 4 estudiants.
Dret i Economia: 2 estudiants.
Ciències de l’Educació: 1 estudiant.
EPS: 1 estudiant.
INEFC: 1 estudiant.
Països d’origen: Mèxic (3), Xile (3), Brasil, Cuba i Veneçuela.

Programes del govern espanyol3

Beques MAEC-AECID
ETSEA: 1 estudiant.
País d’origen: Albània.

3. Dades elaborades a partir de la informació facilitada per la Secció de 
Tercer Cicle a data 13-5-11.
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Programes d’ajuts per a estudiantat de màster

Programa d’ajuts de la UdL per a estudiants estrangers de 
màsters

La UdL ha convocat, per primer cop, aquest programa dirigit a 
atorgar ajuts a estudiants estrangers que vulguin cursar estudis 
de màster a la UdL. En aquesta primera convocatòria s’han con-
cedit un total de 22 ajuts a estudiants procedents de 12 països 
diferents.

País Estudiants
Xile 5
Colòmbia 4
Mèxic 3
Camerún 2
Alemanya 1
Algèria 1
Argentina 1
Brasil 1
Cuba 1
França 1
Hondures 1
Xina 1
 22

Programa de beques de la Fundación Universidad.es per a 
estudiants sirians

L’Oficina de Relacions Internacionals ha col·laborat amb la Fun-
dación Universidad.es en la primera edició d’aquest programa de 
beques gràcies al qual dos estudiants sirians estan cursant estudis 
de màster a la UdL.

Programa de Formació de la Fundación Carolina

La Fundacion Carolina finança cada any dos beques per a estudi-
ants iberoamericans matriculats al Màster universitari en Desen-
volupament i Cooperació internacional.

Accions de promoció internacional

L’ORI, conjuntament amb el SIAU, ha assistit a fires internacionals 
amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta formativa de la UdL:

•	 China	Education	Expo	2010 (Pequin).

•	 Europosgrados	México	2010 (Ciutat de Mèxic i Monterrey).

•	 Europosgrados	Chile	2011 (Santiago de Xile).

•	 Europosgrados	Argentina	2011 (Buenos Aires).

També s’ha tingut presència en altres fires a través de l’ACUP i el 
CIC.

Finalment, des de l’ORI s’ha cofinançat la presència de l’EPS i l’ET-
SEA al Primer	 foro	 nacional	 sobre	 estudios	 universitarios	 en	 Es-
paña, celebrat a Tànger (Marroc).

Altres accions

A banda de gestionar la participació de la UdL en els programes 
esmentats més amunt, l’Oficina de Relacions Internacionals ha re-
alitzat altres accions:

•	 Campanya “Mou-te... per les Universitats”, destinada a fo-
mentar la participació de l’estudiantat de la UdL en els dife-
rents programes de mobilitat existents.

•	 Participació en la setmana d’acollida dels estudiants de pri-
mer curs de grau.

•	 Organització de les accions d’acollida de l’estudiantat parti-
cipant en els programes de mobilitat (Erasmus, Programa de 
mobilitat de la UdL, SICUE i altres).

•	 Col·laboració amb la Facultat de Lletres en l’organització del 
Certificado de Estudios Hispánicos.

•	 Implantació de la base de dades MoveOn per a la gestió dels 
programes de mobilitat.
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•	 Participació en el projecte IMPI (Indicators for Mapping and 
Profiling Internationalisation).

•	 Participació en el Projecte de gestió de millora a la UdL.

•	 Creació d’un nou programa d’ajuts en col·laboració amb la 
Fundació La Caixa per afavorir la internacionalització de la 
UdL mitjançant la incorporació de professorat visitant estran-
ger i el foment de les dobles titulacions.

•	 Difusió d’informació entre la comunitat universitària i asses-
sorament en matèria de relacions internacionals.

INTERACCIÓ AMB LA SOCIETAT

1. Oficina de Cooperació i Solidaritat

Àrea de Cooperació

Convocatòries pròpies

Durant el curs 2010-2011 s’han dut a terme tres modalitats de 
convocatòries:

•	 Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació internaci-
onal per al desenvolupament

Té per objecte promoure la cooperació en els camps de la docèn-
cia, la recerca, la cultura i el desenvolupament entre els membres 
de la comunitat universitària de la UdL i institucions o col·lectius 
més desfavorits dels països de l’anomenat tercer	món.

Aquest finançament és possible, en part, gràcies al professorat i al 
PAS adherits a la campanya “Dóna el teu 0,7”.

La present convocatòria, a la qual s’han presentat 15 projectes, 
compta amb una dotació econòmica de 51.000€.

•	 Convocatòria d’ajuts per a la mobilitat de cooperació al des-
envolupament

Aquesta convocatòria preveu dues modalitats:

1. Realització de treballs o projectes finals de carrera, pràcticums, 
pràctiques de postgrau i equivalents, sempre que la temàtica o 
l’execució estigui relacionada amb la cooperació per al desenvo-
lupament i es realitzi totalment o parcialment en algun país dels 
anomenats del Tercer Món i en organismes internacionals.

2. Participació en el programa de mobilitat solidària de l’Oficina de 
Cooperació i Solidaritat.

La dotació econòmica de la convocatòria és de 10.000€ i s’han pre-
sentat 16 propostes.

•	 Convocatòria d’ajuts per a la realització d’estudis de recerca 
relacionats amb el 4t món

Té per objecte fomentar el coneixement de la situació d’exclusió i 
vulnerabilitat en la qual es troben els col·lectius més desfavorits 
del nostre entorn més proper com ara els immigrants, els refugiats 
o els sense sostre, entre d’altres.

La dotació econòmica de la convocatòria és de 3.500€ i el projecte 
escollit per la Comissió de Cooperació i Solidaritat ha estat: “Crisi 
econòmica i pobresa a Lleida”, elaborat per Joan Pere Enciso, Rafa-
el Allepuz, Cecilio Lapestra i Xavier Pelegrí (Departament d’Econo-
mia Aplicada i Dep. Geografia i Sociologia).

•	 Convocatòria d’ajuts per la realització d’estudis de recerca 
relacionats amb el desenvolupament, la cooperació interna-
cional i la solidaritat

L’objecte d’aquesta convocatòria és potenciar la recerca i l’estudi 
socials per tal d’impulsar el debat, la reflexió i l’anàlisi necessaris 
per promoure un compromís cívic envers una societat més justa 
i equitativa.

La dotació econòmica de la convocatòria és de 3.500€ i el pro-
jecte escollit per la Comissió de Cooperació i Solidaritat ha estat: 
“Impactos,	potencialidades	y	desafíos	en	la	relación	mútua	entre	la	
ciudad	intermedia	de	Mouadhibou	(Mauritània)	y	el	Parque	Naci-
onal	de	Banc	D’Arguin.	Una	síntesis”,	elaborat per Josep M. Llop i 
Martin Lange (Departament de Geografia i Sociologia).
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•	 Convocatòria Programa UdL Compromesa (PUC)

Per tal d’aglutinar el conjunt d’esforços de la comunitat univer-
sitària de la UdL en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, 
destinats a l’enfortiment acadèmic i institucional d’una Univer-
sitat del Sud i amb la finalitat ultima de millorar les condicions 
de vida de les persones, ja s’ha posat en marxa el Programa UdL 
Compromesa (PUC) amb les primeres accions dutes a terme amb 
la Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal).

Donar impuls a la plataforma científica i experimental ha estat 
un dels objectius prioritaris del programa i amb aquesta voluntat 
s’han començat a engegar les primeres accions sobre el terreny 
per part d’un equip de pdi de la UdL. Entre les primeres accions 
destaquen:

•	 Tasca de diagnosi i identificació de les noves accions a dur a 
terme per part d’un equip format per professors de la Univer-
sitat de Lleida, durant el mes de novembre de 2010.

•	 Inici de la selecció de la formació de personal ( dos estudi-
ants) de la Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar per afavorir 
el procés de posada en marxa de l’UCAD –Rural

•	 Participació en la construcció d’un tancament per tal de deli-
mitar l’espai experimental per endegar l’UCAD- Rural

•	 Implementació d’un sistema de regadiu experimental.

Campanya Dóna el teu 0,7%

Aquest curs s’ha continuat amb la campanya “Dóna el teu 0’7”, així 
l’estudiantat que ho ha desitjat ha tingut l’oportunitat d’unir-se 
un cop més al moviment solidari fent una aportació voluntària de 
3 € a través de la seva matrícula.

Aquest curs, 1.221 alumnes han fet el gest solidari, una xifra lleu-
gerament inferior als 1.410 del curs anterior. Aquestes aportacions 
han representat un total de 3.663 €.

Centre Número d’estudiants/es  
adherits/des a la campanya

Imports 
totals

ETSEA 223 669
LLETRES 152 456
MEDICINA 109 327
DRET I ECONOMIA 224 672
CCEE 263 789
EPS 179 537
INFERMERIA 71 213
TOTAL 1.221 alumnes 3.663€

La Facultat de Ciències de l’Educació i la de Dret i Economia, són 
els dos centres que més sumen a la campanya, i en tercer lloc es 
troba l’ETSEA.

I Jornada UdL Solidària: Objectiu 0,7%

El dia 31 de març de 2011, l’Oficina de Cooperació i Solidaritat 
(OCIS) va dur a terme la	 I	 Jornada	 UdL	 Solidària:	 Objectiu	 0,7%, 
amb la finalitat de retre comptes i agrair a la comunitat universi-
tària les seves aportacions realitzades al 0,7% i també sensibilitzar 
i conscienciar tohtom de la necessitat de treballar per la justícia 
social.

Els actes de la jornada van ser els següents:

•	 La jornada va començar amb la conferència del professor Ar-
cadi Oliveres, que ens va parlar sobre el paper de la coopera-
ció per al desenvolupament en el moment actual.

•	 Seguidament es va oferir un tastet de menjar senegalès, on es 
van oferir plats típics del Senegal elaborats per senegalesos 
residents a Lleida en contacte amb grups de codesenvolupa-
ment.

•	 I per finalitzar l’esdeveniment vam comptar amb la presència 
del cantautor Cesk Freixas que ens oferir un concert acústic 
del seu últim disc “La mà dels qui t’esperen”.

Durant tota la jornada, es va poder visitar una exposició on es po-
dia veure on es destinen els fons del 0,7% i els projectes que s’han 
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pogut finançar amb les aportacions efectuades per la comunitat 
universitària i el pressupost propi de la UdL.

Valoració de projectes de sensibilització i cooperació de la 
Diputació de Lleida

Des de ja fa dos anys, l’Oficina de Cooperació i Solidaritat (OCiS) 
actua com a centre avaluador de les convocatòries de cooperació 
i sensibilització de la Diputació de Lleida. Aquest 2009-2010, s’han 
valorat els projectes presentats a la convocatòria de cooperació. Així 
mateix, l’OCiS és el centre assessor en qüestions de cooperació i, per 
això, s’està treballant conjuntament per a que les convocatòries de 
cooperació i sensibilització augmentin la seva qualitat any rere any.

Valoració de projectes d’emergència de l’Ajuntament de 
Lleida

L’Oficina de Cooperació i Solidaritat es fa càrrec de les valoracions 
dels projectes que es presenten a la convocatòria d’emergència i ac-
ció humanitària de l’Ajuntament de Lleida, i té representació tècnica 
en el Comitè d’Emergència i Acció Humanitària de Lleida. Aquest 
any, s’han valorat cinc projectes d’emergència. S’ha realitzat una fit-
xa tècnica, dins del protocol, per la crisi humanitària a Costa d’Ivori.

Participació a la coordinadora d’ONGD i altres moviments 
solidaris de Lleida

Amb la voluntat de fomentar un espai ciutadà favorable a la sen-
sibilitat de la situació dels països del sud, l’Oficina de Cooperació 
i Solidaritat forma part del teixit associatiu mitjançant la partici-
pació activa a la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Soli-
daris de Lleida, que consta de més de 34 entitats que participen 
regularment en les assemblees mensuals, les comissions de treball 
i les diverses activitats de sensibilització, d’educació per al desen-
volupament i de	lobby	davant les administracions locals.

Signatura del Conveni entre l’Agència Catalana de 
Cooperació per al Desenvolupament, l’Ajuntament de 
Lleida i la Universitat de Lleida, per a l’any 2010

Per tal de consolidar el Centre de Documentació en Cooperació i 
Solidaritat i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament Ru-
ral.

Projectes Tempus

L’Oficina de Cooperació i Solidaritat dóna l’assistència adminis-
trativa en la coordinació del projecte Tempus 158714 “Improving	
Academia-Industry	 Links	 in	 Food	 Safety	 and	 Quality”, coordinat 
pel porfessor Javier Arántegui del Departament de Tecnologia dels 
Aliments.

Xarva Vives Universitats

Participació, per part de l’Oficina de Cooperació i Solidaritat, en les 
diferents reunions de treball en la 3a fase i última, del Programa 
Algèria Universitats (PAU). El PAU ha estat un programa de coo-
peració interuniversitària al desenvolupament dissenyat i executat 
per la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) i la Conferència Regional 
d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria que, des de 2007, ha per-
seguit la creació d’una vinculació de xarxes universitàries entre la 
XVU i la CRUO, amb l’objectiu d’impulsar i contribuir a la integració 
del sistema universitari algerià en l’espai mediterrani i en l’Espai 
Europeu d’Educació Superior.

Actualment, s’està començant a treballar en un nou projecte amb 
les universitats de Moçambic. En el qual l’OCiS és membre de 
l’equip de treball.

Àrea de Formació

L’Oficina de Cooperació i Solidaritat continua apostant per la for-
mació com un dels eixos de treball dintre de la universitat.

A través de la formació es pretén fer difusió, als futurs profes-
sionals, de tota aquella docència relacionada amb l’educació en 
valors i que té a les persones com a centre de les seves accions.

Fer de la Universitat un lloc on es contribueixi a afavorir espais de 
solidaritat, cooperació entre els pobles, diàleg constructiu, respec-
te pel medi ambient i compromís entre d’altres, és un dels reptes 
que afronta l’Oficina de Cooperació i Solidaritat i que es materi-
alitza mitjançant el programa de formació que any rere any es 
revisa i s’amplia.

Aquest curs 2010-11, hem realitzat diversos cursos:
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•	 Planificació d’accions de cooperació/matèria de màster.

•	 X Jornades de codesenvolupament.

•	 Seminari Pensadores per la Pau. Pensaments per fer la pau.

•	 V Jornades visions d’Amèrica Llatina: Recursos naturals, ri-
quesa o espoliació?

•	 Aules de la gent gran.

•	 Desenvolupament sostenible i les metodologies participati-
ves: el futur dels països empobrits.

•	 Campus per la Pau. Governança mundial i conflictes. Palesti-
na i Sàhara, dos exemples de desgovern?

•	 Universitat d’estiu: Cooperació Internacional i Desenvolupa-
ment Humà. El repte de l’enfocament dels Drets Humans.

•	 Congrés Internacional de Pagament per Serveis Ambientals/
Comitè científic.

•	 II Jornada d’actualització Multiculturalitat i Salut.

Altres accions d’educació en valors

•	 Cicles Formatius a Terreny

En una iniciativa comuna entre la Regidoria de Drets Civils i Coo-
peració i Immigració, la Coordinadora D’ONGD i Altres Moviments 
Solidaris de Lleida i l’IES Ronda de Lleida, ja s’ha dut a terme la pri-
mera experiència de Cicles Formatius a Terreny, en que 11 alumnes 
de cicles formatius de grau Socioeducatiu han tingut l’oportunitat 
de participar en una estada solidària als campaments de refugiats 
Sahrauís.

En aquesta experiència a part dels 11 alumnes han participat un 
equip de dos professors del centre educatiu, una persona de la 
Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració i dues persones 
voluntàries d’una ONGD de Lleida que té llarga experiència en tre-
ball amb els campament s de refugiats.

Ara, aquests alumnes, que ja han participat en la primera expe-
riència, seran part activa de la formació i preparació dels futurs 
alumnes que participaran en cursos següents.

•	 Escola de Mestres Jaume Miret

Participar en l’Escola de Mestres Jaume Miret ens permet un any 
més apropar al col·lectiu de mestres la formació en valors i els 
seus recursos, a través dels materials creats específicament per a 
aquest col·lectiu com poden ser: Mon	Món,	eines	per	a	la	reflexió,	i 
d’altres recursos com el Centre de Documentació en Cooperació i 
Solidaritat de la UdL o el Sac Solidari de la Coordinadora d’ONGD 
i AMS, entre d’altres.

•	 Taller del Congrés sobre Reforma Agrària

•	 Participació en el	Congrés	Reformes	agràries	i	Gestió	dels	re-
cursos	Naturals	a	l’Africà	i	Amèrica	Llatina	organitzat pel Cen-
tre de Cooperació per al Desenvolupament Rural.

La participació va consistir, per part de l’Oficina de Cooperació i 
Solidaritat i la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris, 
en la gestió d’un taller dedicat a la tasca de les d’organitzacions 
socials, tals com les ONGD, sindicats agraris, moviments socials, 
etc.

Àrea d’Informació i Documentació

IX Mostra al carrer d’Informació i Documentació per al 
Desenvolupament

El Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat (CDOCS) 
va sortir al carrer una vegada més per apropar el seu fons biblio-
gràfic a la ciutadania de Lleida. L’objectiu principal d’aquesta acció 
és exposar una mostra del centre a l’espai que aquest any es va 
ubicar davant l’Auditori Enric Granados de Lleida. Per quart any 
consecutiu aquesta activitat s’emmarca dins el Solidàrium. La Fira 
d’entitats solidàries es co-organitza entre l’Oficina de Cooperació 
i Solidaritat (OCiS) de la UdL, l’Ajuntament de Lleida i la Coor-
dinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida (16 i 17 
d’Octubre de 2010).
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Programa Cafeïna (Lleida Televisió)

Dins el magazine de Lleida Televisió	Cafeïna,	s’ofereix a les entitats 
de Lleida un espai per parlar obertament de la cooperació al des-
envolupament. Durant aquest curs, el CDOCS hi ha participat en 
diverses ocasions tenint l’oportunitat de poder assistir-hi per con-
versar, fer difusió i donar a conèixer el Centre de Documentació en 
Cooperació i Solidaritat (30 de novembre de 2009).

Programa Àtic (La Mañana Televisió)

Col·laboració en l’espai de La Manyana Televisió Programa	Àtic. En 
aquesta edició, el CDOCS acompanya a la coordinadora del Cicle 
de Cinema i Drets Humans, Marta Bisbal. S’aprofita per a fer difu-
sió dels serveis del CDOCS. La finalitat es recordar de l’existència 
d’aquest centre pioner i únic a les terres de Lleida.

Presentació de l’Informe “Quan l’Om demana Peres”. 
L’insostenible consum energètic del sistema 
alimentari”

Aquest dia, el Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat 
va col·laborar amb l’entitat d’Enginyeria Sense Fronteres-Lleida, 
cedint l’espai per a la presentació d’aquest material, el qual està 
vinculat amb els eixos temàtics del fons bibliogràfic del CDOCS (13 
d’abril de 2011).

Festa del Comerç Just i la Banca Ètica

Aquesta jornada compta amb la participació del CDOCS amb una 
mostra del fons de tots aquells llibres que tenen relació amb l’eix 
central de la festa. També es mostren les publicacions pròpies edi-
tades dins la col·lecció Sud Nord i Al voltant de... La jornada comp-
ta amb diversos actes que es desenvolupen al llarg del dia com són 
taules rodones, conta-contes, tastes de productes de comerç just, 
etc. (14 de maig de 2011).

Durant tot el curs...

•	 S’està duent a terme el programa de difusió del CDOCS per 
diferents centres d’educació secundaria de la ciutat de Lleida 
(IES Gili Gaia, IES Màrius Torres i IES Joan Oró), amb la finalitat 
de donar a conèixer el Centre de Documentació en Coopera-

ció i Solidaritat així com les tasques que desenvolupa l’Oficina 
de Cooperació i Solidaritat.

El CDOCS participa en el butlletí electrònic de la Coordinadora 
d’ONGD i altres Moviments Solidàris, dins l’espai “Lectura	Reco-
manada”, on cada setmana es proposa una lectura d’interès.

•	 Al llarg del curs i amb una periodicitat quinzenal, es realitzen 
la Llista Agenda i mensual la Llista Convocatòries i la Llista 
Notícies i Articles d’Opinió.

•	 Enviament	d’Activitats	Interessants	(cursos, campanyes, expo-
sicions etc...) referents a temes relacionats amb la cooperació 
per al desenvolupament i la solidaritat, a tota la comunitat 
universitària.

•	 Recolzament a la Jornada Intercultural “Des-Informació dels 
mitjans de Comunicació? Informa’t bé!”, realitzada per l’IES 
La Segarra de Cervera els dies 14 i 15 de març amb la cerca 
de material bibliogràfic, audiovisual, didàctic etc... relacionat 
amb la temàtica de la jornada.

