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Presentació
Una vegada més, l’inici del nou curs acadèmic ens obliga a fer balanç dels objectius que van promoure i impulsar les diferents instàncies de
la nostra universitat per al curs passat. En aquest context la memòria acadèmica esdevé l’instrument per excel·lència per donar a conèixer,
tant a la comunitat universitària com a la societat en general, el treball que dia a dia s’ha anat desenvolupant a la Universitat de Lleida. No
obstant això, cal advertir que és molt difícil —per no dir impossible— sintetitzar adequadament en poques pàgines les nombroses activitats
que s’han dut a terme al llarg de tot un curs acadèmic; en aquest cas, el curs 2004-05, especialment intens i positiu.
Amb l’objectiu de fer efectiu el compromís de proporcionar una formació de qualitat, en l’àmbit de la docència cal destacar la implementació
de tres noves titulacions: Biotecnologia, Nutrició Humana i Dietètica i Arquitectura Tècnica, amb la previsió de posar-les en marxa durant
el curs 2005-06. A més a més, dins del marc de la convergència europea, la UdL ha participat en totes les convocatòries presentades per
l’ANECA i en el pla pilot d’adaptació de les titulacions promogut pel DURSI; vuit titulacions oﬁcials actuals de la UdL s’associaran a un títol
propi de grau adaptat a l’EEES, a més de l’adaptació d’un màster Forestal europeu. Finalment, pel que fa a la innovació docent, en el camp
de la docència virtual s’han engegat nous projectes, entre els quals es poden destacar el nou Campus Virtual i l’Aula de Recursos per a la
Docència Virtual.
En l’àmbit de la recerca, durant el curs acadèmic 2004-05 s’ha aprovat el Pla Estratègic de Recerca, amb l’objectiu de continuar potenciant
la recerca bàsica al mateix temps que es posa més èmfasi en la recerca aplicada i en la transferència del coneixement, com a factor clau
per contribuir al creixement i desenvolupament del nostre entorn. En la línia de donar un nou impuls a la recerca i a la transferència del
coneixement s’han posat en funcionament l’Oﬁcina de Suport a l’R+D+I i el programa GREC i s’ha elaborat una nova classiﬁcació de grups
de recerca, que ha vingut acompanyada de la deﬁnició de noves accions de suport als grups de recerca de la UdL. També és important recordar que durant aquest curs s’ha intensiﬁcat la participació de la UdL en diversos consorcis i fundacions, així com en instituts de recerca;
es poden destacar la participació en el Consorci Parc Cientíﬁc i Tecnològic Agroalimentari i en la Fundació Centre UdL-IRTA i la creació de
l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.
D’altra banda, el curs acadèmic 2004-05 tanca el procés de planiﬁcació estratègica que s’ha dut a terme els darrers anys en col·laboració amb
el Consell Social, amb la redacció dels plans estratègics de la Universitat, de la Facultat de Dret i Economia i de la Facultat de Lletres. Pel que
fa als processos d’avaluació, durant aquest curs s’han gestionat diversos programes d’avaluació de l’AQU, entre els quals es poden destacar
l’avaluació interna de l’European University Association, la ﬁnalització de les avaluacions internes de les titulacions de Dret i Enginyeria
Industrial Mecànica i l’inici del projecte MIRROR de tercer cicle.
Un dels àmbits on es treballa intensament des de fa temps és el referit a la implantació de les noves tecnologies. En aquest punt, juntament
amb el suport a iniciatives docents i de recerca, cal destacar la posada en funcionament de la nova web institucional, l’inici del desplegament de la xarxa de comunicacions sense ﬁls —integrada en el projecte COSF, del qual la UdL és universitat pilot—, així com la col·laboració
amb l’Observatori per a la Societat de la Informació per a la implantació d’un sistema d’emmagatzemament i explotació de dades basat en
programari lliure.
També mereixen una menció en aquesta memòria les accions dirigides als membres de la comunitat universitària, és a dir, al personal acadèmic, el personal d’administració i serveis i l’estudiantat, veritables motors i protagonistes de l’activitat que desenvolupa la Universitat,
unes accions que han estat especialment importants en aquest curs acadèmic. Una bona prova del treball desenvolupat en aquest àmbit és
l’aprovació del Document de política de personal acadèmic; i —en l’àmbit del personal d’administració i serveis— l’estructura organitzativa
de la UdL, la relació i el catàleg de llocs de treball de la UdL i els acords de millora de condicions de treball del PAS, tant del funcionari com
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del laboral. Pel que fa referència a l’estudiantat, i al marge de les accions vinculades a la millora de la docència, cal destacar l’extensió del
Pla d’Acció Tutorial a tots els centres de la UdL, i en el marc de les accions de mobilitat existeix una aposta decidida per la potenciació dels
intercanvis amb altres universitats estrangeres, que es posa de manifest amb els nous convenis signats, la concessió de beques complementàries per a estudiants Erasmus i la duplicació dels ajuts destinats als convenis bilaterals.
En deﬁnitiva, al llarg del curs 2004-05 la Universitat de Lleida, amb aquestes i altres moltes accions ha continuat tirant endavant amb il·lusió
el seu projecte col·lectiu de ser una universitat de qualitat i de referència a tots els nivells.
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CONSELL DE DIRECCIÓ
Rector
Dr. Joan Viñas Salas

