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Concurs de cartells

Durant el mes de febrer de 2009 es va escollir el cartell de la Universitat d’Estiu, entre 
un total de 96 propostes presentades de tota Espanya. 

L'any 2009, va ser l'any que més propostes es van presentar en els 12 anys de vida 
del concurs de cartells. Un dels motius principals va ser la bona difusió que es va fer 
de  la  convocatòria  del  concurs,  especialment  a  través  d'internet  en  fòrums  de 
dissenyadors i especialistes en arts gràfiques.

El lema Zurbarán donava nom al treball triat, obra de Pablo Álvarez Rosendo, un jove 
dissenyador, il·lustrador i animador de Galícia.



Recull de premsa

Han aparegut un total de 63 notícies positives en premsa escrita sobre la Universitat 
d'Estiu de la UdL.

Aquestes  notícies  han  ocupat  un  espai  de  381  mòduls  publicitaris  ,  el  que  seria 
equivalent, segons les tarifes de cada mitjà, a un estalvi en publicitat de 16.132 
euros .

A banda de les notícies de la premsa escrita la Universitat d'Estiu també ha tingut un 
paper  destacat  amb  entrevistes  al  vicerector  d'Activitats  Culturals  i  Projecció 
Universitària i a diferents coordinadors de cursos d'estiu.



Distribució dels inscrits per localitats dels cursos

La Seu d'Urgell 385 inscrits 16 cursos

Lleida 353 inscrits 13 cursos

Tremp 73 inscrits 2 cursos

Serós 48 inscrits 3 cursos

Àger 40 inscrits 1 curs

Erill la Vall 25 inscrits 1 curs

TOTAL 924 inscrits 36 cursos

Evolució de matriculats a la Universitat d'Estiu

Període 2003-2009



Tipologia de matriculats

El perfil  dels matriculats als cursos d'estiu és divers, hi ha un total de 304 

estudiants  de la  UdL que representen el  32,8% del  total  dels  inscrits  a  la 

Universitat d’Estiu. Procedeixen principalment de les facultats de Ciències de 

l'Educació, Dret i Economia, Lletres i de l’ETSEA. 

També s'han inscrit estudiants d'altres universitats catalanes, especialment de 

la UAB, UB i UOC, d'universitats espanyoles (Complutense de Madrid, Almeria, 

Granada,  UNED,  València,  Vigo  i  País  Basc)  i  també  alguns  estudiants  de 

batxillerat.

De tota manera, el gruix més important, que representa un 60% dels inscrits, 

són els professionals (enginyers, arquitectes, professors i mestres, comptables, 

PAS de les universitats, etc.) el que demostra que la Universitat d'Estiu també 

és una eina que serveix per reforçar el vincle entre la Universitat de Lleida i la 

societat oferint cobertura a les demandes de formació contínua dels diferents 

sectors laborals. 

A  destacar  que  un  total  de  275  mestres  i  professors  s’han  matriculat  als 

diferents cursos de la Universitat d’Estiu el que representen un 29,7% del total 

de matriculats. També ha hagut 30 persones jubilades que s’han matriculat a 

la Universitat d’Estiu.



Resultat de la valoració acadèmica
 
Valoració del 0 al 10 els aspectes següents:

• Nivell d’aprofundiment dels temes
• Nivell d’assoliment dels objectius
• Nous coneixements adquirits
• Coordinació entre els ponents
• Nivell de discussió i debat
• Valora la/es ponència/es impartida/es per (nom del professor)

Mostra: 739 enquestes

Cursos realitzats a la Seu d’Urgell
RESPIRACIÓ I RELAXACIÓ 9,13
PRÀCTICA EDUCATIVA EN IGUALTAT DE CONDICIONS 9,06
AIGÜES TERMALS I MINEROMEDICINALS 8,99
PROBLEMÀTIQUES DEL NOU PLA GENERAL COMPTABLE 8,90
DOS SEGLES DE MÚSICA 8,88
EDUCACIÓ EMOCIONAL 8,87
PRESENTACIONS MULTEMÈDIA D’ÈXIT 8,86
SÒLS DE LA CERDANYA 8,78
EL PDI LABORAL 8,54
LA SALUT AL PLAT 8,45
EDUCACIÓ I CONFLICTE 8,44
RUMB NORD 8,15
PLAER DELS ULLS 7,95
CONFLICTES INTERNACIONALS ACTUALS 7,41
VISIONS DE LA CIUTAT 6,44

Cursos realitzats en altres seus
SERÒS BIODIVERSITAT: LA PATAGÒNIA 9,30

TORTUGUES MARINES 8,39
PATRIMONI NATURAL/HISTÒRIC 7,63

ÀGER UN COP D’ULL A L’UNIVERS 8,65
ERILL LA VALL PINTURA MURAL 8,16
TREMP GEOLOGIA PRÀCTICA 7,88



Cursos realitzats a Lleida
BRUIXES, MADRASTRES I HEROÏNES 8,88
EL CAVALL COM A SUPORT PEDAGÒGIC 8,78
INICIACIÓ A LA ROBÒTICA 8,72
INTRODUCCIÓ ALS SIG 8,51
EXCEL PER A LA GESTIÓ DE L’EMPRESA 8,26
INTERNET I NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ 8,24
CONSCIENCIACIÓ CAP A L’ENVELLIMENT 8,24
CURS PRÀCTIC PROGRAMA CALENER 8,07
APROPAMENT PRÀCTIC A LES NOVES EINES D’INTERNET 8,01
PRODUCCIÓ ECOLÒGICA 7,67
BONES PRÀCTIQUES EN EL DISSENY DE PÀGINES WEB 7,47
ÚS PRÀCTIC D’ARXIUS 5,86

Qualificació mitja per seus (sobre 10)
Àger 8,65
La Seu d'Urgell 8,45
Seròs 8,44
Erill la Vall 8,16
Lleida 8,05
Tremp 7,88

Altre aspectes de l'enquesta
• Atenció rebuda per part del personal de la Universitat d'Estiu

(valoració enquesta a 739 estudiants) 8,83
• Atenció rebuda per part del personal de la Universitat d'Estiu

(valoració enquesta a 38 professors) 9,53

Et tornaries a matricular a la Universitat d'Estiu?
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