•	 Hem continuat elaborant el nostre catàleg de publicacions La	
Prestatgeria, que pretén ser una mostra selectiva dels recur-
sos bibliogràfics i audiovisuals que el CDOCS posa a disposició 
de les diferents àrees del coneixement vinculades a l’àmbit de 
la Cooperació per al Desenvolupament i la Solidaritat. Durant 
el curs 2010-11, s’han elaborat cinc prestatgeries relaciona-
des amb els temes:
 - Àfrica.
 - Món Àrab.
 - Transgènics.
 - Aigua.
 - Sàhara Occidental.

Àrea de Sensibilització

Xerrades i/o Conferències

•	 Xerrada “A propòsit del 7è Objectiu del Mil·lenni. El dret a 
l’hàbitat en el marc dels Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni”, a càrrec de Manel Rebordosa, responsable d’Arqui-
tectes Sense Fronteres de la demarcació de Catalunya. Dins 
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l’acte es va incloure la projecció del documental “Promese 
Urbanes”.
Organització: Oficina de Cooperació i Solidaritat i Escola Po-
litècnica Superior.
Dia: 11 de novembre de 2010.
Lloc: Sala de Videoconferències, Campus de Cappont.

•	 Xerrada “La Renda Bàsica, un dret humà emergent”, a càrrec 
de Daniel Raventós i Jordi Arcarons, membres de la Xarxa de 
Renda Bàsica. A l’acte es va presentar el quadern de l’Oficina 
de Cooperació i Solidaritat “Al voltant de la Renda Bàsica”.
Organització: Oficina de Cooperació i Solidaritat i Coordina-
dora d’ONGD i aMS de Lleida.
Dia: 16 de desembre de 2010.
Lloc: Seu de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.

•	 Xerrada “El sistema de salut cubà i la solidaritat amb els po-
bles “, a càrrec d’Aleida Guevara, filla d’Ernesto Guevara, i pe-
diatra.
Organització: Casal d’Amics de Cuba de Lleida.
Dia: 15 de febrer de 2011.
Lloc: Sala d’Actes de l’Edifici de Rectorat.

•	 Sessió informativa “Vols viatjar al Sud en clau de solidaritat?”, 
a càrrec de l’Associació Catalana per la Pau, Assemblea de 
Cooperació per la Pau, Servei Civil Internacional Catalunya i 
Sodepau.
Organització: Oficina de Cooperació i Solidaritat.
Dia: 17 de març de 2011.
Lloc: Sala de Videoconferències, Campus de Cappont.

•	 Taula rodona “Xile i Haití, més enllà dels terratrèmols”, a càr-
rec de Jacobo Ocharan, Jimena Francos, Eliana Eskenazi i Mi-
guel Ángel Gallardo.
Organització: Comitè d’Emergència i Acció Humanitària 
de Lleida, Oficina de Cooperació i Solidaritat, Coordinadora 
d’ONGD i aMS i l’Ajuntament de Lleida.
Dia: 24 de març de 2011.
Lloc: Cafè del Teatre de l’Escorxador de Lleida.
Organització: Consell de l’Estudiantat i Oficina de Cooperació 
i Solidaritat.
Dia: 28 d’abril de 2011.
Lloc: Campus de Cappont.

•	 Taula informativa de l’Oficina de Cooperació i Solidaritat la 
Festa de l’Estudiantat al Campus de Cappont.
Organització: Consell de l’Estudiantat i Oficina de Cooperació 
i Solidaritat.
Dia: 28 d’abril de 2011.
Lloc: Campus de Cappont.

Exposicions

•	 Exposició “Els Objectius del Mil·lenni”, de la Medicus Mundi i 
Farmacèutics Mundi.
Lloc: Edifici Polivalent (planta -1) Campus de Cappont.
Dates: del 15 al 30 de setembre de 2010.

•	 Exposició “Sota un sostre aliè”, de Save the Children.
Lloc: Vestíbul de la planta -1 de l’Edifici Polivalent del Campus 
de Cappont.
Dates: de l’1 al 22 d’octubre de 2010 (en el marc del Solidà-
rium).

•	 Exposició “Els Objectius del Mil·lenni”, de la Medicus Mundi i 
Farmacèutics Mundi.
Lloc: Vestíbul de la Facultat de Medicina.
Dates: de l’1 al 22 d’octubre de 2010 (en el marc del Solidà-
rium).

•	 Exposició “Fem visible l’invisible: una mirada de persones en 
situació de sense llar de Lleida a través de la fotografia”, de 
la Regidoria de Serveis Personals de l’Ajuntament de Lleida.
Lloc: Vestíbul de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Dates: del 15 al 30 d’octubre de 2010 (en el marc del Solidà-
rium).

•	 Exposició “Viure a Lleida Sense Llar”, de la Fundació Social 
Sant Ignasi de Loiola, Arrels.
Lloc: Vestíbul de Rectorat.
Dates: de l’1 al 24 d’octubre de 2010 (en el marc del Solidà-
rium).

•	 Exposició “Un contenidor interactiu: la metàfora de la situa-
ció del poble sahrauí”, de la Fundació Lleida Solidària.
Lloc: darrere de l’Edifici Polivalent, Campus de Cappont.
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Dates: del 22 de novembre al 10 de desembre de 2010.

•	 Exposició “Recordar des del cor: les víctimes de la memòria”, 
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.
Lloc: Vestíbul de Rectorat.
Dates: del 15 d’abril a l’1 de març de 2011.

•	 Exposició “15 anys de l’Agenda Llatinoamericana Mundial”, de 
l’Agenda Llatinoamericana.
Lloc: Vestíbul de la planta -1 de l’Edifici Polivalent del Campus 
de Cappont.
Dates: del 17 de març a l’1 d’abril de 2011.

•	 Exposició “Bombay en Blanc i Negre”, de Sonrisas de Bombay.
Lloc: Vestíbul de la planta -1 de l’Edifici Polivalent del Campus 
de Cappont.
Dates: del 17 al 30 de maig de 2011.

•	 Exposició “25 anys per la Pau”, de la Coordinadora d’ONGD i 
aMS de les Terres de Lleida.
Lloc: Vestíbul de la planta -1 de l’Edifici Polivalent del Campus 
de Cappont.
Dates: del 14 de juny al 8 de juliol de 2011.

Solidàrium

Co-organització de la VII Fira d’Entitats Solidàries de Lleida i IX 
Mostra al Carrer d’Informació i Documentació per al Desenvolu-
pament, durant els dies 16 i 17 d’octubre de 2010.

El Solidàrium està co-organitzat per la Regidoria de Drets Civils, 
Cooperació i Immigració, la Coordinadora d’ONGD i AMS de Lleida 
i l’Oficina de Cooperació i Solidaritat. Hi van participar les entitats 
lleidatanes interessades en donar-se a conèixer a tota la ciutada-
nia de Lleida, un total de 84 entitats.

Atès que en l’any 2010 es va commemorar l’Any Europeu contra la 
Pobresa i l’Exclusió Social, la fira va girar entorn del 1r Objectiu de 
Desenvolupament del Mil·lenni: “Eradicació de la Pobresa Extrema 
i la Fam”. 

A més, com cada any, el Centre de Documentació en Cooperació i 
Solidaritat va sortir al carrer, a través de la mostra de llibres, revis-
tes, materials didàctics, entre d’altres, en el si de la fira.

En el marc del Solidàrium, es va dur a terme la conferència “La 
invisibilitat de les persones en situació de sense llar avui: reptes 
i realitats”, a càrrec de Pedro Cabrera, professor de Sociologia de 
la Universitat Pontifícia de Comillas. Activitat organitzada per la 
Regidoria de Serveis Personals de l’Ajuntament de Lleida.

Cicle de Cinema i Drets Humans

L’Oficina de Cooperació i Solidaritat va participar en el 7è Cicle, del 
4 al 19 de novembre 2010.

En aquesta Mostra, es van projectar 6 documentals amb el seu 
corresponent col·loqui entre els quals destaquem: l’ocupació de 
Palestina, dret a l’aigua, la guerra de la soja, llibertat de vacunació, 
entre d’altres. Dues de les sessions es van emmarcar en el Congrés 
de Reformes Agràries i Gestió de Recursos Naturals a l’Àfrica i 
l’Amèrica Llatina, organitzat per GIEDEM, ARDA i CCDR.

Durant el Cicle, hi van haver dues exposicions: “Dibuixant lo nou 
Mil·lenni. Crida internacional” de la Coordinadora d’ONGD i aMS i 
“Cinema i Pau” de Fundació per la Pau.

L’activitat està coordinada per l’Associació de Periodisme Fora de 
Quadre i organitza el Vicerectorat d’Activitats Cultural i Projecció 
Universitària, el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Coo-
peració, l’Ajuntament de Lleida, la Coordinadora i aMS de Lleida, 
Comissions Obreres, Amnistia Internacional i Ateneu Popular de 
Lleida.

Consciencia’t a Ciències de la Salut

Des de l’Oficina de Cooperació i Solidaritat es va organitzar una 
activitat de sensibilització i de difusió del voluntariat a la UdL, al 
campus de Ciències de la Salut. Vam comptar amb la col·laboració 
del Consell de l’Estudiantat de Medicina, d’Infermeria i de l’Associ-
ació d’Estudiant de Ciències de la Salut.

L’activitat es va realitzar el 22 de febrer de 2011, i va consistir en 
la projecció del documental “El medicament, un dret segrestat”, de 
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Farmacèutics Mundi. A més, hi van haver taules informatives de 
les ONGD sanitàries, per tal que la comunitat universitària pogués 
rebre de primera mà la informació del treball que estan fent a 
Lleida: Anti-Sida, Farmaceùtics Mundi, Creu Roja, Medicus Mundi, 
Fundació Ferreruela-Sanfeliu, No Te Olvidaré, FUDEN, Metges Sen-
se Fronteres i Milpa-Lleida. I, per últim, es va poder visitar l’expo-
sició “Salut en conflicte”, de Creu Roja, al vestíbul de la Facultat de 
Medicina, del 14 al 27 de febrer.

Voluntariat

Des de l’àrea de voluntariat de l’Oficina de Cooperació i Solidaritat, 
s’ha impulsat el voluntariat entre la comunitat universitària. És per 
això que el 18 de gener de 2010 va tenir lloc una sessió informati-
va, per tal d’impulsar un grup universitari d’Amnistia Internacional 
a la UdL. Actualment, la borsa de persones voluntàries a la UdL 
està formada per 28 persones, totes estudiants.

•	 Taula informativa “Escolta les seves veus i actua. No més vio-
lència sexual contra les nenes a Nicaragua”. Aquesta va ser la 
primera acció del grup universitari d’Amnistia Internacional a 
la UdL, en la qual es va informar a la comunitat universitària 
de l’alt índex de violacions i abusos sexuals que pateixen les 
nenes a Nicaragua, per la qual cosa es demanava la signatura 
a les persones interessades, per tal d’enviar-li una carta al 
president de Nicaragua, Daniel Ortega, on se li demanava que 
proporciones els recursos necessaris i implantés un pla naci-
onal per abordar aquest problema amb la màxima urgència.
Dia: 7 d’abril de 2011.
Lloc: Campus de Cappont.

Publicacions

Quadern “Al	voltant	de	la	Renda	Bàsica”, Daniel Raventós i Jordi 
Arcarons, membres de la Xarxa de Renda Bàsica. Aquest quadern 
consta de dos articles, el primer, planteja una sèrie de preguntes 
i respostes sobre la Renda Bàsica; el segon article, descriu una 
proposta de finançament de la Renda Bàsica.

2. Acords de Cooperació

Durant el curs 2010-11, s’han signat acords de cooperació entre la 
Universitat de Lleida i les institucions següents:

•	 Conveni marc de col·laboració amb la Comisión Nacional de 
Energia.

•	 Conveni marc de col·laboració amb el Consorci del Montsec.

•	 Conveni de col·laboració amb el Bisbat i el Consorci del Mu-
seu de Lleida Diocesà i Comarcal de Lleida per a l’ús de l’es-
glésia romànica de Sant Martí.

3. Xarxa Vives d’Universitats

La Xarxa Vives és una plataforma única de serveis innovadors i 
amb valor afegit per a les universitats dels territoris de parla cata-
lana, per a tota la comunitat universitària i per a la societat. Com 
a associació d’universitats en creixement, a través de més de 50 
línies d’actuació concretes cada any, la Xarxa esdevé el referent 
per a l’actuació comuna de les universitats de Catalunya, el País 
Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya.

a) VII Lliga de Debat Universitari

La UdL ha participat, junt amb 11 equips de diferents universitats 
de la Xarxa, en la setena edició de la Lliga de Debat Universitari, 
del 21 al 25 d’abril de 2011, a la Universitat Politècnica de Catalu-
nya. El tema de debat ha estat: Lideratge	i	emprenedoria,	qualitats	
principalment	masculines?

L’equip de la UdL, capitanejat per Manel Hervàs de la Facultat de 
Dret i Economia va estar format per Cristina Argelich, Marina Luño 
i Miriam Rosa, també estudiantes d’aquesta Facultat.

b) Programa DRAC

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

El curs 2010-2011 han participat de la UdL:

5 Estudiants al DRAC – Estiu. 

8 estudiants de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o ar-
quitectura. 2 grups de 37 i 12 estudiants a DRAC - Hivern.

12 estudiants de doctorat i de màster oficial a DRAC- Formació 
avançada.

7 professors a DRAC- PDI.

Drac- Màster

El curs 2010-2011, s’ha afegit una nova acció al programa de mo-
bilitat DRAC, el Drac-màster.	Hi participen la Universitat de Bar-
celona, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Lleida, 
la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili i la Uni-
versitat de València.

Els objectius del Drac-Màster són: impulsar la mobilitat dels estu-
diants de la Xarxa Vives d’Universitats, per cursar ensenyaments 
universitaris oficials de màster en una universitat de la Xarxa di-
ferent a aquella on es va obtenir el títol de grau, diplomatura, 
llicenciatura, enginyeria o arquitectura. El programa finança les 
despeses de mobilitat dels estudiants.

Han participat en aquesta acció:

2 estudiantes en la modalitat A (per als desplaçaments continuats 
en distàncies entre 70 i 120 km del domicili habitual).

1 estudianta en la modalitat B (en concepte d’ajut a estada con-
tinuada en distàncies superiors a 120 km del domicili habitual).

c) Cursos d’estiu en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats

La Xarxa Vives d’universitats (XVU) publica al seu portal corporatiu, 
la Guia de cursos d’estiu 2011 que aplega la major oferta agregada 

de cursos d’estiu de totes les àrees de coneixement, adreçada a 
estudiants universitaris, professionals i tota persona interessada 
a ampliar coneixements. Enguany la guia inclou 752 cursos, que 
tenen lloc del 15 de maig al 15 d’octubre, que es desenvolupen 
a 29 marcs optatius arreu de 74 localitats dels territoris de parla 
catalana.

Els cursos de la Universitat d’Estiu de Lleida formen part d’aquesta 
Guia.

4. Projecció 

Honoris Causa

El curs 2010-2011s’han investit els Doctors Honoris Causa se-
güents:

•	 7 d’octubre de 2010, Dr. Richard W. Ligth, apadrinat pel Dr. 
José Manuel Porcel, de la Facultat de Medicina.

•	 29 d’octubre de 2010, Dr. Carlos Martínez Shaw, apadrinat pel 
Dr. Roberto Fernández Díaz, de la Facultat de Lletres.

•	 15 de novembre de 2010, Dr. Jorge Wagensberg Lubinski, 
apadrinat pel Dr. Ferran Badia Pascual, de l’Escola Politècnica 
Superior.

•	 9 de maig de 2011, Dr. Michael A. Savageau, apadrinat pel Dr. 
Albert Sorribas, de la Facultat de Medicina.

Activitats en col·laboració amb altres institucions

•	 XVII Festival de Jazz de Lleida, del 5 al 28 de novembre de 
2010.

•	 Músiques disperses. V Festival de músiques folk, del 4 al 26 
de març de 2011.

•	 Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC). 
QUIOSC·CAT. Lleida. Del 17 al 20 de març de 2011.
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5. Aules d’Extensió Universitaria de Gent 
Gran de la Universitat de Lleida

1. Presentació

Aquest ha estat el primer curs en que les aules han estat totalment 
vinculades al Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Univer-
sitària dins dels Serveis Culturals.

2. Objectius del curs 2010-2011

Aquest curs, s’ha mantingut com a objectiu prioritari el que ja 
s’havia estat proposant per el curs anterior, que es el següent:

Consolidar i ampliar les actuals cinc aules d’extensió universitària 
per a la gent gran de Lleida i comarques i, a la vegada, establir uns 
lligams sòlids i formals entre universitat i les aules.

3. Activitats desenvolupades en el curs 2010-2011

S’han dur a terme les següents activitats:

a) Seguiment de les Aules per a la gent gran tutelades per la uni-
versitat de Lleida

Aumnes  
matriculats

Homes Dones

Aula de Lleida 406 102 304
Aula de Tàrrega 223 66 157
Aula de Cervera 159 28 131
Aula de Mollerussa 184 53 131
Aula de Balaguer 57 12 45
Total 1.029 261 768

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

Alumnes matriculats
Curs de català 25
Taller de recursos d’Internet
Taller d’iniciació a la fotografia digital

15
17

Total 57

c) Actes d’inauguració i cloenda

Inauguració Cloenda
Aula de Lleida 5 d’octubre 2010 2 de juny 2011
Aula de Tàrrega 19 d’octubre 2010 7 de juny 2011
Aula de Balaguer 13 d’octubre DE 2010 1 de juny de 2011
Aula de Cervera 19 d’octubre 2010 14 de juny 2011
Aula de Mollerusa 4 d’octubre DE 2010 30 de maig 2011

d) Relacions amb AFOPA

S’han mantingut les relacions amb AFOPA amb el seguiment de 
totes les reunions proposades.

e) Reunions amb les Juntes de les Aules de Lleida

Reunió amb totes les juntes d’aules per tal d’intercanviar infor-
mació sobre diversos temes, el dia 8 de febrer de 2011, amb la 
participació de totes les de Lleida, excepte la de Balaguer.

f) Activitats desenvolupades relatives a la coordinació de les Aules 
de Gent gran

Seguiment de tots els professors i professores que imparteixen 
docència a les aules.

Coordinació i suport a les visites de les diferents Aules de Gent 
Gran de Lleida.

Preparació i coordinació del curs de “Mozart a escena: les operes 
de W.A. Mozart en el seu context”, per a majors de 50 anys a la 
Universitat d’Estiu de La Seu d’Urgell, del 12 al 15 de juliol.

g) Cooperació amb les diferents aules per preparar el programa del 
curs 2011-2012
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6. Universitat d’Estiu

Un estiu més, des de 1993, s’han desenvolupat els cursos de la 
Universitat d’Estiu de la UdL que tenen lloc durant el mes de juliol 
a la Seu d’Urgell com a seu principal. En aquesta ciutat, entre els 
dies 12 i 22 de juliol de 2011, s’han dut a terme 18 dels 39 cur-
sos que han configurat la dinovena edició d’aquest esdeveniment 
universitari. Lleida, Àger, Erill la Vall, Tremp i Seròs han acollit 17 
cursos. També s’han realitzat 2 cursos virtuals i 2 cursos més en 
els quals la Universitat d’Estiu hi ha col·laborat, a Arbeca i Solsona.

La varietat d’àmbits temàtics escollits per classificar els cursos 
(necessària perquè l’oferta resultés prou interessant per a l’estudi-
antat) anava des de l’art i les humanitats fins al dret i l’economia, 
tot passant per les aplicacions informàtiques, l’ensenyament i la 
didàctica, la llengua, el medi ambient, la salut, la tecnologia i la 
ciència. 

El cos de docents que han participat en les activitats d’estiu ha 
estat de 154 persones provinents tant de la UdL com del món pro-
fessional i d’altres universitats. Sense cap mena de dubtes, aquesta 
diversitat de procedències ha enriquit les relacions acadèmiques 
entre els docents i els 790 alumnes (448 dones i 342 homes) que 
s’han acostat a les aules d’aquesta Universitat oberta durant el 
mes de juliol.

El cartell de la Universitat d’Estiu, marca identificativa d’aquesta 
dinovena edició, va ser escollit entre les diferents propostes pre-
sentades al concurs de cartells convocat la tardor de 2010. El lema 
Baobab donava nom al treball triat, obra d’Anna Viñas Ozores, una 
jove il·lustradora barcelonina.