Coordinació de Rectorat
Sr. Carles Porta Gaset

Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé

Docència i Estudiantat
Sr. Javier Sierra Pierna (des del 15/02/05 ﬁns al 31/03/05)
Sr. Josep Maria Romero Gómez (a partir de l’1/10/04)
Sr. Oriol Rebull Jornet (a partir de l’1/04/05)
Sra. Nuria Bech Padrosa (ﬁns l’1/02/05)
Sra. Carme Farré Vidal ( a partir de l’1/09/04)
Sra. Rosario Fanlo Domínguez (a partir de l’15/11/04)

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

Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial
Dra. Lluïsa Cabeza Fabra

Vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la Informació
Dr. César Fernández Camón

Infraestructures i Noves Tecnologies
Sr. Albert Roca Álvarez
Sr. Javier Arántegui Jiménez

Secretària General
Dra. Ana M. Romero Burillo

Vicerector de Docència i Estudiantat
Dr. Carles Alsinet Mora
Vicerector de Professorat
Dr. Joan Ramon Rosell Polo
Vicerector de Qualitat i Planiﬁcació
Dr. Joan Prat Corominas
Vicerector de Recerca i Innovació
Dr. Ramon Canela Garayoa
Coordinadors i coordinadores
Coordinadora d’Economia
Dra. Maria Farré Perdiguer
Coordinador de Rectorat
Dr. Xavier Gómez Arbonés
Coordinadora de Relacions Internacionals
Dra. Carme Figuerola Cabrol
Adjunts i adjuntes
Accés a la universitat
Dr. Joan Ribera Calvet (a partir de l’1/01/05)

Qualitat i Planiﬁcació
Dr. Josep M. Cots Caimons
Recerca i Innovació
Dra. Elisa Cabiscol Català
Dr. Jordi Martí Hennberg
Dr. Jordi Garreta Bochaca (a partir de l’1/01/05)
Secretaria General
Dr. Antonio Ezquerra Huerva (ﬁns l’1/02/05)
Altres càrrecs
Director Fundació Universitat de Lleida
Dr. Joan Busqueta
En el terreny electoral, durant el curs acadèmic 2004-2005 s’han
celebrat les eleccions dels representants de l’estudiantat als diferents òrgans de govern i representació de la Universitat de Lleida.
El procés electoral es va desenvolupar al llarg del primer trimestre
del curs acadèmic —octubre/desembre. Amb data de 16 de desembre de 2004 es va celebrar la jornada electoral. A partir del mes de
gener i d’acord amb la normativa d’aplicació a la Universitat de
Lleida els nous representants de l’estudiantat s’han anat incor-
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porant progressivament als Consells de Departament, Juntes de
Facultat i Escola, Claustre i Consell de Govern.

CLAUSTRE
Claustre General
Membres del Claustre
Membres nats
Dr. Joan Viñas Salas
Dr. Carles Alsinet Mora
Dr. Jaume Barrull Pelegrí
Dr. Ramon Canela Garayoa
Dr. César Fernández Camón
Dr. Joan Prat Corominas
Dr. Joan R. Rosell Polo
Dra. Ana María Romero Burillo
Sr. Josep M. Sentís Suñé
Deganats i direccions de centre
Dr. Javier Chavarriga Soriano
Dr. Emili Junyent Sanchez
Dr. Antonio Michelena Bárcena
Dra. M. Àngels Balsells Bailón
Sra. Carme Nuin Orrio
Dra. Agnés Pardell Veà
Dr. Angel Rodríguez Pozo
Direccions de departament i d’institut
Dr. Eduardo Angulo Asensio
Dr. Joan Baró Llinàs
Dr. Xavier Carrera Farran
Dr. Joan Cecilia Averós
Dr. Ramon Colell Brunet
Dra. Isabel del Arco Bravo
Dr. Roberto Fernández Díaz
Dr. José Luís Gallizo Larraz
Dr. Jordi Domingo Coll
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Dr. Miquel Llorca Marqués
Dr. Enric Llurda Gimenez
Dra. Olga Martín Belloso
Dr. Xavier Masià Costa
Dra. Ana M. Pelacho
Dr. Pedro J. Pérez García
Dr. Luís Pérez Ruiz
Dr. Xavier Pons Domènech
Dr. Jaume Puy Llorens
Dr. Josep M. Reñé Espinet
Dr. Pere Solà Solé
Dr. Francisco Solsona Tehas
Dr. Albert Sorribas Tello
Dr. Josep M. Tamarit Sumalla
Dr. Antoni Vaquer Aloy
Dr. Enric Vicedo Rius
Dra. Pilar Vinuesa Vilella
Representacions sindicals PAS i PDI
Dr. Rafael Allepuz Capdevila
Sr. Josep M. Arrufat Gassió
Sr. Javier de Castro Fresnadillo
Claustrals electes
Personal acadèmic
Personal acadèmic funcionari doctor
Dr. Ramon Albajes García
Dr. Martí Aldea Malo
Dra. M. Teresa Alsinet Bernadó
Dra. M. Teresa Areces Piñol
Dr. Àlvaro Aunós Gómez
Dr. José Balasch Solanes
Dra. Mercè Balcells Fluvia
Dr. Javier Barragan Fernández
Dr. Ramon Batalla Villanueva
Dr. Joan Biscarri Gassió
Dr. Antoni Blanc Altemir
Dr. Víctor Breton Solo de Zaldivar
Dra. Manuel Bureu Ramos