Després del període de matriculació (obert entre el 5 de maig i la 
data d’inici dels cursos), el dia 12 de juliol del mateix mes s’inau-
gurava oficialment a la Sala Immaculada del Centre Cultural les 
Monges de Seu d’Urgell la dinovena edició. Les activitats es van 
iniciar amb la conferència L’última veu. Sobre l’estil tardà i la mú-
sica de la vellesa impartida pel filòsof i professor de la Universitat 
de Girona Xavier Antich Valero.

Un any més, les activitats acadèmiques que tingueren lloc a la Seu 
d’Urgell van ser impartides a les aules de l’Institut Joan Brudieu. 

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell va acollir el seminari Música Ins-
trumental a la Península Ibèrica, 1750-1800: Estil, Gènere, Mercat. 
L’allotjament de l’estudiantat va realitzar-se majoritàriament al 
Centre Residencial i de Serveis, que fou la Vila Olímpica durant 
els Jocs de 1992. A Lleida es van realitzar 11 cursos al campus de 
Cappont i un al Campus de l’ETSEA, entre els dies 4 i 8 de juliol. Els 
dos cursos que van tenir lloc Tremp es van realitzar al Centre Cívic 
Tarraquet, mentre que el que es va fer a Erill la Vall es va impartir 
al Centre d’Interpretació del Romànic de la Vall de Boí i el d’Àger 
va tenir lloc al Centre d’Observació de l’Univers. El curs de Solsona 
es va desenvolupar al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i, 
per últim, el d’Arbeca es va realitzar al Jaciment Arqueològic de la 
Fortalesa d’Arbeca i al Centre d’Arqueologia d’Arbeca.

Les activitats de la Universitat d’Estiu es van cloure el 29 de juliol. 
A més de tota l’activitat acadèmica generada durant cinc setma-
nes, les activitats culturals i lúdiques també van tenir el seu lloc i 
van fer gaudir, tant professors com estudiants, de les nits d’estiu 
a les diferents seus.

Pel que fa a la difusió de les activitats, es va editar un llibret infor-
matiu i una pàgina web (http://estiu.udl.cat) on estava disponible 
en català i en castellà tota la informació relativa a la Universitat 
d’Estiu: programes dels cursos, normativa de matriculació, possi-
bilitats d’allotjament, etc. A més, la premsa escrita, la ràdio i la te-
levisió, van fer-se ressò dels cursos i les activitats de la Universitat 
d’Estiu tot publicant-ne, en els diferents mitjans, diversos aspectes 
que podien interessar el públic de Lleida i de Catalunya.

La programació de la Universitat d’Estiu de la UdL també formava 
part de la Guia de Cursos d’Estiu 2011 de la Xarxa Vives d’Univer-
sitats, juntament amb totes les activitats d’estiu de les universitats 
de parla catalana. La Guia de la XVU aplegava una oferta formativa 
de 752 cursos d’estiu dissenyats per 29 marcs organitzatius.

Els alumnes que van assolir satisfactòriament els objectius que 
els coordinadors dels cursos s’havien proposat, van obtenir un 
certificat acreditatiu del seu aprofitament que els permetrà acon-
seguir un reconeixement de crèdits de lliure elecció d’acord amb 
els criteris establerts per la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la 
UdL. Així mateix, aquest reconeixement pot ésser sol·licitat a les 
altres universitats de parla catalana membres de la Xarxa Vives 
d’Universitats.
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Aquest any, per primer cop, 6 cursos del total de l’oferta de la 
Universitat d’Estiu també es podran reconèixer com a ECTS per 
als estudiants que cursen titulacions adaptades a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior.

Finalment, només cal ressaltar que el patrocini de la Diputació de 
Lleida, del Consell Social de la UdL, de l’Ajuntament de la Seu d’Ur-
gell i de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, així com 
la col·laboració d’un gran nombre d’entitats públiques i privades, 
han fet possible la realització de la dinovena edició de la Univer-
sitat d’Estiu. 

Amb tot, sense la dedicació i l’empenta de l’equip organitzador 
que ha treballat en la programació i en l’execució, no hauria estat 
possible aconseguir l’èxit assolit.

7. Serveis Culturals

Aula de Música

XVIII Temporada Musical de la UdL, 2010-2011

•	 Trio Perifèria (Nino Diaz, clarinet; Joan Palet, violoncel; i Mi-
guel Àngel Dionis, piano) Concert realitzat dins Sincrònic. IV 
Festival de Musica de Nova Creació (Orfeó Lleidatà). 15 d’oc-
tubre de 2010.

•	 Trio Concordiae (Sawa Fatkulin, violí; Tobia Revolti, violoncel; 
i Asya Nebolsina, piano). 20 d’octubre de 2010.

•	 Ivana Stokovic, piano. 3 de novembre de 2010.

•	 Magister Petrus (José Pizarro Alonso, veu; Irantzu Zuasti Beri-
guistain, fidula; Pepe Morales Luna, cítola; i Mauricio Molina, 
aldulf, pandero, gaita, guimbarda). 24 de novembre de 2010.

•	 The North Sea Ensemble (Colette Overdijk, violí; Anna Puigde-
masa, flauta; Fernando Santiago García, violoncel; i Alessan-
dro Scorssi, piano). 23 de febrer de 2011.

•	 Trio Atanassov (Perceval Gilles,violí; Sarah Sultan, violoncel; i 
Pierre-Kaloyan Atanassov, piano). 16 de març de 2011.

•	 Néstor Bayona, clavicèmbal. 6 d’abril de 2010.

Concert del grup Verdcel

•	 Petjades.	Verdcel	canta	Raimon. 2 de desembre de 2010.

Jazz a la UdL

•	 Jonathan Kreisberg Trio (Jonathan Kreisberg, guitarra; Will 
Vinson, saxòfon i piano; Matt Penman, baix; i Mark Ferber, 
bateria). 14 de març de 2011.

Cor de la Udl

Aquest curs 2010-2011, el Cor de la UdL ha adoptat el nom d’Uni-
Corn. Ha realitzat assaigs setmanals tots els dimarts durant el curs 
acadèmic.

L’UniCorn va realitzar tres concerts, el 14 de desembre de 2010, i el 
19 i el 26 de maig de 2011, el segon en col·laboració amb la Coral 
Shalom.

Aula de Poesia Jordi Jové

•	 L’Aula de Poesia Jordi Jové ha col·laborat en el	Mahalta.	 VI	
Festival	 Internacional	 de	 Poesia	 de	 Lleida, on han participat 
Sam Abrams, Vicent Berenguer, Ignacio Chao, Anna Crowe, 
Rosa Fabregat, Taja Kramberger, Pere Joan Martorell, Lorenzo 
Oliván i Álvaro Salvador.

•	 Dins aquest festival, va tenir lloc la representació Pou	&	Pou	
fan	Poe. Poemes d’E. A. Poe, recitat per Josep Maria Pou, amb 
fotografies de Jordi V. Pou. 28 de feber de 2011.

Filmoteca Cine-Ull

Cicles de cinema

1.	Ivan	Zulueta:	Leo	es	pardo	i Arrebato.	4 d’octubre de 2010.

2.	Dalí,	 l’altre:	Dalimatógrafo, Un	chien	andalou	(Un perro anda-
luz), Spellbound	 (Recuerda), Don	 Juan	 Tenorio, Dabaouo, Chaos	
and	Creation, Impressions	de	l’Haute	Mongolie (Impresiones de la 
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Alta Mongolia) i Cinema	Dalí. 18 i 25 d’octubre, i 8, 15, 22 i 29 de 
novembre.

3.	Rius	de	cinema.	L’Any	del	Riu	Segre:	The	African	Queen (La reina 
de África) i The	River (El Rio). 13 i 20 de desembre de 2010.

4.	Homenatge	a	José	María	Nunes	(El	Fons	de	la	Filmoteca):	La	edad	
del	sol,	Mañana... i	Sexperiencias.	17 i 24 de gener de 2011.

5.	 François	 Truffaut:	 Les	 quatre	 centes	 coups	 (Los cuatrocientos 
golpes), La	 peau	 douce (La piel suave), Farenheit	 451, L’enfant	
sauvage (El pequeño salvaje), La	nuit	américaine (La noche ame-
ricana), Le	dernier	métro (El último metro) i Vivement	dimanche!	
(Vivamente el domingo). 31 de gener, 7, 14, 21 i 28 de febrer, i 7 i 
14 de març de 2011.

6.	 La	 mirada	 Ophuls:	 estil	 fílmic	 i	 visió	 d’una	 època:	 La	 ronde (La 
ronda), Madame	de...	i	Lola	Montès	(Lola Montes). 21 i 28 de març, 
i 4 d’abril de 2011.

7.	 Billy	 Wilder	 II. Irma	 la	 Douce	 (Irma la dulce), Kiss	 me,	 stupid	
(Bésame, tonto), The	fortune	cookie (En bandeja de plata), The	pri-
vate	life	of	Sherlock	Holmes (La vida privada de Sherlock Holmes), 
i The	front	page (Primera plana). 2, 9, 16, 23 i 30 de maig de 2011.

8.	IV	Mostra	de	Cinèma	Occitan	“Llanterna	Digital”.	Bodega	buf	de	
vida!	6 de juny de 2011.

9.	Dia	Internacional	dels	Arxius.	Los	ojos	de	Ariana. i NO-DO,	el	ti-
empo	y	la	memoria. 9 i 14 de juny de 2011.

Seté Cicle de Cinema i Drets Humans

1.	 Morir	 de	 dia,	 La	 gripe	 A.	 El	 marketing	 del	 miedo,	 Més	 enllà	 del	
mur,	 Y	 el	 cine	 marcha,	 Flow,	 La	 guerra	 de	 la	 soja.	Projectades els 
dies 4, 5, 11, 12, 18 i 19 de novembre de 2010.

2. Exposicions: Objectius	del	Mil·leni. Del 2 al 20 de novembre de 
2010 i Dret a la pau, del 2 al 26 de novembre de 2010.

Espai de Teatre

Assaigs

Aquest curs 2010-2011, l’Espai de Teatre ha estructurat les seues 
activitats a través del Taller de Formació i Creació Escènica, dirigit 
per Emili Baldellou. Els assaigs han tingut lloc els dilluns i els di-
mecres durant el curs acadèmic.

Taller de Dansa Contemporània

Els assaigs dels tres grups que integren el Taller de Dansa Contem-
porania han tingut lloc els dimarts i els dijous, sota la direcció de 
Marta Castañer, Núria Selvas i Óscar Campo. Han presentat el seu 
espectacle el dia 28 d’abril de 2011 al Claustre de la Pensativa de 
l’edifici de Rectorat de la UdL, dins la XIII Mostra de Dansa a Lleida.

Iniciatives plàstiques

Edifici de Rectorat

•	 Lleida, segle XIX.	Fotografies.	Del 21 de desembre de 2010 a 
l’11 de març de 2011. (Posteriorment, aquesta exposició va 
estar instal·lada a l’Ajuntament de Torrefarrera, des del 31 de 
març al 21 d’abril de 2011).

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

•	 José	Bruzón.	Pintures.	Del 15 al 28 de setembre de 2010.

•	 Itinerari	d’una	memoria	enfrontada.	Fotografies	d’Oriol	Riart. 
Del 3 al 22 de novembre de 2010.

•	 Les	veus	del	Pamano	parlen	d’Isil.	De l’1 al 29 de desembre de 
2010.

•	 Ester Jové Soligué. Shadows	on	the	Cliff.	De l’11 de gener al 5 
de febrer de 2011.

•	 Aurembiaix Sabeté. Paisatges	interiors.	Conexions	II.	Del 29 de 
març al 27 d’abril de 2011.
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•	 David Besora. Schandmauer.	El	mur	de	la	vergonya. Del 4 al 27 
de febrer de 2010.

•	 Sisco Rius. Siametries. Del 4 al 31 de març de 2010.

•	 Cristina Martorell. Instants. Del 5 al 31 de maig de 2010.

•	 Un crit a la paret. Els orígens del cartell publicitari. Del 5 al 20 
de maig de 2011.

Edifici Polivalent del Campus de Cappont

•	 Pere	Catalá	Roca	a	Isil	(1957).	Del 9 de maig al 10 de juny de 
2011.

Cursos de formació cultural

•	 Curs de Formació en Cant Coral (50 hores).

•	 Òpera Oberta: El Liceu a la UdL (20 hores).

•	 VII Cicle de Cinema i Drets Humans (20 hores).

•	 Seminari d’Escriptura Dramàtica i Dramatúrgia Escènica. Pro-
cessos de creació en les Arts Escèniques II (20 hores).

Col·laboracions externes

•	 Mostra de Creació Audiovisual Emergent’10. Octubre de 2011.

•	 17a. Mostra de Cinema Llatinoamericà. Abril de 2011.

Ajuts als centres, als departaments i als serveis

•	 Dept de Filologia Catalana i Comunicació. “El neoimperialime 
xinès: cap a la sinoglobalització?”, cicle de conferències.

•	 Dept. d’Economia Aplicada. Cicle de conferències. Espanya 
dins la UE: 25 anys después.

•	 Dept. d’Història. VI Setmana de la Prehistòria: “Violència i 
mort durant la Prehistòria”.

•	 Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. La Setmana de la 
Comunicació 2.0.

•	 Dept. de Matemàtica.FotoMath 2011.

•	 Dept. de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Exposició PVC-
PLASMA.

•	 EPS. 20è aniversari de l’EPS.

•	 Escola Universitària d’Infermeria. Concurs fotogràfic de la 
professió d’infermeria.

•	 ETSEA.I Certamen Internacional de Fotografia de Ciències de 
la Vida.

•	 Facultat de Ciències de l’Educació. XXIII Premi Literari Sant 
Jordi.

•	 Facultat de Ciències de l’Educació. VII Concurs de Fotografia 
Mirades pedagògiques.

•	 Facultat de Ciències de l’Educació. X Premi d’imatge infantil i 
juvenil L’Ull Tafaner.

•	 Facultat de Ciències de l’Educació. “Sinèrgies audiovisuals”, 
creació instantània musical i visual.

•	 Facultat de Ciències de l’Educació. “L’educació al món rural”, 
espectacle de lectura dramatitzada per a la cloenda de les IX 
Jornades María Rúbies 2011.
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SERVEI dE BIBlIoTEcA I docUmENTAcIó

Loli Manciñeiras 
Directora del Servei de Biblioteca i Documentació
http://www.bib.udl.cat

SBd i cRAI (Servei de Biblioteca i documentació i centre  
de Recursos per a l’Aprenentatge i Investigació)

El curs acadèmic 2010/2011 s’han continuat endegant, potenciant 
i consolidant diversos projectes, tant en l’àmbit institucional com 
en l’àmbit consorciat. Aquests projectes han estat coordinats i 
desenvolupats des de les seves Àrees i Biblioteques, tot destacant:

1. Especial menció a la planificació i redisseny d’espais CRAI a to-
tes les biblioteques, referent a la necessitat d’adaptar les bibliote-
ques universitàries a l’EEES. 

El 16 de desembre es va inaugurar el primer espai CRAI a la biblio-
teca de Cappont. També s’han posat en funcionament, a tots als 
campus, els punts d’informació “Quioscos” que permeten donar 
informació sobre qualsevol recurs o servei.

2. La posada en funcionament del Servei de Referència Virtual. 

L’ objectiu d’aquest servei es resoldre qüestions i dubtes sobre els 
serveis i recursos que s’ofereixen des de les biblioteques, orientant 
i donant solucions a les recerques d’informació bibliogràfica i do-
cumental.

3. Repositoris: potenciació, difusió i posta en marxa dels reposito-
ris gestionats des del SBD i CRAI

- opencourseWare (OCW)

Posada en marxa del repositori d’accés obert OpenCourseWare a 
través del qual la UdL posa a disposició els materials docents, fo-
mentant així l’accés lliure i obert al coneixement.

- Repositori institucional que recull, gestiona, difon i preserva 
les publicacions en format digital i en accés obert derivades de 
l’activitat acadèmica i investigadora de la UdL, les publicacions 
institucionals i altres materials de la comunitat universitària.

- Repositoris de fons especials

Durant el curs 2010-2011 s’està desenvolupant el repositori per al 
fons especial musical de la COPE i s’està planificant i dissenyant 
la seva migració a l’aplicatiu DSPACE a l’objecte de posar-ho en 
explotació el curs 2011-2012.

També durant aquest curs es vol posar en explotació el repositori 
del fons especial del filòleg Samuel Gili Gaya.

4. La planificació i obertura a la comunitat universitària del Préstec 
Consorciat PUC. 

És un servei de préstec consorciat gratuït que permet als usuaris 
de les biblioteques membres del Consorci de Biblioteques Univer-
sitàries de Catalunya (CBUC) sol·licitar i tenir en préstec docu-
ments d’una altra biblioteca del CBUC a cost zero. 

Els usuaris podran sol·licitar els documents directament a través 
del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, utilitzant el 
mateix sistema d’automatització que utilitza la biblioteca.

5. Participació de l’SBD en la gestió per processos de la UdL, ja que 
els processos del Servei de Biblioteca i Documentació formen part 
del conjunt de processos corresponents al conjunt de activitats 
que es realitzen dia a dia a la institució. 

La seva participació ha estat en dos grups: un tècnic i un altre de 
càrrecs de comandaments. Actualment s’està treballant en el Mapa 
de processos i en el desenvolupament del catàleg de processos.

6. Consolidació i increment exponencial del Servei de RefWorks, 
aplicatiu que permet a l’investigador gestionar, tant a nivell indi-
vidual com en grup, les seves recerques bibliogràfiques, permetent 
crear la seva base de dades de referències bibliogràfiques, orde-
nar-les, extreure llistes en diferents estils de citació, i incorporar 
les cites i llistes de bibliografia als seus documents de text.

7. En fase d’estudi, per a posterior implementació, un aplicatiu per 
a la gestió dels cursos de formació d’usuaris, el qual ha de perme-
tre una millor informació sobre els diferents cursos que ofereixen 
les biblioteques.
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8. Consolidació de la Biblioteca Digital de Catalunya amb un impor-
tant nombre de recursos electrònics (revistes, llibres, Bases de Dades).

9. Coincidint amb el dia d’Europa, el 9 de maig, el Centre de Docu-
mentació Europea (CDE), com cada any va posar un estand infor-
matiu, i també va realitzar visites guiades al CDE. 

L’estand informatiu es va muntar, al campus de l’ETSEA, dilluns 9 
de maig de 2011. En aquest estand es va distribuir fullets i publi-
cacions divulgatives relatives a la Unió Europea. 

També es va repartir un qüestionari de 8 preguntes sobre la UE, per 
tal de saber la informació que tenen els usuaris sobre la mateixa.

L’objectiu de les visites guiades va ser donar a conèixer el CDE, a la 
societat en general i a qualsevol persona interessada en particular, 
a més de la comunitat universitària.

10. Exposicions de les biblioteques de Lletres i Cappont. 

Durant l’any 2010, la Biblioteca de Lletres s’adhereix a les mostres 
d’homenatge que, al llarg d’aquest any, la ciutat de Lleida ha fet al 
poeta Màrius Torres amb motiu del centenari del seu naixement, 
realitzant tres exposicions i que han permès aprofundir en la fa-
ceta més intimista de la vida de Màrius Torres al Sanatori de Puig 
d’ Olena i al Mas Blanc. 

Aquestes exposicions han estat realitzades sota les següents de-
nominacions:

•	 Màrius Universal
•	 Màrius Torres, vida al sanatori
•	 Màrius original

Un altra exposició del curs 2010-2011 ha estat:
•	 La Miniatura

Les obres exposades pertanyen a l’especialista en miniatura 
Melania Ceccanti que va ser membre des de l’ inici de la fun-
dació “Società di Storia della Miniatura”.

També, durant el curs 2010-2011, la Biblioteca de Cappont ha rea-
litzat dues exposicions, amb l’objectiu de donar a conèixer el seu 
fons documental, en concret:

•	 Llibres en centímetres i en mil·límetres
•	 Intel·ligència emocional

Aquesta segona exposició ha estat realitzada per a reforçar biblio-
gràficament el primer Congrés Internacional sobre Intel·ligència 
Emocional, organitzat per la Universitat de Lleida.

11. En relació al GEPA pel curs 2010-2011, hi ha un Pla de càrregues 
on la UdL té un espai assignat de 195 metres lineals que es podran 
omplir durant l’any amb monografies i revistes procedents de les 4 
biblioteques. Es va realitzar la primera càrrega al mes de maig.

12.- S’ha treballat en la redacció de diferents convenis i normati-
ves, en la carta de Serveis, així com en el Pla d’Actuacions que con-
té la missió, valors i objectius estratègics de l’SBD, amb l’objectiu 
d’ésser aprovats pels òrgans pertinents.

13.- Proposta i posterior aprovació per impartir des de l’ SBD 
l’assignatura d’Habilitats Informacionals durant el segon quadri-
mestre del curs 2010-2011.