Dr. Jesús Burgueño Rivero
Dr. Joan Busqueta Riu
Dra. M. Àngels Cabases Piqué
Dr. Jordi Caldero Pardo
Dr. Carlos Cantero Martínez
Dr. Carles Capdevila Marqués
Dra. Mercè Castillo
Dr. Manuel Cerezo Magan
Dr. Antoni Colom Gorgues
Dr. Joan Comella Carnicé (ﬁns el 10/10/04)
Dr. Josep M. Cots Caimons
Dra. Matilde Eizaguirre Altuna
Dr. Pere Enciso Rodríguez
Dr. Josep E. Esquerda Colell
Dra. Assumpta Estrada Roca
Dra. Mariona Farré Perdiguer
Dra. Elvira Fernàndez Giraldez
Dr. Francisco Fité Llevot
Dr. José Juan Galceran Nogués
Dr. Jordi Garreta Bochaca
Dr.Josep Gelonch Anyé
Dra. Anna Gené Duch
Dr. Pere Godoy García
Dr. Xavier Gómez Arbonés
Dr. Enric Herrero Perpiñán
Dr. Àngel Huguet Canalis
Dr. Albert Ibarz Ribas
Dra. Maria Antònia Jarné Mòdol
Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera
Dr. Jaume Lloveras Vilamanya
Dr. Jesús Lorés Vidal
Dr. Felip Mañá Seres
Dr. Jordi Martí Henneberg
Dr. José A. Martínez Casasnovas
Dra. Amparo Miñambres Abad
Dra. Conxita Mir Curcó
Dr. Joaquim Monserrat Viscarri
Dr. Josep Moreno Gené
Dra. M. José Motilva Casado
Dr. Reinald Pamplona Gras
Dr. Juan Pemán Gavín
Dra. M. Teresa Peralta Escuer
Dra. Manuela Pifarré Turmo