És una assignatura de Matèria Transversal de 2 crèdits ECTS, 18 ho-
res presencials de classe i la resta de treball autònom de l’alumne. 

14. Finalment fer uns breus comentaris sobre les dades estadís-
tiques més rellevants del Servei de Biblioteca i Documentació tot 
comentant que algunes són anuals i altres per cursos acadèmics, 
així:

Usuaris

a) Evolució del nombre d’usuaris

El nombre d’usuaris, que va assolir la seva cota màxima en el curs 
2000-2001, ha anat evolucionant a la baixa durant la primera mei-
tat de la dècada anterior per anar-se recuperant després de forma 
progressiva, tot arribant al curs 2009-2010 amb el màxim de la 
dècada i situant-se a l’entorn del 10.000 usuaris.

b)Entrades presencials a les biblioteques del SBd

La tendència dels dos darrers anys (2009 i 2010) és positiva i ha 
trencat la important caiguda experimentada en els dos anys ante-
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riors (2007 i 2008). L’increment d’entrades presencials en aquests 
dos darrers anys (respecte a l’anterior 2008 ha estat de 489.572, 
en valor absolut, i del 60% en termes relatius.

Fons bibliogràfic

a) Exemplars automatitzats

El nombre total d’exemplars automatitzats és de 335.750 (any 
2010). El seu increment ha estat constant des de l’any 1994, amb 
una mitjana anual d’increment d’exemplars de 19.046 unitats.

b) Adquisició monografies (donatiu i intercanvi)

Després d’un increment moderat però constant fins al 2008, l’any 
2009 ha tingut un creixement espectacular d’ 11.900 monografies 
respecte al 2008, que representa un percentatge superior al 230%.

Aquesta circumstància va ser causada a la incorporació del fons 
de la Cartoteca a la Biblioteca de Lletres. La xifra del 2010 torna a 
la tendència dels anys anteriors.

c) Publicacions periòdiques (compra)

Els darrers quatre anys, marquen una certa estabilització, man-
tenint-se una xifra d’adquisicions en l’entorn de 10.000 – 12.000 
títols, que inclouen les revistes impreses i la informació electrònica 
(bases de dades i revistes electròniques).

d) llibres electrònics, diccionaris i enciclopèdies electròni-
ques (compra)

Increment constant en la dècada anterior, arribant al màxim en el 
2010 amb 14.167 exemplars. Cal destacar l’important augment del 
2008 al 2010, amb un 70% d’increment.

Serveis als usuaris

a) Servei de préstec (fons bibliogràfic, dispositius electrònics)

El préstec de documents i dispositius electrònics de l’SBD arriba el 
2010 a 120.271 exemplars, trencant a partir del 2009 una tendèn-
cia a la baixa que es va iniciar l’any 2000.

L’increment respecte a 2008 ha estat de 41.517 préstecs, que en 
percentatge representa un augment del 52,72%.

b) Préstec ordinadors portàtils

El préstec de dispositius electrònics en concret d’ordinadors por-
tàtils és relativament recent (2007) i, per tant, d’escàs recorregut 
per a una anàlisi comparativa de valor estadístic.

No obstant això, les xifres indiquen que en el 2010 s’han registrat 
3.394 préstecs, la qual ja duplica el préstec del 2008.

c) Servei d’obtenció de documents

Després d’unes puntes de tramitació de documents, apreciables a 
l’inici de la dècada anterior, s’ha experimentat una lleugera ten-
dència a la baixa i, darrerament, una estabilització en el global dels 
documents tramitats.

d) Refworks

Aquest servei també és de recent implantació (2007), per la qual 
cosa l’anàlisi estadística té les limitacions pròpies de la manca de 
perspectiva històrica.

Però és evident la importància que en aquests anys ha experimen-
tat el servei de Refworks, ja que el 2010 el nombre d’usuaris ha es-
tat de 2.227, duplicant cada any la xifra d’usuaris de l’any anterior.

També les sessions ens fan palesa l’empenta d’aquest servei, arri-
bant a la xifra de 13.229 en el mateix any 2010, donant una idea 
molt clara de la implicació de l’usuari en la seva utilització.

Pressupost

El pressupost assignat a l’ SBD havia experimentat en els darrers 
cinc anys (fins 2009) increments mitjans anuals de l’ordre del 4%. 
Però en aquest últim any 2010 ha experimentat un retrocés de 
l’ordre del 5%.
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Servei de préstec
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Refworks. Nombre de sessions
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SERVEI d’INFoRmAcIó I ATENcIó 
UNIVERSITÀRIA

Campus de Cappont
Planta baixa de l’Edifici Annex
Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 10 a 19 h i divendres de 
10 a 14 h
www.udl.cat/serveis/seu.html
pdi@seu.udl.cat
Tel. 902 507 205
Fax 973 003 591

Personal d’Administració i Serveis: M. Pilar Sánchez Alandí, Anna 
Abert Rodríguez, Alejandro Cruz Saldaña, Imma Cardet Ortiz, Te-
resa Parache Maurín, Inés Piñol Molins i Immaculada Cabezas So-
lano.

L’actual organització del servei s’estructura en dos negociats: el 
d’Informació i el d’Orientació.

Negociat d’informació

Punt d’Informació

El Servei actua com a punt d’informació, atén les consultes que 
s’adrecen a la UdL i, quan és necessari, redirecciona aquelles més 
específiques cap a les secretaries de centre o cap a altres serveis 
o àrees que poden facilitar una resposta més concreta i precisa.

Pel que fa a l’atenció presencial i telefònica, el Servei ha compta-
bilitzat 4.614 consultes (increment de 478 consultes). En el gràfic 
s’aprecien les dades en funció del perfil dels usuaris i la concen-
tració en mesos.
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consultes presencials i telefòniques Estudiants, PdI_PAS i altres (maig 2010-abril 2011)Consultes presencials i telefòniques Estudiants, PDI_PAS i Altres                         
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A través del correu electrònic del punt d’informació general de 
la UdL (pdi@seu.udl.cat), s’han gestionat 3.840 missatges i s’han 
enviat 490 missatges informatius a l’estudiantat de la UdL. A més 
a més, s’han atès 30 peticions de material informatiu (24 d’entitats 
externes i 6 de diferents unitats de la UdL).

S’ha assistit a la “X Trobada de Serveis d’Informació i Orientació 
Universitaris”, que ha organitzat la Universidad de Oviedo el 5 i 6 
de maig de 2011, on el tema central ha estat Com informar sobre la 
universitat a l’estudiantat de Formació Professional. En la trobada, 
s’ha fet una reflexió sobre la tasca que porten a terme els ser-
veis d’informació universitaris quant a orientació i informació de 
l’estudiantat de Formació Professional i la seva relació i integra-
ció en la universitat. S’han analitzat, entre d’altres, aspectes com 
l’accés, el reconeixement de crèdits i la possibilitat d’orientació 
mitjançant les TIC.

Web Udl

El SIAU és el responsable de la gestió dels perfils d’accés dels 
Alumnes (www.udl.cat/perfils/alumnes.html), Futurs Alumnes 
(www.udl.cat/perfils/f_alumnes.html) i Espai Secundària (www.
udl.cat/perfils/secundaria.html). També actualitza la pestanya dels 
Estudis (en català, castellà i anglès) i, evidentment, la pàgina del 
propi Servei. Es participa en l’assessorament de la pàgina web de la 
UdL en general, per exemple, s’ha contribuït a la posada en marxa 
de la pàgina d’ubicació dels campus de la UdL (http://www.udl.cat/
localitzacio.html).

De l’1 de maig 2010 al 30 d’abril de 2011, les pàgines de la web de 
la UdL han rebut 8.147.940 visites (increment de 997.387), i cal 
destacar que:

•	 De les 150 pàgines més visitades 35 són gestionades pel SIAU 
i de les 20 pàgines més visitades 10 són del SIAU. La pàgina 
més visitada de la UdL és la del perfil/alumnes amb 503.110 
visites (increment de 90.735). Els principals temes d’interès 
són: els serveis de la pàgina perfil alumnes, les ofertes de la 
borsa de treball i els estudis. El setembre és quan es produei-
xen més visites.

•	 El perfil secundària ha tingut 6.049 visites (increment de 97). 
El febrer és el mes amb més visites, ja que és quan comença la 

campanya de les activitats d’informació i orientació. Els altres 
mesos que cal destacar són el març, abril, maig i juny.

•	 La pàgina del SIAU ha tingut 10.865 visites, destacant el mes 
de juny.

•	 La pàgina de tots els estudis ha estat visitada 103.958 vega-
des (increment de 31.605), amb un màxim al setembre i al 
juny. Els estudis per centre, 26.237 vegades amb un màxim al 
setembre. Els estudis per àmbits han estat consultats 32.149 
vegades (increment de 3.041) amb també un màxim al set-
embre i al juny.

•	 La pàgina de tots els estudis en llengua castellana ha estat 
visitada 33.494 vegades a través de 44 països. Els països que 
més ens visiten són Mèxic, Xile i Itàlia. Els estudis per centres 
han rebut 4.929 visites i per àmbits 5.172. Els països que més 
ens han visitat Mèxic, Itàlia i Xile.

•	 La pàgina de tots els estudis en llengua anglesa ha estat vi-
sitada 8.936 vegades des de 60 països. Els països des d’on 
més ens han visitat són República Xeca, Rumania i Polònia. I 
la pàgina de titulacions per centres ha rebut 2.931 visites. Els 
països que més la visiten són Itàlia, Polònia i Turquia.

material informatiu y promocional

Es porta a terme la revisió, l’ampliació i la reedició del contingut 
de totes les publicacions informatives de la UdL, coordinant la re-
collida d’informació de tots els centres, propis i adscrits, i de tots 
els serveis. També s’organitza l’elaboració de les carpetes i el seu 
contingut per a la matrícula presencial i la tramesa als centres 
universitaris de la UdL per a la seva distribució. Cada any es rea-
litza la tramesa a tot el personal docent i de l’administració de la 
Guia de Serveis, de l’agenda i del llapis de la UdL.

El contingut de les publicacions d’informació i orientació i els ma-
terials de promoció es proposen i s’elaboren des del servei per, 
a més a més d’utilitzar-los en totes les activitats d’informació i 
orientació, enviar-los als centres d’ensenyament de secundària, als 
punts d’informació juvenils, a les associacions de pares i mares, 
als centres de recursos pedagògics, als equips d’assessorament i 
orientació psicopedagògica, als consells comarcals, a les biblio-
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teques públiques, als ajuntaments, a les ambaixades, als col·legis 
professionals i al món empresarial.

Aquest curs, s’han elaborat les publicacions següents:

Agenda 2011-12, carpeta, enquesta estudiantat nou accés, Guia de 
Serveis, tríptic general informatiu (català i castellà), plans d’estudis, 
díptics dels màsters universitaris, Guia informativa de tota l’oferta 
docent i serveis de la UdL (català, castellà, anglès i xinès), Guia 
d’activitats d’informació i orientació de la UdL, cartell dels premis 
a treballs de recerca de secundària, bosses de paper, bosses de 
roba, llapis i altres objectes de reclam (calendaris, samarretes).

I altres materials informatius com expositors d’alumini amb lones 
per a tots els centres de la UdL i el vinil per al SIAU amb les activi-
tats d’informació i orientació.

Publicacions i pàgines web

S’han gestionat les dades de l’oferta formativa i dels serveis de la 
UdL en diferents publicacions i pàgines web.

Publicacions:

Guia de Màsters (Medigrup).
Guía de Universidades (Consumer Eroski).
Guia de Universidades (CRUE).
Guia Dices Carreras (Infoempleo).
Guia Dices Máster (Infoempleo).
Guía Pràctica de Universidades (Y ahora qué).
La Razón.
2010/2009 Carreras Universitarias.

Pàgines web:

Sense cost:

www.4icu.org
www.aprendremas.com
www.data-red.com
www.educamericas.com
www.educaweb.com
www.emagister.com

www.eu-wishes.eu
www.guiamaster.es
www.guiamasters.com
www.mastersportal.eu
www.patatabrava.com
www.universia.es
www.worldoflearning.com
estudios.universia.net/espana

Amb cost addicional (banner o buscador):

www.elsingulardigital.cat
www.infoempleo.com
www.unportal.net
www.yaq.es

El 17 de maig de 2011 s’ha participat com a promotor i col·laborador 
amb el Comité organitzador en la VIa Edició del Dia Mundial 
d’Internet www.diadeinternet.org/2010/index.php?body=vive_
article&id_article=6437&lang=es&pais=11 i s’ha creat un enllaç 
a una pàgina informativa de la UdL dissenyada per a aquesta fi-
nalitat: http://www.udl.cat/serveis/seu/dia_internet/dia_internet.
html.

campanya publicitària

S’ha continuat amb la gran aposta per publicitar els graus i els 
màsters universitaris de la UdL en diferents mitjans de comuni-
cació tant en premsa escrita com en premsa digital. Se n’ha fet 
la programació i coordinat l’elaboració i la tramesa dels diferents 
anuncis i dels banners als mitjans.

El calendari i les accions realitzades, tant a nivell de premsa escrita 
com de premsa digital han estat:
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mes mitjà de comunicació Acció
GENER   

Revista FAPELnews Anunci graus
Web yaq.es Informació UdL+banner
Web guiamasters.com Informació UdL+banner
Microsite web Infoempleo Informació UdL+banner

FEBRER   
Revista FAPAES Anunci graus
Revista FAPAC Anunci graus
Diari Bon dia-Especial Fira Formació i Treball Anunci graus
Diari Segre, Mañana i Bon Dia Anunci JCO famílies
Web yaq.es Informació UdL+banner
Web unportal.cat Informació UdL+banner
Web guiamasters.com Informació UdL+banner
Microsite web Infoempleo Informació UdL+banner

MARÇ   
Revista Portes Obertes Anunci graus
Catàleg Oficial Saló Ensenyament-Futura Anunci graus
Diari Medicampus Anunci màsters
Revista Club Máster Anunci másteres
Revista Y ahora qué Anunci grados
Guia Práctica de Universidades (YAQ) Reportatge
Diari de Tarragona-Especial Espai Estudiantat Anunci graus
Revista Presència Anunci graus
Web yaq.es Informació UdL+banner
Web unportal.cat Informació UdL+banner
Web guiamasters.com Informació UdL+banner
Microsite web Infoempleo Informació UdL+banner

ABRIL   
Revista FAPAES Anunci graus
Revista FAMPAEC Anunci graus
Diari Preuniversitaris Anunci graus
Diari Medicampus Anunci màsters
Diari Segre, Mañana Anunci Quinzena oferta docent
Web elSingulardigital.cat-Especial Formació Reportatge màsters
Web yaq.es Informació UdL+banner
Web unportal.cat Informació UdL+banner
Web guiamasters.com Informació UdL+banner
Microsite web Infoempleo Informació UdL+banner
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MAIG   
Diari Segre, Mañana Anunci màsters
Diari Heraldo de Huesca Anunci másteres
Diari Punt de Tarragona Anunci màsters
Revista FAPELnews Anunci graus
Diari Preuniversitaris Anunci graus
Diari Bon Dia-Especial Ensenyament Anunci graus
Revista Y ahora qué Anunci grados
Guía Dices Carreras Reportatge
Guía Dices Másteres y Internacional Informació+anunci
Web yaq.es Informació UdL+banner
Web unportal.cat Informació UdL+banner
Web guiamasters.com Informació UdL+banner
Microsite web Infoempleo Informació UdL+banner

JUNY   
Revista FAPAC Anunci graus
Revista FAMPAEC Anunci graus
Diari Preuniversitaris Anunci graus

Guia Masteres
Pàg. Corporativa+pàg. publici-
tat

Revista Paeria Anunci graus i màsters
Web yaq.es Informació UdL+banner
Web unportal.cat Informació UdL+banner
Web guiamasters.com Informació UdL+banner
Microsite web Infoempleo Informació UdL+banner

JULIOL   
Web yaq.es Informació UdL+banner
Web unportal.cat Informació UdL+banner
Web guiamasters.com Informació UdL+banner
Microsite web Infoempleo Informació UdL+banner

AGOST   
Web guiamasters.com Informació UdL+banner
Microsite web Infoempleo Informació UdL+banner

SETEMBRE   
Revista Portes Obertes Anunci graus
Revista Club Máster Anunci másteres
Web elSingulardigital.cat-Especial Formació Reportatge màsters
Web yaq.es Informació UdL+banner
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Web unportal.cat Informació UdL+banner
Web guiamasters.com Informació UdL+banner
Microsite web Infoempleo Informació UdL+banner

OCTUBRE   
Revista FAPAES Anunci graus
Revista FAPELnews Anunci graus
Revista FAPAC Anunci graus
Web yaq.es Informació UdL+banner
Web unportal.cat Informació UdL+banner
Web guiamasters.com Informació UdL+banner
Microsite web Infoempleo Informació UdL+banner

NOVEMBRE   
Web yaq.es Informació UdL+banner
Web guiamasters.com Informació UdL+banner
Microsite web Infoempleo Informació UdL+banner

DESEMBRE   
Revista FAMPAEC Anunci graus
Web yaq.es Informació UdL+banner
Web guiamasters.com Informació UdL+banner
Microsite web Infoempleo Informació UdL+banner

Altres accions de promoció

Per tal de contribuir a la difusió de la imatge de la Universitat 
de Lleida, s’han gestionat altres accions de promoció tant a nivell 
local com estatal.

Campanya Autobusos

S’han contractat dos autobusos urbans durant el mes de juny de 
2010 amb vinils gegants a la part del darrera i als laterals. Els cir-
cuits han estat: la Línea Ronda L2 (Estació d’autobusos, Unió, Se-
grià, Plaça Europa, Estació de Renfe, Pont Vell) i la Línea Bordeta L5 
(Doctora Castells, Hostal, Cavallers, Auditori, Camps Elísis).

Mobiliari urbà

S’han llogat 10 mupis urbans en diferents punts estratègics de la 
ciutat (Blondel, dos a Ronda, Europa, Ferran, Dr. Fleming, Prat de 

la Riba, Catalunya, Alcalde Rovira Roure, Cervantes) per fer publi-
citat dels màsters universitaris durant els mesos de juliol, agost 
i setembre. A més a més, s’ha llogat el monoposte de la Rambla 
d’Aragó davant de l’Edifici del Rectorat amb els eslògans genèrics 
de la Universitat des del juliol 2010 fins a l’actualitat.

Campanya PromoCaixa-Punts Estrella

Des de 2008, el catàleg virtual de Punts Estrella de La Caixa ofe-
reix a tots els seus clients bescanviar 200 punts obtinguts de les 
seves compres amb les targetes de crèdit per la carpeta de la UdL. 
Aquest curs, s’han rebut 116 peticions de carpetes des de diferents 
punts de l’estat (35 Barcelona, 14 Madrid, 11 Lleida, 9 Tarragona, 5 
València, 5 Las Palmas de Gran Canaria, 4 Málaga, 4 Illes Balears, 
3 Córdoba, 3 Alacant, 3 Girona, 2 Granada, 2 Sevilla, 2 Tenerife, 
2 Toledo, 2 Vizcaya i 10 en altres localitats (Cáceres, Cádiz, Can-
tabria, Cartagena, Huelva, Murcia, Orense, Palencia, Pontevedra i 
Zaragoza).
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Programa d’activitats d’informació i d’orientació

Amb el desenvolupament i realització d’aquestes activitats, es 
tracta d’aconseguir tres objectius generals: en primer lloc, facilitar 
informació i orientació sobre els estudis i la vida universitària als 
alumnes, pares i mares, i professorat de secundària; en segon lloc, 
col·laborar en la difusió de la imatge de la UdL a través de la parti-
cipació en activitats d’informació i orientació acadèmica i profes-
sional i l’assistència a jornades, fires i esdeveniments relacionats 
amb el món educatiu; i, en tercer lloc, ajudar als futurs estudiants 
universitaris en la transició des de la secundària a la universitat. 
Per aquests motius, a més a més de la tramesa ordinària, s’ha en-
viat un exemplar del Programa a cada estudiant de 2n de batxi-
llerat i cicles formatius dels instituts de Lleida i província i de la 
Franja, mitjançant el seu centre.

Aquest any, el Programa ha comptat amb la col·laboració de 7 
becaris dels diferents centres de la UdL, que han participat en les 
tasques informatives de les activitats dutes a termes del febrer a 
l’abril. S’ha convidat als equips directius dels centres universitaris 
perquè col·laboressin en les tasques de formació d’aquests becaris, 
per exemple, a explicar les especificitats de les titulacions imparti-
des en els seus centres.

En la mateixa línia, també s’han fet reunions del personal del SIAU 
i de l’ORI amb els coordinadors dels màsters universitaris per tal 
de rebre de primera mà les informacions que poden ser més inte-
ressants i que cal destacar a l’hora d’informar en les fires nacionals 
i internacionals.