Dra. M. Carmen Piñol Felis
Dr. Jaume Pont Ibañez
Dr. Jordi Recasens Guinjuan
Dr. Joan Ribera Calvet
Dr. Ignacio Romagosa Clariana
Dra. M. Paz Romero Fabregat
Dr. Joaquim Ros Salvador
Dr. Pere Sabaté Prats
Dra. Núria Sala Martí
Dra. M. Mercedes Sala Ríos
Dr. Ramon Saladrigues Solé
Dr. Alberto Sans Badia
Dra. Àngels Santa Bañeres
Dr. Delfí Sanuy Castells
Dr. Ramon Sistac Vicen
Dra. Rosa M. Soler Tatche (a partir de 11/10/04)
Dr. Jordi Suils Subirà
Dra. Rosa M. Teira Esmatges
Dr. Xavier Terrado Pablo
Dra. M. Dolors Toldrà Roca
Dr. Marc Tor Naudi
Dr. Francisco Tovar Blanco
Dr. Albert Turull Rubinat
Dra. Cristina Vega García
Dra. Concepció Vendrell Serés
Dr. Amadeu Viana San Andrès
Dr. Frederic Vilà Tornos
Dra. M. Josep Vilalta Escobar
Dra. Carolina Villacampa Estiarte
Dr. Daniel Villalba Mata
Dr. Josep M. Villar Mir
Dr. Jordi Voltas Velasco
Resta de personal acadèmic
Sra. Lourdes Armengol Castells
Sra. Marisè Astudillo Pomobo
Dr. Jaume Baró Aylon
Sr. Xavier Burrial Sancho
Dr. Daniel Casado González
Dr. Cèsar Cierco Siera
Dr. Eduard Cristóbal Fransi
Sr. Josep Dalmases Mestre
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Dra. M. Àngels de la Torre Ruiz
Sra. Núria Montserrat Farré Barril
Sr. Àlvaro Fernànandez Serrano
Sra. M. José Gros Ezquerra
Sra. Elisenda Guillaumes Culell
Sra. Pilar Jürschik Jiménez
Dra. Núria Llevot Calvet
Dra. Carmen López
Dra. Sónia Marín Sillué
Sra. M. Teresa Mora Vilardosa
Dr. Jaume Ribalta Haro
Dra. Salomé Ribes Amorós
Dr. Josep M. Ribó Balust
Sr. Joan Roca Enrich
Dr. Jaume Roca Vallespí
Dr. Manuel Sánchez de la Torre
Sr. Francisca Sanvicen Torné
Dr. Santiago Saura Martínez de Toda
Dr. Jordi Tamarit Sumalla
Sra. Teresa Torner Benet
Dr. Joan Torres Puig-Gros
Sr. Jorge Vilaret Vilar
Estudiantat abans de les eleccions del 16 de desembre
Sr. Isaac Amezaga Saumell
Sr. Jaume Badia Mozas
Sr. Antoni Baltiérrez Moras
Sra. Barbara Baraibar Pardo
Sra. Laura Barbero Bueno (Fac. de Ciències de l’Educació)
Sra. Núria Bech Padrosa
Sr. Gregori Bech Sàbat
Sra. Raquel Berdala Clemente
Sr. Oriol Berenguer Piñol
Sr. Miquel Bonastre Guillamet
Sr. Jordi Carol Sabrià
Sra. Roser Casas Mulet
Sr. Raimon Collet Diví
Sr. Jordi Corominas Vila
Sra. Celia Cuellas Roca
Sr. Marcel Elias Sanhelly
Sr. Iker Elizondo Alday
Sr. Albert Esquirol Sanfeliu
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Sr. David Estela Ribes
Sra. Ariadna Figueras Rivera
Sr. Alfonso Frigola Campos
Sr. Eduard García Cabau
Sra. Ivette García Secall
Sr. Francesc Giribet Caimons
Sr. Mario Buenaventura Gosálvez Martín
Sra. Clara Griera Llonch
Sr. Gerard Guitard Viñas
Sr. Oriol Junyent Balasch
Sra. Maria Lax Sabaté
Sr. Oriol Lliró Plaixats
Sr. Marcel López Rodríguez
Sr. Miquel Màrquez Serrano
Sra. Carla Martínez Bros
Sr. Daniel Martínez Fernàndez
Sr. Alex Mir Sarrablo
Sr. Salvador Miret Gassió
Sra. Núria Navarro Vinuesa
Sr. Ramon Noguer Feixas
Sra. Maite Piñol Reinoso
Sr. Germà Plana Enrich
Sra. Jordina Plaza Teixidó
Sr. Arnau Pomés Viñolas
Sra. M. Teresa Puigvert Picart
Sr. Francesc Riba Porquet
Sr. Jordi Ribalta Ribera
Sr. Miquel Rodrigo de los Ríos
Sr. Josep Maria Romero Gómez
Sr. Joan Rota Hübenthal
Sra. Maria Rubi Cabrera.
Sr. Alex Safont Pérez de Larraya
Sr. Ivan Sala Mur
Sr. Llorens Semís
Sr. Jordi Seró Ferrer
Sr. Oriol Serra Osuna
Sr. Jordi Tomàs Sabaté
Sr. Joel Torrent Castellà
Sr. Daniel Urgelés Castillón
Sra. Anna Vicens Esteve
Sr. Marc Vendrell Viñuales
Sra. Begoña Viladomiu Lamarca
Sr. Andrés Villoria López

Estudiantat desprès de les eleccions del 16 de desembre
Sr. Javier Aguilar Muñoz
Sra. Núria Alòs Colomer
Sr. Jordi Altisent Buira
Sr. Isaac Amézaga Saumell
Sra. M. Antonia Argelich Gutíerrez
Sra. Cristina Baitg Rosó
Sr. Artur Barceló Tortella
Sra. Eva Berenguer Monclús
Sra. Anna Borrego Claveria
Sra. Judit Capel Safont
Sr. Mario Carrillo Salagre
Sr. Ramon Casals Gasia
Sra. Emília Castellana Rufat
Sr. Héctor Climent Antolí
Sr. Jaume-Edmon Cruset Tonietti
Sr. Eduardo De la Cruz Martínez
Sra. Laia Escuer Marco
Sr. Santi Fernández Lorente
Sra. Maria Pilar Fernández Lorente
Sra. Alina Franco Asnà
Sr. Manel García Claramunt
Sra. Ivette García Secall
Sra. Ariadna Gasol Cudós
Sr. Jordi Grau San Martín
Sr. Roger Jaimejuan Bonastre
Sr. Daniel Lloret Nasarre
Sr. Miguel Macías Novau
Sra. Aina Marqués Munar
Sra. Néus Martí Llurba
Sra. Mireia Martínez Albertín
Sra. Marta Martínez Serra
Sr. Guillem Mas Santacreu
Sr. Xavier Millà Rufach
Sr. David Moral Mir
Sra. Elena Mur Cacucho
Sr. Robert Nisarre Sampedro
Sr. Jordi Noro Peñaranda
Sra. Meritxell Nus Gallart
Sr. Xavier Oriol Granado
Sr. Eduard Orteu Navés
Sr. Marc Padilla Parellada

Sra. Daisy Pellicer Val
Sra. Sílvia Perelló Márquez
Sr. Sebastian Plaza Aguilà
Sra. Carme Prunera Sas
Sr. Gerard Raimat Ferrando
Sr. Oriol Rebull Jornet
Sr. Ramon Riera Tatché
Sr. Josep M. Romero Gómez
Sr. Xavier Roqué Prat
Sr. Albert Ros Simón
Sra. Anna Salvia Martí
Sr. Joan Carles Sánchez Recio
Sra. Núria Sendra Fenollar
Sr. Javier Sierra Pierna
Sra. Núria Simon Barto meus
Sra. Cheryl Terés Castillo
Sra. Jerònia Trobat Sbert
Sra. Maria Blanca Vielba Pardo
Sra. Laura Villena Cuche
Sr. Andrès Villora López
Personal d’Administració i Serveis
Pas funcionari
Sr. Joaquim Erta Borrego
Sra. Joana Bové Barberà (a partir del 21/04/05)
Sra. Maria Ferrández de Gali (ﬁns al 20/04/05)
Sr. David Garrido Santiago
Sr. Carles Giné Janer
Sra. Blanca Guilera Lladós
Sra. Montserrat Pifarré Biosca
Sra. Isabel Ros Gorné
Sra. M. Pilar Sánchez Alandí
Sra. Encarni Santiago López
Sra. Margarida Serveto Puig
Sra. Magda Torrelles Porqueres
Sra. Emília Vilalta Penella
Pas laboral
Sra. Corrie Allaert Vandevenne
Sra. Fermina Berzosa Fernández
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Sr. Francesc Català Alòs
Sr. Josep Jaume Grau Morreres
Sr. Adolf Izquierdo Borràs
Sra. Marisol Jané Maties
Sra. Teresa Piñol Porqueres
Sra. Carmen Prats Darder
Sr. Josep Rodríguez Tolosa
Sr. Xavier Rodríguez Vila

CONSELL DE GOVERN
Membres del Consell de Govern
Membres nats
Dr. Joan Viñas Salas. Rector
Dra. Ana Maria Romero Burillo. Secretària general
Sr. Josep M. Sentís Suñé. Gerent
Membres elegits pel Claustre (40%)
Personal acadèmic
Dr. Ramon Albajes García. ETSEA
Dr. Joan Busqueta Riu. Facultat de Lletres
Dra. Ana Gené Duch, Facultat de Ciències de l’Educació
Dr. Reinald Pamplona Gras. Facultat de Medicina (a partir del
2/11/04)
Dr. Joan Comella ( ﬁns a l’1/11/04)
Dra. Teresa Areces Piñol. Facultat de Dret i Economia
Dr. Francesc Solsona Tehas. E. U. Politècnica
Dr. Eduard Cristóbal Fransi. Facultat de Dret i Economia
Sra. M. Pilar Jürschik Giménez. E. U. Infermeria
Estudiantat
Sr. Isaac Amezaga Saumell. E. U. Politècnica (ﬁns el 17/05/05)
Sra. Núria Bech Padrosa. ETSEA (ﬁns el 17/05/05)
Sr. Oriol Berenguer Piñol. Facultat de Dret i Economia (ﬁns el
17/05/05)
Sr. Alfons Frigola Campos. E. U. Politècnica (ﬁns el 17/05/05)
Sra. Núria Navarro Vinuesa. E. U. Infermeria (ﬁns el 17/05/05)
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Sr. Ramon Noguer Feixas. ETSEA (ﬁns el 17/05/05)
Sr. Germà Plana Enrich. Facultat de Lletres (ﬁns el 17/05/05)
Sr. Llorens Semís Señis. Facultat de Dret i Economia (ﬁns el
17/05/05)
Sr. Xavier Aguilar Muñoz. Facultat de Lletres
Sr. Ramon Casal Gasia. Facultat de Dret i Economia
Sra. Neus Martí Llurba. ETSEA
Sr. Xavier Oriol Granado. Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Josep M. Romero. Escola Politècnica Superior
Sra. Jerònia Trobat Sbert. ETSEA
Sr. Andrès Villoria Lòpez. Facultat de Medicina
Sr. Jordi Altisent Buira. Escola Politècnica Superior
Personal d’administració i serveis
Sra. M. Soledat Jarné Maties. PAS laboral
Sr. José Jaime Grau Morreres. PAS laboral (ﬁns el 31/12/04)
Sra. Isabel Ros Gorné. PAS funcionari (a partir de 04/03/05)
Sr. Carles Giné Janer. PAS funcionari
Sra. Margarida Serveto Puig. PAS funcionari (ﬁns el 31/12/04)
Sra. Fermina Berzosa PAS Laboral (a partir de l’1/02/05)
Sra. Maria Ferrández de Gali. PAS Funcionari (a partir de l’1/01/05
i ﬁns 03/03/05)
Membres elegits entre directors de departament i institut/
degans i directors d’escola (30%)
Direccions de departament i institut
Dr. Eduardo Angulo Asensio. Director Departament de Producció
Animal (ﬁns el 15/04/05)
Dr. Joan Cecilia Averós. Director del Departament de Matemàtica
(ﬁns el 15/04/05)
Dra. Isabel del Arco Bravo. Directora de l’ICE (ﬁns el 15/04/05)
Dra. Olga Martín Belloso. Directora del Departament de Tecnologia
d’Aliments (ﬁns el 15/04/05)
Dr. Enric Llurda Giménez. Director del Departament d’Anglès i Lingüística (ﬁns el 15/04/05)
Dr. Josep M. Tamarit Sumalla. Director del Departament Dret Públic (ﬁns el 15/04/05)
Dr. Enric Vicedo Rius. Director del Departament d’Història (ﬁns el
15/04/05)