Jornada de Campus Oberts, Coneix la UdL

El divendres 18 de febrer, el SIAU va organitzar la “XVIII Jornada 
de Campus Oberts, Coneix la UdL”, a la que van assistir 1.549 estu-
diants preuniversitaris de segon de batxillerat i de Cicles Formatius 
de Grau Superior de 39 centres d’ensenyament secundari de Llei-
da, comarques i de la Franja de Ponent. Quaranta-nou estudiants 
becaris (encara que es van convocar 51 beques) van col·laborar 
en la visita a les instal·lacions i serveis i en la informació sobre els 
estudis universitaris juntament amb el personal docent i de serveis 
de cada centre.

Trobada amb el professorat de secundària

El mateix dia, es va realitzar la “IX Trobada amb el Professorat 
de Secundària” amb 63 professors de secundària, el Vicerector 
d’estudiantat i professors universitaris.

Jornada de Campus Oberts per a pares i mares

El dissabte 5 de març, es va portar a terme la “VII Jornada de Cam-
pus Oberts per a pares i mares”, amb 178 inscrits encara que el 
nombre d’assistents ha estat superior. Aquesta jornada els va per-
metre conèixer el món universitari, els estudis, els recursos i els 
serveis.

Quinzena de presentació de l’oferta docent de la UdL per 
als nous alumnes universitaris

Aquesta activitat s’adreça a l’estudiantat de batxillerat i cicles for-
matius de grau superior i públic interessat, per tal de fer una pre-
sentació durant la segona (aquest any la primera) quinzena d’abril, 
per part de les facultats i escoles universitàries, dels estudis que 
ofereix la UdL. Han assistit a les diferents sessions 78 persones.

Fires especialitzades d’ensenyament i d’altres àmbits

El SIAU ha participat en nom de la UdL en fires d’ensenyament 
nacionals i internacionals:

•	 Fira de Sant Miquel (Lleida), del 30 de setembre al 3 d’octubre 
de 2010.

•	 China Education Expo 2010 (Beijing), del 16 al 17 d’octubre de 
2010. Afluència: 60.000 visitants.

•	 Fira de Formació Professional i Treball (Lleida), del 17 al 19 de 
febrer. On es van realitzar dues xerrades, per part del coordi-
nador de les PAU Joan Cecília, sobre l’Accés a la universitat 
per a estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius. Afluència: 
15.000 visitants.

•	 Espai de l’Estudiantat (Valls), del 31 de març a l’1 d’abril. 
Afluència: 4.500 visitants.
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•	 Saló de l’Ensenyament (Barcelona), del 23 al 27 de març. 
Afluència: 61.000 visitants.

•	 Futura (Barcelona), del 25 al 26 de març. Afluència: 3.000 vi-
sitants.

•	 Europosgrados Chile, del 8 al 9 d’abril.

•	 Europosgrados Argentina, del 13 al 14 d’abril.

També s’ha donat informació de la UdL en l’estand del Consell 
Interuniversitari de Catalunya en les fires:

•	 ExpoJove (Girona), del 25 al 27 de gener. Afluència: 6.200 vi-
sitants.

•	 Salón Europeo de la Formación (Pamplona), del 26 al 27 de 
gener. Afluència: 2.500 visitants.

•	 Aula (Madrid), del 2 al 6 de març. Afluència: 115.205 visitants.

Altres fires especialitzades on el SIAU ha enviat informació han 
estat: Expouniversitas (Miranda de Ebro, Burgos) març; la Mostra 
d’Ensenyament (Montcada i Reixac) març; X Jornadas de Orien-
tación Universitaria del Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació (Cas-
telló), març; XIX Xornadas de Orientación Universitaria e Profes-
sional (A Coruña) març; Semana de Orientación Universitaria del 
Colegio Manuel Peleteiro (Santiago de Compostela) març; Fira de 
l’Estudiant del Bagès (Manresa) abril-maig.

Altres accions en les que el SIAU ha col·laborat aportant informa-
ció i material expositor han estat:

•	 Jornada de Portes Obertes del Col·legi Anunciata Dominiques 
de Lleida, 10 de juny de 2010.

•	 Fira d’Entitats Juvenils, organitzada pel Consell de la Joventut 
de Catalunya, 9 d’octubre de 2010.

•	 Festa Major de l’Estudiantat UdL, organitzada pel Consell de 
l’Estudiantat, 28 d’abril.

Sessions informatives, la UdL et visita

Amb la finalitat d’informar sobre l’accés, els estudis, els recursos, 
els serveis i la vida universitària, s’han realitzat 23 visites a centres 
d’ensenyament (hi ha centres on s’hi ha anat més d’una vegada) 
amb una afluència total de 1.110 alumnes.

Lleida: Col·legi Maristes Montserrat, Institut Escola del Treball, 
Institut Ronda, Col·legi el Carme, Institut Maria Rúbies, Col·legi 
Claver.

Província de Lleida: Institut Ciutat de Balaguer, Institut Pobla de 
Segur, Institut Ponts, Institut Canigó (Almacelles), Institut Aran, 
Institut Hug Roger III (Sort), Institut Alfons Costafreda (Tàrrega).

Resta de Catalunya: Institut Martí l’Humà (Montblanc), Institut 
Flix, Escola de Capacitació Agrària d’Amposta, Institut Joan Puig 
Ferreter (La Selva del Camp).

Dues visites adreçades a l’Associació de pares i mares de l’Institut 
Ronda (Lleida) i a l’Associació de pares i mares de l’Institut de la 
Pobla de Segur. I, també, una xerrada informativa a l’Oficina Jove 
de la Noguera (Balaguer), on van assistir joves i famílies interessa-
des en els estudis de la UdL.

Jornades d’orientació i informació acadèmica

S’ha col·laborat en jornades, taules rodones i sessions informatives 
organitzades pels Instituts, consells comarcals o altres entitats que 
acullen l’alumnat de diversos centres per facilitar la informació 
universitària en una sola diada:

•	 Jornada d’orientació universitària i professional del Col·legi 
Episcopal (Lleida), 19 de gener.

•	 XXVI Jornada d’orientació universitària i professional dels Ins-
tituts de les comarques de Lleida, 9 de febrer, Institut Manuel 
de Pedrolo (Tàrrega).

•	 XII Jornada d’orientació universitària i professional dels Ins-
tituts de la zona nord de Lleida, 4 de febrer, Institut Torre Vi-
cens, Institut Josep Lladonosa i Institut Manuel de Montsuar 
(Lleida).
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•	 XII Jornada d’orientació universitària i professional de la co-
marca de la Segarra,  16 de març, Institut Antoni Torroja, Ins-
titut La Segarra (Cervera) i Institut Guissona.

•	 Jornada d’orientació universitària i professional del Pirineu a 
La Seu d’Urgell, 15 d’abril, Ajuntament de La Seu, Institut de 
La Seu, Institut Puigcerdà i Institut Sort.

Universitat dels Nens i Nenes de Catalunya (UdN-CAT)

Aquest curs acadèmic s’ha fet la primera edició de la Universitat 
dels Nens i Nenes de Catalunya (UdN-CAT) que és un Programa im-
pulsat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) 
en col·laboració i amb el suport de Talència, dels departaments 
d’Ensenyament i d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya i l’Obra Social de Caixa Catalunya, Tarragona i Man-
resa. La finalitat principal de la UdN-CAT és oferir la oportunitat 
als nens i nenes de l’educació primària de Catalunya i a les seves 
famílies d’apropar-se a la universitat, la ciència i la cultura, per-
metent-los conèixer de primera mà que és la universitat i que fan 
els científics i acadèmics.

Per aquest motiu, la UdL, concretament l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària ha rebut, el 19 d’octubre de 2010, 129 nens 
i nenes de diferents escoles (el Cérvol de Cervià de les Garrigues, 
Josep Espasa de la Pobla de Cérvoles, Sant Bonifaci i Els Aubis de 
Vinaixa, Sant Miquel de Miralcamp, Pardinyes de Lleida, Francesc 
Arenes de Golmés, El Sitjar de Linyola i Ginesta de Lleida) i, el 3 de 
maig de 2011, 145 nens i nenes (Sant Joan de Benavent de Segrià, 
Alt Segrià de Vilanova de Segrià, Blanca de Villalonga de la La Por-
tella, L’Alber d’Albesa, Almenar i Pinyana d’Alfarràs).

En les dues jornades, l’ETSEA ha fet el taller: Per què són tan dife-
rents les hortalisses i fruites que mengem? Els 5 sentits a les horta-
lisses i fruites. El SIAU ha estat l’encarregat de coordinar la UdN-
CAT i de gestionar-ne la subvenció rebuda per l’ACUP.

Premis a treballs de recerca de secundària, la UdL premia 
el teu treball

El nombre total de treballs presentats per l’alumnat de 2n de ba-
txillerat i de CFGS a la 7a convocatòria ha estat de 133 (94 treballs 
de noies i 39 treballs de nois) i, per àrees, són 37 a l’àrea de salut i 

nutrició; 13 a l’àrea jurídico-econòmica; 38 a la d’humanitats; 9 a 
la d’educació; 20 a la tecnològica; 11 a l’agroalimentària i forestal, 
4 a la d’estudis de gènere i 1 a la de cooperació i desenvolupa-
ment. De les 14 persones guanyadores, 11 s’han matriculat a la 
UdL i han rebut, per part del Consell Social, l’import de la matrí-
cula gratis i, per part del SIAU, 200 euros. Cadascun dels centres 
d’ensenyament de secundària i dels tutors també han rebut un 
premi de 200 euros. El 12 de novembre de 2010, es va fer l’acte de 
lliurament dels premis.

Aula Universitària UdL-Consells Comarcals

La UdL i els consells comarcals col·laboren per posar a l’abast l’Aula 
Universitària, que vol ser una eina que acosti els recursos univer-
sitaris als ciutadans de les comarques. A més a més, el SIAU els hi 
ha enviat les trameses ordinàries actualitzades d’informació sobre 
els temes que els poden ser d’interès, com els plans d’estudis, les 
activitats d’informació i d’orientació i la formació continuada.

Programa d’acollida al nou estudiantat

Aquest programa inclou les actuacions següents: la sessió de ben-
vinguda en tots els centres propis amb la presència del rector i 
dels degans o els directors, la sessió informativa sobre els serveis 
universitaris amb la participació del Consell de l’Estudiantat i, en 
darrer lloc, les sessions formatives per conèixer el funcionament i 
les prestacions que ofereix el servei de biblioteca. També s’inclou 
l’assessorament i la informació durant els terminis de la matri-
culació amb l’objectiu de facilitar a l’estudiantat de nou accés, i 
a altres estudiants que ho han necessitat, l’ajuda necessària per 
realitzar la matrícula presencial. S’ha comptat amb la col·laboració 
dels centres universitaris i els becaris han informat i ajudat als 
nous estudiants durant el procés de matrícula.

Borsa d’allotjament

S’ha informat de les diferents possibilitats i modalitats 
d’allotjament a la ciutat de Lleida i, en totes les activitats on el 
Servei d’Informació i Atenció Universitària ha representat la UdL, 
s’ha fet difusió de la residència de la UdL Apartaments Universita-
ris Campus i dels habitatges universitaris La Vila de Lleida.
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Des del servei, es porta la gestió dels dos Apartaments Univer-
sitaris Campus propietat de la UdL que estan a la disposició del 
professorat, del PAS i visitants. Aquesta gestió ha comportat 192 
missatges de correu electrònic, entre sol·licituds d’informació, re-
serves, comunicacions, anul·lacions i altres incidències. Un dels 
apartaments ha estat ocupat 203 nits i l’altre 201 nits que co-
rresponen a 56 sol·licituds. S’han anul·lat 70 nits i no s’han pogut 
atendre 4 sol·licituds perquè els apartaments ja estaven ocupats.

La gestió dels quatre habitatges universitaris de La Vila de Lleida 
propietat de la UdL ha comportat 246 missatges de correu electrò-
nic. En total, els quatre habitatges han estat ocupats 271 nits (58, 
27, 63 i 123) que corresponen a 52 sol·licituds. S’han anul·lat 109 
nits (17, 58, 9 i 25) i no s’ha pogut atendre 1 sol·licitud perquè els 
habitatges ja estaven ocupats.

A través del Programa d’Allotjament Viure i Conviure, que promou 
la convivència entre els joves universitaris i les persones grans, i en 
el qual col·laboren l’Obra Social de Caixa Catalunya, l’Ajuntament 
de Lleida i la UdL, s’han tramitat 16 noves sol·licituds amb un total 
de 21 aparellaments. El 30 de maig es va fer la cloenda del curs 
acadèmic amb un acte a la Llar Municipal de Jubilats de Santa 
Teresina.

El SIAU col·labora amb l’Oficina de Relacions Internacionals per 
allotjar els estudiants dels programes de mobilitat i ha recollit i fa-
cilitat la consulta de 97 ofertes de pisos i 135 ofertes d’habitacions.

Participació universitària i comunicació

S’ha gestionat el VI Concurs d’idees per al disseny de la carpeta 
de la UdL per al curs 2011/12. Es van presentar 15 propostes de 
les quals cinc van ser triades per una comissió de persones ex-
pertes per passar a la fase de votació. Dels 1.799 vots, el 29,69% 
van ser pel disseny de la carpeta amb el títol Els colors de la UdL 
de l’estudianta Anna Martínez Turull, de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària. A més a més, es va fer un sorteig d’un or-
dinador ultraportàtil entre totes les persones participants en la 
votació i li va correspondre a Laura Fernández Vega, estudianta de 
la Facultat de Medicina.

Botiga Údels

El 27 d’octubre de 2009 es va inaugurar la Botiga de la UdL Údels 
ubicada físicament en el SIAU. Els membres de la comunitat uni-
versitària i el públic en general poden trobar a Údels diferents 
productes de papereria, d’informàtica, tèxtils o de decoració. La 
novetat d’aquest curs ha estat l’oferta de joies dissenyades per 
artistes de Lleida. El SIAU és el responsable de la venda, el control 
de l’estoc, l’exposició en les vitrines i el control econòmic. Aquest 
curs, el 47,01% de les persones clients són estudiantat, el 14,02% 
professorat, el 25,37% personal de l’administració i el 13,60% són 
persones alienes a la UdL.

Associació d’Amics i Antics Alumnes de la Udl

El Vicerectorat d’Estudiantat es va comprometre amb l’Associació 
d’Amics i Antics Alumnes de la UdL que mentre no disposin d’algú 
que atengui regularment l’oficina de l’AAA a l’edifici Polivalent, el 
SIAU durà les tasques d’informació i d’inscripció i farà de contacte 
de l’usuari amb l’Associació.

Negociat d’orientació

Programa d’orientació i Inserció laboral

Un dels objectius de la Universitat de Lleida és facilitar la inserció 
al món laboral dels seus estudiants i titulats. Per assolir aquest 
objectiu, la UdL ha posat en marxa un nou aplicatiu per a la gestió 
de la borsa de treball universitària.

El nou aplicatiu permet una gestió més àgil de les ofertes i deman-
des de treball per part de la Universitat. Les empreses i institucions 
disposen d’una eina que els facilita el contacte amb les persones 
interessades en les seves ofertes i l’estudiantat i persones titulades 
poden elaborar el seu currículum vitae, consultar ofertes de feina i 
inscriure’s en aquelles ofertes que siguin del seu interès.

El SIAU ha endegat diverses accions per tal de donar a conèixer 
aquest aplicatiu als membres de la comunitat universitària i ha 
realitzat presentacions en els centres de la UdL.
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El 2010, la Borsa de Treball de la Universitat de Lleida ha gestio-
nat un total de 301 ofertes de treball d’empreses que han ofert 
574 llocs de treball per a les diferents titulacions de la UdL. Cal 
destacar que, de les ofertes gestionades, un 35,09% correspon a 
les titulacions de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, 
un 21,42 % a les titulacions de l’Escola Politècnica Superior, un 
17,63% a les titulacions de la Facultat de Dret i Economia, un 9,06 
% a la Facultat de Lletres, un 13,84 % a la Facultat de Ciències de 
l’Educació i un 2.97 % als centres de Ciències de la Salut.

S’han inserit 80 persones de les quals 20 són homes i 60 són do-
nes.

Quant al nombre de persones inscrites al servei de la Borsa de 
Treball, ha estat de 290 persones, 120 homes i 170 dones.

Una de les accions relacionada amb el Programa d’Orientació i 
Inserció Laboral és el projecte europeu Transversalis, que té com 
a objectiu principal reforçar la integració econòmica i social del 
territori transfronterer franco-espanyol. Dins del marc europeu 
Transversalis, la UdL ha participat en els tallers 2 i 3 Le Stage en 
France et en Espagne i Description d’une formation, que es van 
realitzar el 10 i 11 de juny a Toulouse, organitzats conjuntament 
per l’Université Toulouse II Le Mirail i l’Université Toulouse III Paul 
Sabatier.

Així mateix, els 18 i 19 de novembre la UdL, va participar en el 
taller 4 Le Developpment Durable, a l’Université de Perpignan.

Beques de col·laboració en serveis i unitats

S’han convocat 80 beques i s’han rebut 192 sol·licituds (107 dones 
i 85 homes).

Per tal de complir amb el pla de formació bàsica s’han organitzat 
un total de 8 cursos sobre Persones i diversitat funcional (nivell 
bàsic i avançat), Procés de recerca de feina i Igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones.

Quant a les beques de caràcter específic, hi ha hagut 81 convoca-
tòries amb un total de 222 persones seleccionades, dels quals 49 
han col·laborat en la Jornada de Campus Oberts (encara que es 
van convocar 51 beques), 29 han col·laborat en l’assessorament 

i informació per a la matrícula (encara que es van convocar 33 
beques), 55 en els passis d’enquestes d’opinió i 7 han col·laborat 
amb el SIAU en les activitats del Programa d’Informació i Orienta-
ció Universitària. La resta de persones han col·laborat en diferents 
unitats orgàniques de la UdL.

El SIAU participa en la formació general de les persones becàries 
de la Jornada de Campus Oberts i d’assessorament i informació 
per a la matrícula.

Beques d’introducció a la recerca

El Vicerectorat d’Estudiantat, amb el patrocini del Consell Social, 
ha convocat per segona vegada les beques d’introducció a la re-
cerca. Aquesta convocatòria consta de dues parts diferenciades: 
d’una banda, la convocatòria per als grups de recerca perquè 
presentin propostes de col·laboració d’introducció a la recerca en 
el marc dels seus projectes, i, de l’altra, la convocatòria adreça-
da a l’estudiantat per tal de sol·licitar aquestes beques. La beca 
de l’estudiantat consta de 1.052 euros en concepte de beca de 
col·laboració més un ajut de 500 euros per a la matrícula en un 
màster universitari de la UdL.

S’han convocat 20 beques. S’han rebut 38 propostes de grups de 
recerca i 37 sol·licituds per part de l’estudiantat i finalment han 
col·laborat 16 persones (10 dones i 6 homes).

Ajuts de viatge

La Universitat de Lleida és conscient de la importància que té per 
a la formació integral del seu estudiantat la realització d’activitats 
acadèmiques complementàries desenvolupades fora de la pròpia 
UdL. La Universitat respon a aquestes necessitats donant suport 
a l’estudiantat que realitza estades fora de la UdL en l’àmbit de 
programes de mobilitat acadèmica tant a nivell nacional com in-
ternacional.

Per contribuir a aquest propòsit, el 29 d’abril de 2010, es va apro-
var una nova convocatòria d’ajuts de viatge per a l’estudiantat. 
L’import pressupostari adjudicat a aquests ajuts ha estat de 50.000 
euros.
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S’han presentat 154 sol·licituds, de les quals 34 han quedat ex-
closes per no complir els requisits de la convocatòria. Quant a les 
destinacions: s’han rebut 66 sol·licituds (43%) per viatjar a Europa 
i la quantitat màxima adjudicada ha estat 191,77 euros; 77 (50%) 
per viatjar a Amèrica amb un ajut màxim de 829,13 euros; 2 (1,3%) 
per Àsia amb una subvenció màxima de 611,84 euros; 3 (2%) per 
l’estat espanyol amb un ajut màxim de 73,32 euros i 5 (3,25%) 
per Àfrica que han rebut un ajut de 362,11 euros. Els marcs ob-
jectes de les sol·licituds han estat bàsicament els programes de 
mobilitat (Erasmus i mobilitat internacional de la UdL) amb 89 
sol·licituds, després els programes de formació dels centres amb 
36 i 29 sol·licituds d’altres activitats.

carnet de la Udl

El Carnet de la UdL identifica com a membre de la comunitat 
universitària i permet l’accés a zones restringides, instal·lacions 
i edificis de la universitat, el préstec bibliotecari, el pagament de 
petits imports dins de la UdL (copisteries, sales d’usuaris, bibliote-
ques i Botiga Údels). Permet aconseguir descomptes en activitats 
culturals: entrada (gratuïta o amb el descompte corresponent) a 
cinemes, museus, sales d’exposicions i altres esdeveniments i en 
establiments comercials, el pagament en autobusos urbans i inter-
urbans en l’àmbit de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de Lleida 
(ATM) i la signatura electrònica per alguns col·lectius.