Dr. Miquel Llorca Marqués. Director del Departament d’Enginyeria
Agroforestal
Dra. Ana M. Pelacho. Directora del Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Dr. Albert Sorribas Tello. Director del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Dr. Xavier Pons Domènech. Director del Departament Producció
Vegetal i Ciència Forestal
Dr. Antoni Vaquer Aloy. Director del Departament Dret Privat
Dr. Jordi Domingo Coll. Director del Departament de Geograﬁa i
Sociologia
Dra. Pilar Vinuesa Vilella. Directora del Departament de Didàctiques Especíﬁques
Dr. Pere Solà Solé. Director del Departament de Filologia Clàssica,
Francesa i Hispana
Direccions de facultat o escola
Dr. Javier Chavarriga Soriano. Director de l’EU Politècnica
Dr. Emili Junyent Sánchez. Degà de la Facultat de Lletres
Dr. Antonio Michelena Bárcena. Director de l’ETSEA
Dra. M. Àngels Balsells Bailón. Degana de la Facultat de Ciències
de l’Educació
Sra. Carme Nuin Orrio. Directora de l’EU d’Infermeria
Dra. Agnès Pardell Veà, Degana de la Facultat de Dret i Economia
Dr. Angel Rodríguez Pozo. Degà de la Facultat de Medicina

Sra. Montserrat Canals Mateu. Personal d’Administració i Serveis
Sra. Mireia Martínez Albertín. Estudiant de la Fac. de Medicina
Sra.Victòria Lara Labaila. Estudiant de Doctorat de la Fac. de Lletres
Sr. Oriol Rebull Jornet. Estudiant de la Facultat de Ciències de
l’Educació (a partir de l’1/03705)
Sr. Javier Sierra Pierna. Estudiant de la Fac. de Dret i Economia (a
partir de l’1/03705)
Sra. Anna Vicens Esteve. Estudiant de la Facultat de Ciències de
l’Educació (ﬁns el 28/02/05)
Sr. Francesc Giribet Caimons. Estudiant de la Fac. de Dret i Economia (ﬁns el 28/02/05)
Albert Esquirol Sanfeliu. Estudiant de Fac. de Medicina (ﬁns el
18/10/04)
Membres designats pel Consell Social
Sr. Josep Pont Sans
Sra. Xavier Maurel Castro
Dr. Joan Varela Serra

JUNTA CONSULTIVA
Dr. Joan Viñas Salas
Dra. Ana M. Romero Burillo
Dr. Ramon Albajes García

Membres designats pel rector (30%)

Dr. Carles Alsinet Mora

Dr. Carles Alsinet Mora. Vicerector de Docència i Estudiantat
Dr. Jaume Barrull Pelegrí. Vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Dr. Ramon Canela Garayoa. Vicerector de Recerca i Innovació
Dr. César Fernández Camón. Vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la ormació
Dr. Joan Prat Corominas. Vicerector de Qualitat i Planiﬁcació
Dr. Joan Ramon Rosell Polo. Vicerector de Professorat
Dra. Mariona Farré Perdiguer. Coordinadora d’Economia
Dr. Xavier Gómez Arbonés. Coordinador de Rectorat
Dra. Carmen Figuerola Cabrol. Coordinadora de Relacions Internacionals
Dr. Jordi Tamarit Sumalla. Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Dr. Ferran Badia Pascual
Dr. Joan Busqueta Riu
Dr. Ramon Canela Garayoa
Dr. Carles Capdevila Marqués
Dr. Josep E. Esquerda Colell
Dra. Assumpta Estrada Roca
Dr. Roberto Fernández Díaz
Dr. Enric Herrero Perpiñán
Dr. Albert Ibarz Ribas

Rector
Secretària General
Dept. de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Vicerector de Docència i Estudiantat
Dept. de Medi Ambient i Ciències
del Sòl
Dept. d’Història
Vicerector de Recerca i Innovació
Dept. de Matemàtica
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Departament de Matemàtica
Director del Dept. d’Història de
l’Art i Història Social
Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques
Departament de Tecnologia d’Aliments
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Dr. M. Lladonosa Vall-llebrera
Dr. Juan A. Martín Sánchez
Sra. Carme Nuin Orrio
Dr. Reinaldo Pamplona Gras
Dr. Juan Pemán Gavín
Dr. Jaume Pont Ibañez
Dr. Joan Prat Corominas
Dr. Ignasi Romagosa Clariana
Dr. Antoni Vaquer Aloy
Dr. Jaume Porta Casanelles

Departament d’Història
Dept. Producció Vegetal i C. Forestal
Directora de l’EU d’Infermeria
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Dept. de Dret Públic
Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Vicerector de Qualitat i Planiﬁcació
Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Director del Dept. de Dret Privat
Antic Rector

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

Introducció
El Consell Social en aquest primer any de legislatura d’ençà la
seva constitució el 7 juliol de 2004, en aquells aspectes de tipus orgànic s’ha dotat d’un nou Reglament de Funcionament
intern, en base al qual s’han creat les comissions, nomenat els
seus portaveus i membres; deﬁnit l’estructura de la Secretaria i
designat representants a òrgans tercers. Quant a espais, el Consell
ha canviat d’ubicació millorant signiﬁcativament les seves installacions.
En compliment de les seves competències ha procurat resoldre
equànimement sobre totes aquelles propostes que li han elevat
els òrgans de govern de la UdL i actuar, en aquelles iniciatives
de caràcter més propis, amb el màxim de complicitat del rector,
membres del seu equip i també amb els degans i directors dels
centres.
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Si hem de destacar els projectes més signiﬁcatius en què el treball
conjunt Equip de Govern–Consell Social ha tingut més notorietat,
cal mencionar:
• la continuïtat del procés de la planiﬁcació estratègica de tots
els centres iniciada l’any 2000 i de l’institucional previst de
ﬁnalitzar el proper mes d’octubre.
• la seva activa participació en l’assoliment de les noves titulacions per al curs vinent.
En ambdós casos, a banda del suport i col·laboració institucional,
l’aportació més destacada —per mesurable— del Consell ha estat
propiciar i organitzar trobades mixtes “universitat-societat” en
les que han participat representants de les institucions, empreses, professionals i tota mena d’organitzacions de Lleida que s’han
considerat especialment vinculades al motiu de debat, amb l’objectiu de facilitar un atansament i coneixement mutu, que ha de
servir perquè la nostra universitat doni resposta a les necessitats
reals del seu entorn, i també perquè aquest entorn s’impliqui amb
il·lusió amb la seva universitat; més ara, moment clau de desenvolupament i oportunitat de posicionament de la UdL dins del nou
Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
En total han tingut lloc 16 sessions. Totes elles dinamitzades per
equips de professionals externs, amb un nombre de convocats mig
de 20-25 per reunió, que ha suposat un total global de 282 assistències de 158 persones diferents.
Si des del punt de vista del Consell Social haguéssim de plasmar
amb tres línies allò més destacable d’aquest curs ens decantaríem
per la constatació de la tasca de reorganització de la UdL que del
nou equip de govern la UdL està duent a terme, la qual ha comptat
amb la contribució del Consell que té plena conﬁança en els seus
resultats cada vegada més perceptibles.

Relació de membres del Consell Social
de la UdL
Composició d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Data de constitució: 7 de juliol de 2004
Data d’actualització: 6 d’abril de 2005
President
Sr. Josep Maria Pujol i Gorné
Vocals
Representants dels interessos socials
Consell Executiu
Sr. Rafael Pujol i Solanes
Sra. Sílvia Falip i Toló
Parlament de Catalunya

Representants de la Junta de Govern de la Universitat
Membres nats
Dr. Joan Viñas i Salas, rector
Sr. Josep Maria Sentís i Suñé, gerent
Dra. Anna Maria Romero i Burillo, secretària general
Personal docent i investigador
Dra. Anna Gené i Duch
Estudiantat:
Sr. Ramon Noguer i Feixas, des del 07/07/2004 ﬁns Al 23/11/2004
Sra. Núria Bech i Padrosa, des del 23/11/2004 ﬁns Al 06/04/2005
Sr. Oriol Rebull i Jornet, des del 06/04/2005
Personal d’administració i serveis
Sr. Carles Giné i Janer
Secretària
Sra. Cèlia Perpinyà i Roma

Sr. Xavier Maurel i Castro
Sr. Josep Varela i Serra
Organitzacions sindicals
Sr. Jaume Sellés i Santiveri
Organitzacions empresarials
Pendent de designació
Corporacions locals
Sr. Josep Pont i Sans
Antic alumne
Sr. Carmel Mòdol i Bresolí, des del 19/10/2004
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Organigrama
PRESIDÈNCIA
Josep Maria Pujol
JUNTA DE
PORTANTVEUS

Secretaria del Consell i del President
Cèlia Perpinyà
Unitat tècnica
d’Assessorament

Universitat de Lleida
Consell de Govern

Secretaria administrativa
Beatriz Miravete

Maurel - Pont - Varela

Virgilio Aranda

DURSI
Consell Interuniv. Catal.

PLE DEL CONSELL SOCIAL

Varela

AFERS
ECONÒMICS
PATRIMONIALS
Maurel

COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA
Pont

QUALITAT
ACREDITACIÓ
Pujol Solanes

PLANIFICACIÓ
PROGRAMACIÓ
Pujol Solanes

FORUMS
Falip

AQ
Pujol Solanes

BENESTAR I FAMÍLIA
Consell Form. Adults

Pressupost Udl
Pressupost CS
Liquidacions
Auditories
Gestió
Contractacions
Adquisició bens
Endeutaments
Preus

Llocs de treball
Plantilla
Oferta pública
Retribucions
Con. col·lectius
Fons socials
Beques UdL
Permanència

Varela

AQ
ANECA
Qualitat docent
Premis Q
ICE
Borsa de Treball
Inserció Laboral

Plans Estratègics
Seguiment PE
Titulacions
Formació contínua
Centres
Adscripcions