Durant l’any, s’han realitzat diverses campanyes de descompte, 
amb la col·laboració del Banc de Santander, per la càrrega i recà-
rrega de títols de transport que ofereix l’ATM de l’Àrea de Lleida i 
que abasta l’àmbit territorial del Segrià, el Pla d’Urgell, les Garri-
gues, la Noguera, l’Urgell i la Segarra.

Des del SIAU, s’ha portat a terme la gestió del carnet de la UdL, la 
qual cosa ha comportat trametre les sol·licituds, les incidències, 
el control dels carnets rebuts, la informació a la persona usuària 
a través de diversos mitjans i la coordinació amb els centres i les 
biblioteques de la UdL. S’han gestionat 2.733 sol·licituds de carnet 
d’estudiantat i 190 sol·licituds de carnet de personal. També s’han 
gestionat 374 incidències per diferents motius duplicats per pèr-
dua o robatori, per deteriorament i també per tal d’obtenir un nou 
carnet amb la tecnologia de xip sense contacte MIFARE.

cessió de bicicletes per a l’estudiantat

L’objecte d’aquesta acció és proporcionar la bicicleta com a mitjà 
de transport eficient, ràpid, econòmic, còmode, divertit i saluda-
ble entre l’estudiantat i als efectes de proporcionar un mitjà de 
transport urbà sostenible. Així, els estudiants disposen durant sis 
mesos, que es poden prorrogar per tres mesos més, d’una bicicleta 
urbana amb dret a determinades reparacions. També reben un kit 
de seguretat consistent en un casc, una armilla reflectant i cade-
nats.

El nombre total de cessions ha estat de 44, 11 d’aquestes cessions 
(25%) ha estat a estudiantat extern participant en programes de 
mobilitat, 29 cessions (66%) a estudiantat resident fora de la ciu-
tat de Lleida i 4 (9%) a estudiantat de la ciutat de Lleida.

Per procedència, les persones beneficiàries de les cessions són 4 
(9%) d’Europa, 7 (16%) d’Amèrica del Sud, 4 (9%) de Lleida i 29 
(66%) de la resta de l’estat espanyol.

Per centres, les xifres són: Escola Politècnica Superior 5 cessions; 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària 19 cessions; Facultat 
de Ciències de l’Educació 1 cessió; Facultat de Dret i Economia 1 
cessió; Facultat d’Infermeria 1 cessió; Facultat de Lletres 3 ces-
sions i Facultat de Medicina 14 cessions.

Servei de Suport a l’Estudiantat

S’han concertat 20 visites a 12 persones per ser ateses pel Ser-
vei de Suport a l’Estudiantat. Finalment, s’han portat a terme 14 
entrevistes i s’han atès presencialment 8 persones. Així mateix, 3 
persones més s’han interessat per aquest servei sense arribar a 
entrevistar-se.

Activitats de lleure

El SIAU ha organitzat i coordinat el procediment del programa 
de conciliació de la vida familiar i laboral de la UdL que ofereix la 
possibilitat de participar en el Programa d’Activitats de Lleure de 
la UdL als fills i filles dels membres de la comunitat universitària. 
El nombre d’infants en aquest programa ha estat del 23 al 30 de 
juny de 2010, 11 nens i 12 nenes; de l’1 al 6 de setembre de 2010, 
13 nens i 10 nenes; del 23 al 31 de desembre de 2011 8 nens i 10 
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nenes; del 3 al 5 de gener de 2011, 2 nens i 9 nenes; i del 18 al 
21 d’abril del 2011, 12 nens i 13 nenes. L’horari ha estat de 8 a 15 
hores.

Unitat Udl per a tothom

La Universitat de Lleida vetlla per remoure els obstacles que po-
den dificultar el desenvolupament de la seva vida acadèmica a les 
persones de la comunitat universitària amb alguna discapacitat. 
La unitat UdL per a tothom (www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.
html) aglutina els recursos i accions que s’hi dediquen a aquest 
objectiu.

El Vicerectorat d’Estudiantat, dins el Programa d’Atenció a les Per-
sones amb Necessitats Especials de la Universitat de Lleida, ha fet 
la 5a Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb necessi-
tats especials. Aquesta convocatòria està oberta a tot l’estudiantat 
matriculat en els centres propis de la UdL durant el curs 2010-11 
que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat 
física o sensorial en grau igual o superior al 33% i que pateixin 
una discapacitat greu o tinguin necessitats especials excepcionals 
degudament justificades.

Aquest curs s’ha adquirit ClaroRead Plus V5, que és un programa 
multisensorial que ajuda les persones amb problemes per llegir i 
escriure.

Dins del programa d’eliminació de barreres arquitectòniques, s’han 
recollit propostes de millora d’alguns equipaments o instal·lacions 
de la UdL i s’ha gestionat algunes sol·licituds d’estudiants 
d’adaptacions físiques i docents.

S’ha desenvolupat el Programa d’Informació i Orientació Univer-
sitària per a Alumnes amb Necessitats Educatives Especials dins 
del programa institucional adreçat a l’estudiantat que vol acce-
dir al sistema universitari. L’objectiu és proporcionar informació i 
orientació personalitzada a aquests alumnes que volen accedir al 
sistema universitari i també als seus professors i professores i/o 
tutors i tutores i preparar la transició del centre de secundària a 
la universitat.

El 21 de juny de 2010, es va presentar la Guia de contingut digi-
tal accessible. Així mateix, el 30 de març de 2011 es va presentar 

la Guia en suport paper. La Guia de contingut digital accessible, 
desenvolupada conjuntament per la Unitat UdLxTothom i el Grup 
GRIHO, amb el suport d’UNIDISCAT, explica com crear documents 
digitals a partir de documents de Microsoft Office, Open Office i 
altres, en format text i pdf perquè siguin accessibles per a perso-
nes amb discapacitat. La guia s’ha publicat sota la llicència Creati-
ve Commons i està disponible en català i castellà en la pàgina web 
de GRIHO (http://griho.udl.cat/ca/guies.html?__locale=ca).

El 4 de maig, es va assistir a la II Jornada UNIDISCAT organitza-
da pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), a Barcelona. 
L’ojectiu d’aquesta jornada és donar a conèixer les activitats des-
envolupades en els darrers anys, analitzar els resultats obtinguts i 
valorar projectes de futur. En aquesta jornada, el director del Grup 
de Recerca en Interacció Persona-Ordinador i Integració de Dades 
(GRIHO) de la UdL va realitzar l’exposició Tots podem generar in-
formació accessible: disseny per a tothom.
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EdIcIoNS I PUBlIcAcIoNS

Coordinador: Sr. Javier de Castro Fresnadillo
http://www.udl.es/arees/eip

Presentació

El Servei de Publicacions manté com a objectius l’impuls, la pro-
gramació i la producció tècnica d’edicions científiques, docents, 
d’extensió universitària i de difusió i imatge institucional de la 
Universitat. És a dir, l’edició de materials de suport a la docència; la 
difusió de la recerca a partir de sèries i col·leccions editades amb el 
suport dels departaments; la presència institucional de la Univer-
sitat en el món editorial i del llibre mitjançant l’edició de treballs 
que, sense perdre rigor, siguin atractius a públics més amplis que 
el de l’estricte univers acadèmic i universitari. Alhora es pretén 
potenciar encara més la presència institucional i la difusió del fun-
cionament i l’activitat de la Universitat, que es realitza mitjançant 
l’edició de guies, memòries, programes de doctorat i mestratges, 
catàlegs i altres materials diversos pensats per a divulgar l’activitat 
quotidiana universitària. Ressalta l’extensió universitària, que re-
presenta finalment, un altre dels àmbits importants d’actuació, 
tant pel que fa a l’activitat estudiantil i les seves publicacions i 
revistes, com a la d’altres col·lectius universitaris. 

Producció bibliogràfica

Entrant en el capítol pràctic de les publicacions realitzades pel Ser-
vei de Publicacions durant el curs acadèmic corresponent i dins de 
l’àmbit de la producció científica, han estat publicats prop de qua-
ranta títols. En l’àmbit variat de l’extensió universitària han vist la 
llum aproximadament una dotzena de volums, a més d’un nombre 
similar d’unitats, corresponents a diverses iniciatives institucionals 
com ara memòries científiques, guies de l’estudiant i altres pro-
ductes d’imatge i de funcionament intern de la Universitat.

Durant aquest període, el Servei de Publicacions ha consolidat to-
tes les seves col·leccions amb l’aparició de nous títols a cadascuna. 
L’apartat corresponent a llibres fora de col·lecció també ha vist 
l’increment de la seva producció, sobretot gràcies a l’edició d’actes 
de jornades i congressos celebrats a la Universitat de Lleida i a 

l’espera de que aquest apartat de la producció bibliogràfica uni-
versitària lleidatana disposi d’un marc propi en forma de col·lecció. 

Cal esmentar, finalment, el treball que s’està desenvolupant per 
materialitzar en suport magnètic nous materials acadèmics, de 
recerca i formatius en una iniciativa conjunta amb l’Institut de 
Ciències de l’Educació. 

difusió

La nostra pertinença a entitats com l’Asociación de Editoriales 
Universitarias Españolas (AEUE) o l’Institut Cultural Lluís Vives ens 
ha permès de mantenir un contacte continu i fluid amb el món 
del llibre universitari, participant com a expositors professionals 
en prestigioses fires nacionals i internacionals del llibre com Liber 
(Madrid-Barcelona) o les de Francfort (Alemanya), Buenos Aires 
(Argentina), Salón del Libro Universitario de Mérida (Venezuela), 
etc.

Les nostres novetats bibliogràfiques apareixen regularment en ca-
tàlegs de màxima difusió com MARCIAL PONS, NEU o el butlletí de 
la AEUE que arriben a tota la comunitat universitària espanyola i 
catalana. L’acord amb PORTICO per tal de ser inclosos en la seva 
base de dades internacionals que distribueix informació a moltes 
universitats estrangeres. La signatura amb PUVILL, S.L., d’un altre 
protocol de distribució mitjançant la seva llibreria telemàtica no 
ha fet altra cosa que eixamplar la difusió de les Edicions de la Uni-
versitat de Lleida. Tanmateix, el nostre abast de distribució s’ha vist 
augmentat afegint als contractes amb distribuïdores com Breo-
gán (nacional), MIDAC (Catalunya i Balears) un altre amb Sendra-
Marco per tal de cobrir millor el País Valencià. Les dades de venda 
parlen per si mateixes de la bona implantació que les publicacions 
de la UdL ha anat adquirint amb el temps.

La publicació regular del nostre catàleg general de publicacions de 
la Universitat de Lleida, posa de manifest un treball seriós que ha 
permès crear al llarg de la encara curta vida de les Edicions de la 
Universitat de Lleida un fons editorial propi que supera hores d’ara 
les 700 obres publicades. 

El Servei de Publicacions depèn orgànicament del Vicerectorat 
d’Activitats Culturals i Projecció Universitària.



249Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2010/2011

SERVEI d’ESPoRTS

http://www.udl.es/arees/esports.html
Coordinador: Sr. José Romero
Tècnic àrea activitats: Sra. Asun Legurburu
Tècnic àrea competició: Sr. Jordi Mariezcurrena

Introducció

Durant el curs acadèmic 2010-11, el Servei d’Esports ha organitzat 
diferents activitats i competicions esportives.

També s’ha participat, representant la UdL, en els Campionats Uni-
versitaris de Catalunya i d’Espanya.

El total de participació ha estat el següent:

1598 inscrits, dels quals 1238 són homes i 360 dones.

Àrea d’Activitats

En els cursos organitzats, 20 en total, han participat 299 alum-
nes:175 homes i 124 dones.

Els cursos han estat organitzats en tres blocs:

•	 Activitats de Promoció: defensa personal, ioga, balls de saló, 
ciclo indoor, pilates i aeròbic.

•	 Activitats de Lleure: descens de barrancs, piragüisme i esca-
lada.

•	 Escoles Esportives: natació, tenis i pàdel.

•	 Activitats PAS: multi esport.

Àrea de competició

Destacar la Coordinació General dels Campionats de Catalunya 
Universitaris de 2010-11, organització de les fases finals d’equips 
a Balaguer i Mollerussa, escacs i tenis taula.

El total de participants en les diferents competicions s’apropa a 
les 1300 persones:

Competició interna: 907: 825 homes i 82 dones.
Campionats de Catalunya:  336: 218 homes i 118 dones.
Campionats d’Espanya: 56: 20 homes i 36 dones.
Total competicions: 1299: 1063 homes i 236 dones.

competició interna: bàdminton, bàsquet, futbol-7, futbol sala, 
handbol platja i voleibol platja.

campionats de catalunya i Espanya Universitaris:

Esports d’equip: bàsquet, futbol, futbol-7, futbol sala, handbol, 
rugbi, rugbi-7, voleibol i hoquei.

Esports individuals: atletisme, bàdminton, Btt, cros, duatló, escala-
da, escacs, judo, karate, mitja marató, mitja marató de muntanya, 
natació, orientació, pàdel, taekwondo, triatló, tenis taula i voleibol 
platja.

medalles campionats de catalunya

Or: 15     Argent: 11 Bronze: 14 Total: 40

medalles campionats d’Espanya

Or:  0     Argent:  2 Bronze:  1 Total:  3
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SERVEI lINGÜÍSTIc

Curs 2010/11
http://www.udl.cat/serveis/sl.html

direcció

Dra. M. Salomé Ribes Amorós, professora del Departament de Filo-
logia Catalana i Comunicació

coordinació tècnica

Sr. Josep-Enric Teixidó Pujol

Personal tècnic

Sra. Judit Ibós Santiveri
Sra. Begonya Guedes Piñol
Sr. Josep Maria Boladeras Taché
Sra. Annabel Gràcia Damas
Sra. Beatriz Borrallo Merino
Sra. Elena Pérez Serrano
Sra. Glòria Vilanova Pascual

Secretaria

Sra. Isabel Fernández Fernández

Becari de col·laboració

David del Blanco Catalán

Introducció

Durant aquest curs, s’han cobert dos places del Servei Lingüístic, 
concretament de tècniques de formació de català i anglès, gràcies 
a les quals es va consolidant l’organigrama.

Un any més, la Universitat s’ha esforçat a complir els requeriments 
del Govern de la Generalitat pel que fa als objectius lingüístics 
que formen part del finançament variable de les universitats, com 
a continuació de les actuacions encetades en anys anteriors en 
aquest mateix sentit.

L’oferta formativa del Servei Lingüístic ha crescut per intentar do-
nar resposta a les necessitats de la comunitat universitària.

Àrea de formació

El Servei Lingüístic ha ofert a tots els col·lectius universitaris cur-
sos de català, occità, castellà, anglès i francès, de diferents ni-
vells i mitjançant diferents sistemes d’aprenentatge (presencials, 
semipresencials, virtuals), i cursos de llenguatges d’especialitat i 
d’altres d’específics. Per al professorat, aquesta oferta s’ha com-
plementat amb cursos d’alemany i italià.

L’oferta de cursos de català de llengua general adreçats a tota la 
comunitat universitària ha estat la següent: Nivell inicial A1 (13 
grups), Nivell bàsic A2 (9 grups), Nivell elemental B1 (2 grups), 
Nivell intermedi B2 (2 grups), Nivell de suficiència C1 (5 grups) 
i Nivell superior C2 (12 grups). D’adreçats específicament al PDI: 
Nivell de suficiència C1 (2 grups).

A més, s’han ofert els cursos específics següents: Català admi-
nistratiu, Català jurídic, Com s’Argumenta (virtual), Taller d’espai 
lingüístic personal, Lectura ràpida (virtual), i un curs de matèria 
transversal per als estudis de grau de la UdL: Comunica’t, presen-
tacions orals i treballs escrits en català.

L’SL ha organitzat dues convocatòries (febrer i juny) d’exàmens 
de llengua catalana dels nivells bàsic, elemental, intermedi, sufi-
ciència, suficiència per al PDI i superior, a les quals s’han presen-
tat cinc-centes persones. A banda d’aquestes convocatòries or-
dinàries, també s’han fet proves associades als processos selectius 
de PDI, d’acord amb la normativa sobre l’acreditació lingüística 
d’aquest col·lectiu.

L’oferta de formació en llengua anglesa ha estat la següent: Nivell 
A1 (1 grup), Nivell A2 (2 grups), Nivell B1 (4 grups), Nivell avançat 
B2.1 (2 grup) i Nivell avançat B2.2 (1 grup). Aquests cursos s’han 
fet de manera semipresencial amb materials en línia accessibles a 
través del Campus Virtual i sessions presencials setmanals de dues 
hores. Per al professorat, s’han ofert cursos anuals presencials de 
100 hores de durada dels nivells següents: Nivell A1, Nivell A2, 
Nivell B1 i Nivell B2.1 (1 grup de cada nivell). Per al col·lectiu del 
PAS, s’han ofert cursos presencials i semipresencials, inclosos en el 
Pla de Formació: Nivell A1 (2 grups), Nivell A2 (2 grups), Nivell B1 
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(1 grup), Nivell B1 semipresencial (1 grup), Nivell B2.1 (2 grups), 
Nivell B2.2 (2 grups), i grups de conversa de nivells A2, B1 i B2.

A banda dels cursos generals d’anglès, s’han ofert grups de con-
versa cada quadrimestre (de nivells A2, B1 i B2), el curs Preparació 
per al First Certificate i un de matèria transversal: Let’s communi-
cate: oral presentations and written essays in English.

L’oferta de cursos de castellà per a estrangers ha estat la següent: 
Nivell A1 (2 grups), Nivell A2 (2 grups), Nivell B1.1 (2 grups) i Nivell 
B1.2 (2 grups). També s’ha ofert un curs de matèria transversal: 
Comunícate: presentaciones orales y trabajos escritos en español.

L’oferta d’occità s’ha fet en col·laboració amb el Consell General 
d’Aran. Al primer quadrimestre, es va fer un curs de Nivell A1 i, al 
segon quadrimestre, un de Nivell A2 i un altre de Nivell B1.

S’han ofert tres cursos de francès: Nivell A1, Nivell A2 i Nivell B1. 
El Nivell A2 s’ha fet en el marc del CulturPro, projecte transfron-
terer de formació finançat amb fons europeus FEDER, que duen a 
terme diverses institucions universitàries (la Universitat de Girona, 
la Universitat de Perpinyà, la Universitat de Lleida i la Xarxa Vives 
d’Universitats). Els alumnes del Nivell A2 han pogut assistir a les 
trobades transfrontereres amb alumnes de català de Perpinyà i 
de francès de Girona que s’han fet a Banyuls de la Marenda i a 
Palafrugell. Exclusivament per al professorat, s’ha ofert un grup de 
Nivell intermedi B1 de francès.

Pel que fa als cursos adreçats al professorat, se n’ha ofert d’italià 
(Nivell bàsic A1 i Nivell intermedi B1), alemany (Nivell inicial A2 i 
Nivell intermedi B1).

El Centre d’Autoaprenentatge de Llengua (CAL) ha continuat 
funcionant amb l’ensenyament de tres llengües: català, anglès 
i castellà. Ha estat obert quaranta-cinc hores setmanals, amb la 
col·laboració d’un becari. A banda de l’autoaprenentatge pròpia-
ment dit, s’han ofert grups de conversa en català (2 grups) i cas-
tellà (1 grup), i s’ha anat mantenint i ampliant la web de recursos 
per a l’autoaprenentatge.

Per llengües, les dades de persones matriculades als cursos del 
Servei han estat:

llengua Nre. d’alumnes
Català 884
Anglès 468
Castellà 113
Occità 56
Italià 10
Alemany 8
Francès 70
Total 1.607

Per accedir als cursos de l’SL, ha calgut acreditar la possessió del 
nivell anterior al que es volia cursar, o fer una prova de nivell. 
S’han fet 438 proves de les diferents llengües i també s’han ges-
tionat les proves de nivell de llengua per als estudiants de la UdL 
que han sol·licitat una beca Erasmus (83 proves).

Pel que fa a l’acreditació lingüística de terceres llengües de 
l’estudiantat, s’han administrat 481 proves de nivell d’anglès i 
francès per a l’estudiantat de primer de grau durant les activitats 
d’acollida de cada facultat. Al setembre, també es va fer una con-
vocatòria per accedir al màster de Secundària, atès que el nivell 
B1 d’una tercera llengua hi és requisit d’entrada, i, al novembre, 
es va fer una convocatòria adreçada al PDI i al PAS, a la qual es 
van presentar 44 persones. Al juny s’han administrat les proves 
específiques per a tota la comunitat universitària per acreditar el 
nivell B1 d’anglès, francès, italià i alemany.

Després del pilotatge del material didàctic, per a l’acollida de no-
catalanoparlants a la UdL PerVindre durant el curs 2009-10, aquest 
curs ja s’ha fet servir normalment en els nivells inicials de català.

Àrea de dinamització

El Servei Lingüístic de la UdL ha mantingut reunions periòdiques 
amb els dinamitzadors lingüístics de la resta de serveis lingüístics 
universitaris del Principat en el marc del Grup de Dinamització 
Lingüística Universitària. Durant aquest curs, el grup de treball 
ha continuat amb les línies encetades en el curs anterior, amb la 
intenció de desenvolupar els conceptes recollits en el decàleg “Si-
gues lingüísticament sostenible” i promoure les sortides interuni-
versitàries adreçades a l’estudiantat no catalanoparlant.
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Els serveis lingüístics de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de 
Vic, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i 
Virgili, de la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat 
Ramon Llull han desenvolupat per segona vegada un programa 
de sortides interuniversitàries perquè els estudiants que fan cur-
sos de català de nivells A1, A2 i B1 tinguin una visió més àmplia 
del territori i es puguin relacionar amb altres estudiants nouvin-
guts d’altres universitats que també estan aprenent català. Durant 
aquest curs, els estudiants de la UdL han pogut conèixer de prop 
Vic, Barcelona, Tarragona i Sant Sadurní d’Anoia.

S’ha actualitzat la informació sobre l’ús de la llengua a la docèn-
cia, la llengua de les tesis doctorals i el coneixement de català de 
l’estudiantat, que es pot consultar a la pàgina web del Servei.

Abans de l’inici lectiu de cada quadrimestre, s’han organitzat 
cursos de nivell inicial de català adreçats a l’estudiantat de fora 
del domini lingüístic català (del 30 d’agost al 10 de setembre de 
2010 i del 24 de gener al 4 de febrer de 2011). Els cursos, que es 
complementen amb activitats lúdiques i culturals i donen dret a 
l’obtenció de crèdits de lliure elecció, formen part de les activitats 
d’acollida organitzades conjuntament amb l’Oficina de Relacions 
Internacionals per a l’estudiantat de mobilitat, durant les quals 
hi ha sessions de presentació del Voluntariat Lingüístic (VL) i de 
l’oferta formativa de l’SL, i de coneixement de la Universitat. S’ha 
confeccionat un díptic, per als membres de la comunitat univer-
sitària de fora de l’àmbit lingüístic català, amb informació dels 
diferents recursos que tenen a l’abast per aprendre català. També 
s’ha distribuït, amb el suport de l’Oficina de Relacions Internacio-
nals, materials interuniversitaris d’acollida: guies de conversa en 
diversos idiomes, CD-ROM amb informació útil.

A la setmana d’acollida del primer quadrimestre, es va fer una fes-
ta de benvinguda amb la representació al Teatre de l’Escorxador de 
l’obra My Lleida, l’actuació del grup The Companys al Cafè del Tea-
tre i el lliurament dels certificats dels curs de català de nivell A1. 
Altres accions del VL amb estudiants de mobilitat, a més del suport 
que els ofereixen durant les primeres setmanes d’estada a la UdL, 
han estat: coneixement de tradicions catalanes de Nadal (amb di-
ferents obsequis culturals per als participants), una castanyada, 
un concurs de disfresses (amb entrades de cinema i de concerts 

com a premis, i diccionaris per a tots els participants) i una sortida 
a Poblet, l’Espluga de Francolí i el Mercat Medieval de Montblanc.

Els dies 15 i 22 d’octubre de 2010, es van fer les sessions del curs 
Pautes per a una bona acollida lingüística, un curs que perseguia 
els objectius següents: fer reflexionar els estudiants catalans sobre 
les estratègies més adequades per dur a terme l’acollida lingüística 
i fer conèixer els recursos que l’alumnat de la UdL té a l’abast per 
participar en aquest programa, conèixer les activitats d’acollida 
lingüística de diferents universitats, oferir formació per als volun-
taris lingüístics i reflexionar sobre el multilingüisme i el paper del 
català a les universitats. Les sessions d’aquest curs van ser: “Algu-
nes estratègies per aconseguir una comunicació efectiva”, a càrrec 
de Mònica Batet (tècnica en dinamització lingüística de la URV); 
“L’acollida lingüística a les universitats. Estratègies d’actuació. Re-
cursos informatius i formatius”, a càrrec de David Casals (tècnic 
en dinamització lingüística de la UB); “Drets lingüístics i multilin-
güisme: acolliment i defensa”, a càrrec de Dolors Gimeno (advo-
cada, especialista en dret civil i en dret administratiu, en concret 
en drets lingüístics), i “L’acolliment lingüístic: trencant els nostres 
prejudicis”, a càrrec de David Vila (Tallers per la Llengua).

Del 12 al 14 de novembre de 2010, es va fer a Alcúdia la III Troba-
da del Voluntariat Lingüístic “Dinamització lingüística individual i 
col·lectiva”, organitzada pel Servei Lingüístic de la UIB i la Xarxa 
Vives d’Universitats. En representació de la UdL van assistir-hi 9 
persones.

Un any més, el Servei Lingüística ha editat un calendari de bu-
txaca que es distribueix entre tota la comunitat universitària. Per 
il·lustrar el del 2011 s’ha jugat amb un jeroglífic en anglès i català.

El Voluntariat Lingüístic va promoure un cinefòrum amb pel·lícules 
en català orientat als estudiants nouvinguts. La idea era que els 
estudiants tinguessin l’oportunitat de practicar la llengua fora de 
l’aula d’una manera diferent. S’hi van projectar tres pel·lícules: Jo-
ves, Àngels i dimonis i Pretextos.

Continua la possibilitat de conversar en diferents llengües a tra-
vés de la Borsa d’Intercanvi Lingüístic. Les persones inscrites en 
aquest curs van oferir o sol·licitar conversa en català, castellà, an-
glès, francès, alemany, italià, portuguès, occità, txec, noruec, xinès, 
turc, finès, àrab i rus.
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Per celebrar la diada de Sant Jordi, es va fer una lectura multilin-
güe de poemes i relats curts en què van participar els alumnes i 
els professors dels cursos de llengües del Servei Lingüístic, que van 
recitar textos en català, castellà, romanès, anglès i francès.

Per segon any consecutiu, es va fer una lectura de textos per Sant 
Jordi en la qual podien participar tots els membres de la comuni-
tat universitària. Els lectors participants van llegir textos propis o 
d’altres autors en català, castellà, francès i anglès. Es van editar 
uns punts de llibre commemoratius de l’acte.

L’1 de juny, es van lliurar els guardons de la cinquena edició dels 
Premis Llanterna Digital de curtmetratges, organitzat en el marc 
de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, que agrupa la 
Direcció General de Política Lingüística, el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, els serveis territorials d’Educació, de Salut i 
de Justícia, l’Escola Oficial d’Idiomes, el Servei Lingüístic de Comis-
sions Obreres i el Servei Lingüístic de la UdL. Els Premis Llanterna 
Digital volen contribuir al foment de l’ús del català i de l’occità, i 
a la promoció de la creació audiovisual en aquestes llengües, mit-
jançant curtmetratges en format digital. En aquesta edició, sota el 
lema “Parlaré”, s’hi van presentar 23 obres.

El 6, 14 i 21 de juny, es va fer a Lleida la quarta Mostra de Cinema 
Occità, un projecte nascut també dels Premis Llanterna Digital. Les 
obres de la Mostra també es podran veure a la Seu d’Urgell, Viella, 
Barcelona, Montalbán,Tolosa i Ostana (Piemont).

A través de la web del Servei Lingüístic, s’ha fet difusió de tota la 
informació relacionada amb la promoció lingüística: nous produc-
tes relacionats amb les noves tecnologies i les llengües, recursos 
en línia, webs de política lingüística, entitats relacionades amb les 
llengües, convocatòries, cursos, congressos, jornades, premis, ac-
tes, campanyes, exposicions, articles interessants...

Àrea d’assessorament

Per a l’any 2011, es van posar en marxa dues convocatòries d’ajuts 
per a la correcció de tesis doctorals en català i en anglès, dotades 
amb 6.000 euros cadascuna, amb l’objectiu de promoure la redac-
ció i presentació de tesis doctorals en aquestes llengües a la UdL 
i garantir-ne la qualitat lingüística. Els ajuts s’adrecen a totes les 
persones que hagin inscrit la tesi doctoral a la UdL i que la tinguin 

enllestida per poder-la presentar. En el cas de les tesis en català, 
també s’ofereix suport per fer-ne el resum en anglès.

S’ha tramitat la correcció o la traducció de textos de la comunitat 
universitària i la resolució de consultes lingüístiques en diverses 
llengües. També s’ha engegat un programa de supervisió de pàgi-
nes web de la Universitat.
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SERVEI dE PREVENcIó dE RIScoS 
lABoRAlS

El Servei de Prevenció de la UdL ha continuat amb el desenvolupa-
ment del Pla de Prevenció 2008-2011 i ha portat a terme, durant 
el curs acadèmic 2010-11, les següents activitats preventives de 
l’àmbit de la seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia, 
psicosociologia i vigilància de la salut:

•	 Incorporacions en l’estructura preventiva i d’emergències

D’acord amb el que estableix el document d’estructura pre-
ventiva aprovat per Consell de Govern el 29 de febrer de 
2008, s’han designat col·laboradors en els grups de recerca.

•	 correccions de les avaluacions de risc i plans d’auto-
protecció dels Edificis de la Udl

Amb l’objectiu d’aconseguir la millora de l’entorn de tre-
ball, contínuament s’estan duent a terme millores tècniques 
dels edificis en base als estudis d’Avaluació de Risc i plans 
d’autoprotecció realitzats en els diferents edificis de la UdL.

Concretament, s’han dut a terme les avaluacions inicials de 
riscos dels següents edificis: 

 - Facultat Ciències Educació.
 - Edifici 5 ETSEA.
 - Edifici 6 ETSEA.
 - Treballadors de la UdL desplaçats a l’IRTA.

I les revisions de les avaluacions de risc de: 

ETSEA: Edifici 1- 2- 3- 4- A-B.

•	 Pla de millores de protecció contra incendis. 

Continuant amb l’adequació dels edificis a la normati-
va de protecció contra incendis, s’han revisat i adequat les 
instal·lacions de sistemes de protecció contra incendis i mit-
jans d’extinció a tots els Campus. En el Campus d’ETSEA, s’ha 
dut a terme l’ampliació del sistema de detecció dels Edificis 

2, 3 i A-B i s’ha instal·lat detecció d’hidrogen a l’edifici 5. 
Implantació d’un telèfon únic d’emergències *112 des 
de línia interior i 973 70 22 22 des de línia exterior. 
Tal i com s’ha fet en la majoria d’edificis de la UdL i per tal 
de facilitar l’activació del sistema d’emergències, als edificis 
nous de la UdL s’han col·locat les instruccions de com avisar 
en cas que alguna persona detecti una emergència a través 
del telèfon únic d’emergències, juntament amb els plànols 
d’evacuació. També s’han identificat i senyalitzat les zones 
destinades a confinament.

En l’edifici A-B i Edifici 2 d’ETSEA, s’han modificat una i tres 
finestres, respectivament, per permetre un possible rescat 
des de l’exterior.

•	 Implantació dels Plans d’Emergència

S’han continuat aprovant els protocols d’actuació en cas 
d’emergència en els edificis de la UdL.

Amb l’objectiu d’implantar els Plans d’Emergència a cadascun 
dels campus i edificis de la UdL i impulsar la posada en marxa 
de l’estructura de lluita contra les emergències de la UdL, s’ 
ha considerat necessari reforçar l’estructura d’emergències 
mitjançant la designació de més personal.

•	 Formació dels Equips d’Emergència

Durant el mes d’octubre de 2010 i maig de 2011, s’han dut a 
terme cursos específics de formació, adreçats a les persones 
que formen part dels equips d’emergència (Cap d’Emergència, 
Centre de Control, Equip de Primera Intervenció, Equip de 
Segona Intervenció i Equip d’Alarma i Evacuació). Aques-
tes persones han estat formades amb l’objectiu que ad-
quireixin els coneixements per poder actuar eficaçment en 
cas d’emergència i coneguin quines són les seves funcions. 
Aquest cursos han estat impartits per personal qualificat de 
SP ACTIVA.

•	 Implantació del procediment de coordinació empresarial

S’ha continuat amb la implantació del procediment de 
coordinació empresarial, en què s’estableixen les pautes 
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d’actuació per garantir la coordinació en temes de prevenció 
entre la Universitat de Lleida i les empreses que desenvolupin 
part de la seva activitat en les instal·lacions de la UdL, en 
particular, amb les empreses que puguin generar riscos greus 
o molt greus.

•	 Protecció contra caigudes d’alçada mitjançant sistemes 
de protecció

Per tal d’evitar el risc de caiguda d’alçada, existent durant 
la realització de tasques de manteniment i neteja, s’han 
instal·lat sistemes anticaigudes, consistents en línies de vida, 
baranes i punts d’ancoratge en les cobertes, patis interiors i 
àrees perimetrals en els següents edificis de la UdL:

 - Edifici Polivalent (ampliació línia existent).
 - Facultat d’Infermeria.
 - Coberta aules i sala estudis Facultat Medicina.
 - Coberta aules EPS.
 - CCCT (punts ancoratge per neteja vidres des de platafor-

ma).

També s’ha adquirit un sistema de protecció (ancoratge mò-
bil) per a les tasques de neteja de vidres per al Campus de 
Cappont i Campus d’ETSEA.

•	 S’han redactat protocols de treballs en alçada als se-
güents edificis de la Udl:

Protocol de treballs de neteja de vidres des de plataforma de 
l’edifici CCCT.

Protocol de treballs en alçada en la coberta de les aules de 
l’EPS.

Protocol de treballs en alçada en la coberta de l’edifici Poli-
valent.

Protocol de treballs en alçada en la coberta de la Facultat 
d’Infermeria.

Modificació del protocol de treballs en alçada en la coberta 
de l’Edifici del Rectorat.

•	 Resolució dels comunicats de risc a través dels quals els 
usuaris comuniquen a l’SPRL les condicions perilloses que es 
produeixen a la Universitat per tal de procedir al seu estudi i 
aplicar les mesures correctores adequades per eliminar o mi-
nimitzar la situació del risc.

•	 Estudis ergonòmics de llocs de treball en despatxos 
mitjançant l’avaluació d’aspectes com l’espai disponible, 
il·luminació, ventilació i distribució del mobiliari que condi-
cionen en gran part la satisfacció dels treballadors i treballa-
dores en la realització del seu treball.

•	 control de la legionel·la a les instal·lacions de risc.

Controls externs: contracte amb empresa externa per al con-
trol de la legionel·la en les instal·lacions de la Universitat.

Controls interns: s’estableixen funcions i responsabilitats so-
bre els controls interns.

Des de l’SPRL s’han coordinat les tasques externes i internes 
de control de les instal·lacions d’aigua sanitària i torre de re-
frigeració.

•	 Vigilància de la salut contractada amb SP Activa, que ha 
consistit principalment en la realització de revisions especí-
fiques d’acord amb els llocs de treball de tots els campus de 
la UdL.

•	 Avaluacions de riscos psicosocials

S’han realitzat avaluacions de riscos psicosocials al perso-
nal de l’Àrea Econòmica, del Servei de Personal i de l’Oficina 
de Relacions Internacionals (ORI). Aquestes avaluacions han 
estat realitzades per un tècnic de SP Activa i coordinades i 
supervisades pel Servei de Prevenció de la UdL.

•	 Reunions periòdiques del comitè de Seguretat i Salut 

Han tingut lloc reunions periòdiques del Comitè de Segu-
retat i Salut en què s’han donat a conèixer les actuacions 
en matèria de prevenció de riscos per tal de vetllar per la 
salut laboral dels treballadors i treballadores de la UdL. En 
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aquestes reunions, s’han promogut iniciatives sobre mètodes 
i procediments per assolir una prevenció efectiva dels riscos, 
proposant la millora de les condicions de treball i la correcció 
de deficiències existents.

•	 Renovació de la nova pàgina web de l’SRPL (www.sprl.udl.cat) 
adaptant-la a criteris d’accessibilitat (GRIHO).

•	 Col·laboració amb el Centre Dolors Piera per incorporar la 
perspectiva de gènere a la prevenció de riscos a la UdL.

cENTRE doloRS PIERA d’IGUAlTAT 
d’oPoRTUNITATS I PRomocIó  
dE lES doNES dE lA Udl

Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les 
Dones
Av. Jaume II, 71 25001 Lleida 
Telèfon: 973703396 i 973702757
C/e: centredolorspiera@cdp.udl.cat
Web: www.cdp.udl.cat

Naixement

Creat L’abril de 2006, el Centre Dolors Piera d’Igualtat 
d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida 
va néixer dels esforços del Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la 
Dona (SIED) i de la Universitat de Lleida (UdL) per tal de fomentar 
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tot avançant-se a 
la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva 
entre Dones i Homes i a la Llei Orgànica 4/2007 d’universitats, que 
recull a la disposició addicional dotzena que: “Les universitats han 
de comptar entre les seves estructures d’organització amb unitats 
d’igualtat per a l’exercici de les funcions relacionades amb el prin-
cipi d’igualtat entre dones i homes”.

objectius

El CDP té com a objectiu fonamental sensibilitzar la comunitat uni-
versitària sobre la situació de desequilibri existent en les relacions 
de gènere i vetllant per la consecució de la igualtat d’oportunitats 
i la no discriminació per raó de sexe. En conseqüència, el CDP es 
compromet a:

•	 promocionar la recerca en gènere i la difusió del coneixe-
ment sobre les dones i elaborat per les dones,

•	 motivar la inclusió de la perspectiva de gènere en totes les 
tasques universitàries: docents, d’investigació i de gestió) i

•	 contribuir a la formació de professionals que incloguin 
aquesta perspectiva en el desenvolupament de la seva feina.
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Projectes i activitats realitzades

1. Activitats de formació.

Durant l’activitat acadèmica del curs 2010-2011, el Centre Dolors 
Piera ha realitzat diferents activitats docents entre les quals es 
destaquen les següents: la VI Edició del Màster Oficial on-line en 
Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les dones a l’àmbit rural; les 
Jornades Dona i igualtat de tracte en l’àmbit rural III; la formació 
en matèria d’igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i el becariat 
de col·laboració; el curs a la Universitat d’Estiu de la UdL: Causes 
ocultes del fracàs escolar i formes de superar-lo des de la coeduca-
ció; cursos adreçats al PDI: Universitat i coeducació i Llenguatge i 
comunicació no sexistes, i al PAS: Tractament de les diferències de 
gènere per a la millora de la gestió en l’administració. El Centre ha 
acollit una estudianta dels estudis d’Educació Social de la UdL per 
a realitzar-hi el pràcticum.

2. Activitats amb altres unitats d’igualtat de les universitats es-
panyoles.

Creació de la Plataforma virtual de la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de 
Gènere per a l’Excelencia Universitària (RUIGEU), formada per to-
tes les unitats, observatoris i oficines d’igualtat de les universitats 
espanyoles i que acollirà la UdL durant un any.

3. Activitats de divulgació i sensibilització.

Publicació del butlletí mensual del Centre Dolors Piera i els núme-
ros 4 i 5 de la col·lecció Genuïnes dedicats a la violència masclista 
en l’àmbit de la parella i a la comunicació no sexista, respectiva-
ment. D’una altra banda, en l’àmbit de la sensibilització, ha orga-
nitzat les celebracions del 8 de març, 28 de maig, 15 d’octubre i 25 
de novembre i la celebració del Centenari de l’Accés de les Dones a 
les universitats espanyoles (1910-2010).

4. Prestació de Serveis.

El Centre Dolors Piera ha ofert assessorament a institucions ex-
ternes com el cas de l’Ajuntament de Lleida en l’elaboració de la 
Diagnosi de la situació de les dones al municipi de Lleida i també 
a la UdL per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la 
docència i la recerca, en la redacció i revisió de textos per evitar 

l’ús sexista i androcèntric del llenguatge, en situacions de dificul-
tats de conciliació o d’assetjament sexual o per raó de sexe, entre 
d’altres.

5. Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones a la UdL.

Des que s’aprovà a la Universitat de Lleida el I Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats a la UdL pel Consell de Govern de 27 de juny de 
2008 (acord 116/2008), s’han executat o estan en procés de fer-ho 
66 mesures i 46 resten pendents, tal com s’ha publicat al primer 
número del Butlletí del Pla d’Igualtat de la UdL.

6. Prevenció de la discriminació, assetjament i violència per raó 
de gènere.

El Consell de Govern de la UdL va aprovar el 17 d’octubre de 2010, 
en l’Acord del Consell de Govern número 267/2010, la Declaració 
Institucional de la Universitat de Lleida de tolerància zero envers la 
violència i l’assetjament per raó de gènere.

7. Presentació dels estudis de la UdL sense biaixos de gènere. Per 
què no puc fer-ho?

Per què no puc fer-ho?, jornada celebrada el 5 de novembre de 
2010, on van participar un total de 443 estudiants, 215 noies i 228 
nois, per a presentar la Facultat de Ciències de l’Educació (Educa-
ció Social) als nois i l’Escola Politècnica Superior, a les noies.

Projectes i activitats amb altres serveis de formació  
i assessorament i d’igualtat d’oportunitats de la Universitat 
de lleida

•	 Amb el Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED), 
a) La Mirada Invisible, projecte participat per dones que han 
patit situacions de violència masclista, el resultat del qual ha 
estat una exposició que pretén ser itinerant; b) Segones Jor-
nades. Homes i Igualtat. Com incloure als homes i joves en la 
igualtat de gènere? i c) Jornada: Paradigmes de la sexualitat 
femenina: Lesbianes, transsexuals, bisexuals i feministes del 
bon viure.
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•	 Amb el Centre d’Estudis i Documentació de les Dones (CEDD), 
biblioteca especialitzada del SIED sobre dones, gènere i femi-
nisme, s’ha iniciat la campanya titulada Apadrina un llibre!

Projectes i activitats previstes pel curs 2011-2012

•	 VII Edició del Màster Oficial on-line en Agents d’Igualtat 
d’Oportunitats per a les dones a l’àmbit rural.

•	 14 d’octubre de 2011. IV Jornades Dona i Igualtat de Tracte 
en el Món Rural.

•	 21 d’octubre de 2011. Per què no puc fer-ho? Es presentarà la 
Facultat d’Infermeria als nois i l’Escola Superior d’Enginyeria 
Agrària (Enginyeria Agroforestal), a les noies.

Cursos de Lliure elecció i Matèria Transversal: Les dones a la llen-
gua, a la publicitat i als mitjans de comunicació i La violència de 
gènere en les relacions de parella.
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PrESENTACIÓ dEl PrESSuPOST dE l’ANy 
2011

El pressupost de la UdL per a l’any 2011 és de 79.877.285,83 €, el 
que suposa una variació del -12,92%.

Els programes del pressupost recullen tots els objectius i accions 
estratègiques dels diferents vicerectorats, unitats i serveis. És per 
aquest motiu que no es reprodueixen en aquesta memòria, sinó 
que solament se’n destaquen els més rellevants:

Programa 1. docència

•	 Consolidar els processos de seguiment-modificació i acredi-
tació dels programes formatius de grau i màster a la UdL.

•	 Impulsar les accions definides en el pla operatiu del projecte 
d’integració de dades docents, acadèmiques i de professorat.

•	 Impulsar un mapa de màsters oficials coherent amb les línies 
estratègiques de la UdL, amb màsters de qualitat i projecció 
internacional.

Programa 2. recerca i Transferència

•	 Aplicar la normativa de contractació de PDI dedicat a la 
R+D+I amb contractes de llarga durada.

•	 Posar en marxa projectes de R+D+I de tres anys de durada 
amb entitats externes, fruit de la convocatòria “UdL impuls”.

•	 Incrementar les infraestructures de recerca (equipament de 
l’Edifici 5b de l’ETSEA, acabament del mòdul 1 de l’edifici de 
Biomedicina i inici de les obres del mòdul 2).

Programa 3. Estudiants i comunitat universitària

•	 Incrementar els recursos per a beques a l’estudiantat.

•	 Efectuar accions de suport i ajuts per a estudiants amb diver-
sitat funcional.

•	 Potenciar el carnet universitari i incrementar-ne les funcio-
nalitats.

Programa 4. Infraestructures i biblioteca

•	 Redacció dels projectes arquitectònics de l’Edifici Biotech a 
l’ETSEA i del 2n mòdul de l’edifici de Biomedicina.

•	 Executar noves fases d’urbanització als campus de l’ ETSEA i 
de Cappont.

•	 Virtualització dels servidors de la UdL.

Programa 5. universitat i societat

•	 Posar en marxa la nova web institucional de la UdL.

•	 Consolidar l’oferta d’accions de la Universitat d’Estiu cap a 
col·lectius professionals.

•	 Fer accessible la universitat a la ciutadania mitjançant l’admi-
nistració electrònica.

Programa 6. Personal i formació

•	 Impulsar accions per fomentar els valors recollits al Codi Ètic 
de la UdL.

•	 Augmentar l’oferta formativa de l’ICE orientada al PDI i al 
PAS.

•	 Incloure al Pla de Formació activitats relacionades amb l’efi-
ciència energètica i la sostenibilitat.

Programa 7. despeses generals

•	 Incrementar l’agilitat dels tràmits administratius amb la sim-
plificació de processos.

•	 Reforçar, millorar i protegir el desenvolupament de sistemes 
d’avaluació i de gestió de riscos.

•	 Impulsar l’estalvi energètic a la UdL.

Quant a les característiques del Pressupost del 2011, i d’acord 
amb el que estableix la normativa pressupostària, el pressupost 
s’ha elaborat seguint un model equilibrat, és a dir, equiparant 
ingressos i despeses. Així, el pressupost per a l’any 2011 és de 
79.877.285,83 euros, el que suposa un disminució del 12,92 % 
en relació al de l’exercici 2010. Aquesta disminució és deguda 
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a que la majoria de les inversions en execució figuraven en el 
pressupost inicial del 2010.

Si solament tenim en compte la despesa corrent, per primera ve-
gada hi ha hagut una disminució del pressupost, en concret del 
3,03 %. Aquest fet és degut al no compliment per part de la Ge-
neralitat del pla de millora del finançament per objectius de les 
universitats públiques catalanes. Això ha provocat una reducció 

general de tots els capítols de despesa, tal com s’explica posterior-
ment. Malgrat tot, la despesa corrent de la UdL encara es troba per 
damunt dels imports de l’exercici 2009.

En el següent quadre es mostren els ingressos, agrupats per capí-
tols, corresponents als exercicis 2010 i 2011, així com la compara-
ció percentual entre ambdós exercicis.

Capítol Concepte 2009 2010 % variació
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 11.142.750 12.576.521 12,87
4 Transferències corrents 59.297.229 54.650.886 -7,84
5 Ingressos patrimonials 682.759 693.311 1,55

Ingressos corrents 71.122.738 67.920.719 -4,50
7 Transferències de capital 20.250.444 11.951.566 -40,98
9 Passius financers 355.000 5.000 -98,59

Ingressos capital 20.605.444 11.956.566 -41,97

 TOTAL 91.728.183 79.877.285 -12,92

Imports en milers d’euros.

En relació a les despeses, aquestes es distribueixen d’acord amb el següent quadre: 

Capítol Concepte 2009 2010 % variació
1 Despeses de personal 52.610.705 51.880.787 -1,39

2 Despeses de béns i serveis 15.749.886 14.194.954 -9,87
3 Despeses financeres 51.918 50.881 -2,00
4 Transferències corrents 2.282.437 2.426.333 6,30

Despesa corrent 70.694.947 68.552.956 -3,03
6 Inversions reals 20.649.318 10.470.746 -49,29
8 Actius financers 3.000 3.000
9 Passius financers 380.916,66 850.583,34 123,30

Despesa capital 21.033.235,57 11.324.329,49 -46,16
 TOTAL 91.728.183,27 79.877.285,83 -12,92
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Quadre de comparació entre l’estat d’ingressos i de despeses des de l’any 2007 fins al 2011

ESTAT d’INGrESSOS 2007 Variació 
2007 

respecte 
2006

2008 Variació 
2008 

respecte 
2007

2009 Variació 
2009 

respecte 
2008

2010 Variació 
2010 

respecte 
2009

2011 Variació 
2011 

respecte 
2010

Capítol 3 Taxes, preus públics i 
altres ingressos

9.981.824 7,91% 10.867.530 8,87% 10.463.358 -3,72% 11.142.750 6,49% 12.576.521 12,87%

Capítol 4 Transferències corrents 47.547.573 9,89% 51.967.630 9,30% 56.284.872 8,31% 59.297.229 5,35% 54.650.886 -7,84%

Capítol 5 Ingressos patrimonials 427.200 49,06% 857.200 100,66% 884.636 3,20% 682.759 -22,82% 693.311 1,55%

Capítol 7 Transferències capital 11.552.115 -26,37% 13.027.553 12,77% 9.637.918 -26,02% 20.250.444 110,11% 11.951.566 -40,98%

Capítol 9 Passius Financers 5.339.500 1778,83% 605.000 -88,67% 5.000 -99,17% 355.000 7000,00% 5.000 -98,59%

TOTAL INGRESSOS 74.848.212 9,27% 77.324.912 3,31% 77.275.784 -0,06% 91.728.183 18,70% 79.877.285 -12,92%

ESTAT dE dESPESES 2007 Variació 
2007 

respecte 
2006

2008 Variació 
2008 

respecte 
2007

2009 Variació 
2009 

respecte 
2008

2010 Variació 
2010 

respecte 
2009

2011 Variació 
2011 

respecte 
2010

Capítol 1 Despeses de personal 43.772.225 11,33% 47.504.193 8,53% 51.330.682 8,06% 52.610.705 2,49% 51.880.787 -1,39%

Capítol 2 Despeses de béns 
corrents i serveis

12.764.848 10,35% 14.829.392 16,17% 13.961.560 -5,85% 15.749.886 12,81% 14.194.954 -9,87%

Capítol 3 Despeses financeres 1.778 40,66% 32.765 1.742,00% 49.764 51,88% 51.918 4,33% 50.881 -2,00%

Capítol 4 Transferències corrents 1.369.735 27,83% 1.834.726 33,95% 2.180.542 18,85% 2.282.437 4,67% 2.426.333 -6,30%

Capítol 6 Inversions reals 16.937.526 2,45% 13.117.836 -22,55% 9.745.236 -25,71% 20.649.318 111,89% 10.470.746 -49,29%

Capítol 8 Actius financers - - 3.000 - 3.000 0,00% 3.000 0,00% 3.000 0,00%

Capítol 9 Passius financers 2.100 -70,00% 3.000 42,86% 5.000 66,67% 380.916 7518,33% 850.583 123,30%

TOTAL DESPESES 74.848.212 9,27% 77.324.912 3,31% 77.275.784 -0,06% 91.728.183 18,70% 79.877.285 -12,92%
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FINANçAMENT PEr ObjECTIuS 

Durant l’any 2010, s’han avaluat els indicadors de l’exercici 2009 
del sistema de finançament per objectius 2008-2010, aprovat per 
la Generalitat per a la millora del finançament de les universitats 
públiques catalanes. Aquest sistema valora uns objectius i indica-
dors, agrupats en tres àmbits: Recerca, Docència i Gestió.

a) En l’àmbit de la Recerca, la distribució és totalment competitiva, 
i la UdL ha assolit un 5,47 % del sistema universitari català, davant 
el 6,16 % que s’havia obtingut l’exercici 2008. Es valora els trams 
de recerca vius, el PDI que pertany a grups de recerca reconeguts 
per la Generalitat, el nombre de projectes europeus, els ingressos 
per convocatòries públiques competitives, per contractes i serveis, 
i per llicències i patents, i el nombre d’spin-off universitàries.

b) En l’àmbit de la Docència, s’ha assolit el 75,65% dels màxims 
assolibles, davant el 80,13 % de l’exercici 2008. Cal destacar en 
aquest àmbit que la davallada en el percentatge d’assoliment ha 
estat general, passant la mitjana del sistema d’un 85,87% a un 
77,83%. També s’ha de posar de manifest que la UdL ha estat la 
universitat que ha tingut una menor davallada, solament un 4,49 
% davant una mitjana del 8,04 %. Els indicadors que s’avaluen són 
la taxa d’eficiència, la taxa d’abandonament, la taxa de rendiment, 
la taxa de dedicació docent, la dimensió dels grups de classe, la 
taxa de mèrits docents, els estudis amb menys de 30 estudiants, la 
implantació de les llengües catalana i anglesa, i els estudiants que 
han realitzat pràctiques.

c) En l’àmbit de la Gestió, s’ha assolit el 98,54% dels màxims as-
solibles, davant el 98,99 % de l’exercici anterior. Els indicadors que 
s’avaluen són: no estar en dèficit pressupostari, el disposar d’un 
pressupost per programes i disposar d’indicadors de costos dels 
principals serveis.
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Durant l ‘any 2010, s’ha continuat amb la implementació del sis-
tema de gestió per processos, respecte als objectius que s’havien 
definit per al 2010:

1. S’han dut a terme millores incloses en el projecte inicial de 
2010, amb diferent grau d’impacte en l’organització, a iniciativa 
i proposta de diferents serveis de la UdL: Servei de Biblioteca i 
Documentació, Àrea de Sistemes i Comunicacions, Administradors 
de Campus, Oficina de Relacions Internacions, Servei de Gestió 
Acadèmica.

2. S’han recolzat iniciatives puntuals de disseny i redisseny de pro-
cediments en àmbits com la recerca pel que fa a la gestió de fons 
feder i l’àmbit del medi ambient concretades en la gestió de resi-
dus (comuns, no comuns i específics de laboratoris).

3. S’ha dissenyat una formació específica dirigida a comanda-
ments i assimilats per tal consolidar de manera pràctica els conei-
xements referents a la gestió de processos de la UdL i aportar eines 
per reforçar habilitats, aptituds per al control, avaluació i millora 
de processos a la nostra institució.

4. S’ha remodelat l’arbre de processos de la UdL com a resultat de 
les millores del projecte 2010.

Així mateix, s’han recolzat des de la Unitat d’Organització els sub-
projectes sobre els quals pivota l’administració electrònica i que 
s’emmarquen en el Pla Operatiu de l’ACUP (Associació Catalana de 
les Universitats Públiques) per implantar l’e-Administració:

Àmbit normatiu

Normativa de l’Administració electrònica 

S’ha aprovat el Reglament d’ús de mitjans electrònics en l’àmbit de 
la Universitat de Lleida al Consell de Govern de 24 de novembre de 
2010 (Acord 295/2010, de 24 de novembre) i que ha estat publicat 
al DOGC núm. 5894 de 26 de gener de 2011.

Àmbit organitzatiu

Definició d’un catàleg de serveis d’e-Administració, es va fixar com 
objectiu la definició d’un catàleg de serveis comuns i d’un vocabu-

lari comú d’anàlisi de processos, per facilitar les necessitats d’inte-
roperabilitat i intercanvi d’informació entre Universitats.

Àmbit de relació amb el ciutadà

Registre electrònic 

La Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics reque-
reix a totes les Universitats la incorporació d’aquesta eina.

Es va escollir la plataforma ERES, que posa a disposició de les uni-
versitats el Consorci AOC, com la plataforma a utilitzar per part de 
la majoria de les universitats.

Es va signar el conveni entre el CESCA i l’AOC per la utilització de 
l’Aplicació ERES.

Seu electrònica

S’ha dut a terme un treball intern sobre el disseny corporatiu de la 
e-seu, la vinculació a serveis actuals i futurs i el lligam tecnològic 
amb la plataforma de tramitació pròpia.

Aquest treballs estan pendents de validació per part de les unitats 
responsables i també de definició final.

Àmbit d’expedient electrònic

Gestor documental

A la UdL s’han preparat els plecs tècnics i administratius per a la 
publicació del corresponent concurs. La filosofia inicial d’aquests 
plecs ha estat partir d’un model on es preveuen els requisits arxi-
vístics i adequar els recursos tecnològics a aquest model.

Eina de tramitació

La Universitat de Lleida ha implantat l’eina de tramitació. Durant 
l’any 2011, s’està duent a terme primer l’anàlisi funcional dels pro-
cediments, encaixant així amb el projecte de gestió per processos i 
interoperabilitat interna de la nostra universitat. 
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Està previst implantar durant el 2011 més de 15 tràmits que per-
metin agilitzar i desburocratitzar la gestió en diferents àmbits, 
entre ells: estudiantat (signatura electrònica de les actes), recerca 
(gestions econòmiques en projectes de recerca, convocatòries de 
becaris i de personal), gestió (factures electròniques), personal do-
cent i investigadors (sol·licituds de quinquenis), etc.

Arxiu electrònic 

La conservació a llarg termini en iArxiu dels documents electrònics 
que la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents de la UdL determini 
d’acord amb el seu sistema de gestió de documents i arxiu.

L’objectiu a mig termini, és disposar del gestor documental i con-
servar els documents a llarg termini en iArxiu i formar part del 
sistema de gestió de documents i arxiu de la UdL de manera in-
tegrada.

Àmbit Econòmic 

E-contractació

Posada en marxa de la plataforma de factura electrònica.

Es pretén aconseguir la implementació de mitjans electrònics en 
algunes o totes les diferents fases de la contractació pública i l’ad-
hesió al perfil del contractant de la plataforma de la Generalitat 
de Catalunya.

Àmbit de seguretat tecnojuridica

Creació de la targeta universitària amb signatura 
electrònica i posta en marxa de l’entitat de registre  
de certificació digital. 

Totes les universitats utilitzen el mateix proveïdor de certificació 
digital: CATCert, disposem de certificats digitals i comencen a ha-
ver-hi els primers usos. Tot i això queda encara molt per fer: des-
plegar la identitat digital i la signatura electrònica a tots els àmbits 
de la Universitat: alumnes, professors, pas, etc. Desenvolupament 
d’eines de signatura electrònica, portasignatures, reconeixement 
de certificats, integració del cicle de vida del certificat digital amb 
les eines de les Universitats, etc.

El projecte d’esignatura ha suposat per la UdL la posta en marxa 
d’una entitat de registre de certificació digital pròpia, delegada de 
la CATcert.

La UdL va definir un projecte pilot que suposa la difusió de la certi-
ficació digital a membres del consell de direcció, càrrecs i personal 
d’administració i serveis de suport, amb un total de 150 persones 
implicades. A la vegada, també s’ha anat lliurant certificacions a 
aquells professors i personal als que, per la seva tasca diària, els 
era necessària.

Àmbit d’e-vot

Es va definir com a objectiu implantar, gradualment, la modalitat 
de vot electrònic en tots els processos electorals de la universitat.

I s’està treballant en la consolidació de procediments administra-
tius addicionals en l’estructura organitzativa de la UdL per tal po-
der incorporar la modalitat electrònica en els processos electorals 
de la universitat.

S’han adequat les normatives per a donar cobertura legal als pro-
cediments electorals electrònics.

S’han pogut dur a terme dues eleccions amb la modalitat de vot 
electrònic:

•	 Elecció del director de departament de matemàtica de la UdL 
(23, 24 i 25 de febrer de 2010) mecanitzades amb la platafor-
ma de vot de Scytl. Cens de 37 electors/es i participació del 
81,08%.

•	 Eleccions de representants de l’estudiantat d’Infermeria (29 
de novembre a 2 de desembre de2010) mecanitzades amb 
la plataforma de vot electrònic de les universitats públiques 
catalanes (ubicada al CESCA). Cens de 446 electors/es i parti-
cipació del 30,94%.

Així mateix, durant aquest curs acadèmic, s’han estat executant els 
següents projectes estratègics:



•	 Nou sistema de gestió econòmica

Un cop es va definir el nou portal de gestió econòmica, s’està 
a l’espera de la definició tècnica del perfil del nou aplicatiu de 
gestió econòmica. Per tal d’anar avançant en el projecte, s’ha 
decidit incloure en el tramitador de procediments, cinc dels 
tràmits definits en el nou portal de gestió econòmica. Aquests 
tràmits són:

 - Sol·licitud de contractació de becaris de recerca.

 - Sol·licitud de bestreta de viatge.

 - Sol·licitud de contractació de personal de recerca.

•	 Projecte d’integració de dades docents, de professorat i d’es-
pais

S’ha desenvolupat el pla operatiu del projecte “Integració de 
dades docents, de professorat i d’espais”, que té com a prin-
cipal propòsit la millora i la coordinació dels procediments 
existents a la Universitat de Lleida associats a la planificació 
docent i a la seva gestió.

La comissió de seguiment del projecte, formada per quatre 
vicerectors i el gerent, s’ha reunit mensualment i ha fet l’ava-
luació del desenvolupament del projecte, així com ha adoptat 
mesures correctives per tal d’impulsar cadascun dels subpro-
jectes.



Aquesta memòria ha estat elaborada i coordinada per la Secretaria General a partir 
de les dades facilitades pels diferents òrgans i unitats de la Universitat.
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