Fòrums

AJUNTAMENT
Consell Econòmic Social
Maurel

DIPUTACIÓ
IEI
Varela

Rector
Gerent
C. Giné

18

Òrgans de govern i representació

President
Maurel
Falip
Sellés

Rector
Gerent
Sec. gral
C. Giné

President
Pont
Sellés

Rector
A. Gené
Rebull

President
R. Pujol
Varela

Rector
Sec. gral.
A. Gené
Rebull

President
R. Pujol
Varela
Mòdol

Tots els membres

Principals acords
Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials
Control de comptes i gestió pressupostària
• Aprovació de la liquidació pressupostària de la UdL de l’exercici
2003, d’acord amb l’informe d’auditoria realitzat per FauraCasas Auditors-Consultors, sota la tutela de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
• Aprovació de la liquidació pressupostaria del Consell Social de
l’exercici 2004.
• Aprovació dels comptes de la Fundació Universitat de Lleida
corresponents a l’exercici 2004, d’acord amb l’informe d’auditoria emès per AME Auditors.
• Aprovació de les modiﬁcacions pressupostàries de l’exercici
2004.
• Aprovació del pressupost per a la universitat per a l’exercici
2005, juntament amb les seves bases d’execució, la relació de
preus unitaris i tarifes per a les diferents prestacions, i els criteris per a la valoració dels preus/crèdit dels estudis amb títol
propi.
• Aprovació del pressupost del Consell Social per a l’exercici
2005.
• Aprovació de preus públics i taxes no inclosos o determinats al
pressupost 2005.
Expedients de contractació
• Gestió de l’explotació de la cafeteria-menjador de l’Ediﬁci Polivalent del Campus de Cap Pont.
• Servei de consultoria i assistència tècnica per a la redacció de
l’avantprojecte, projecte executiu, direcció d’obres i coordinació de la seguretat i salut de l’Ediﬁci de Serveis de l’ETSEA.

• Servei de consultoria i assistència tècnica per a la redacció
d’un avantprojecte, d’un projecte executiu i la direcció d’obres
i coordinació de seguretat i salut d’un ediﬁci de recerca per a
la indústria agroalimentària UdL-IRTA al campus de l’ETSEA.
• Obres de fonamentació i estructura d’un ediﬁci annex a l’ediﬁci existent de la Facultat de Medicina.
• Obres ediﬁci de la Facultat de Ciències de l’Educació, al campus
de Cappont, fase III: tancaments de façana i cobertes del cos A
i fonaments i estructura del cos B.
• Servei de Seguretat i Vigilància per a la UdL.
Patrimoni
• Acceptació de la cessió gratuïta de 14.050 accions de classe B
de PORTAL UNIVERSIA SA.
• Autorització de la signatura d’un Protocol de Col·laboració entre l’Excm. Ajuntament de Lleida i la UdL, relatiu a diverses
actuacions a realitzar als campus universitaris d’ETSEA i de
Cappont.
Participació de la UdL en altres organitzacions
que comporten obligacions econòmiques
• Consorci Estany d’Ivars-Vilasana: Aprovació d’una operació
d’aval del crèdit per a infrastructures; Autorització per a la
venda a la Fundació Territori i Paisatge de part de les ﬁnques
rústiques; autorització perquè l’import per l’esmentada venda
resti desvinculat de l’amortització del crèdit per a la seva adquisició; autorització per destinar aquest import a l’execució
del pla d’inversions del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l’Estany.
Comissió de Comunitat Universitària
Personal Docent i Investigador
• Aprovació de vàries convocatòries de concurs públic per cobrir
places de professorat col·laborador permanent.
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• Aprovació de l’adhesió de la Universitat de Lleida a l’Asociación
Estatal de Programas para Mayores (AEUMP), i designació de
la Dr. Ma Neus Vila Rubio, com a representant de la UdL a l’esmentada entitat.

• Aprovació de la Normativa General de Permanència de la Universitat de Lleida.

• Aprovació del canvi de nivell del professorat associat a temps
complet doctor de PATC-T3 a PATC-T4.

• Patrocini de la 2a edició dels Premis Treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior, que
es concreta amb l’assumpció del cost de les matrícules dels
guanyadors.

• Autorització del pagament dels complements autonòmics de
docència i recerca reconeguts.
Personal d’Administració i Serveis
• Aprovació de l’acord entre la Gerència i el Comitè d’Empresa
sobre millores d’estructura organitzativa i retributives.
• Aprovació de l’acord entre la Gerència i la Junta de PAS funcionari sobre condicions de treball.
• Aprovació del Catàleg de Llocs de Treball amb la descripció de
les funcions bàsiques, tasques, requisits i formació especíﬁca
de cada lloc de treball.
• Aprovació de la Relació de Llocs de Treball de la UdL així com
les modiﬁcacions que comporta i l’oferta d’ocupació pública
per a 2005.
• Aprovació de l’acord entre la Gerència, i els representants del
PAS, en relació a l’establiment de períodes de vacances amb 25
o 35 anys de servei a la UdL.
Estudiants
• Aprovació del reconeixement dels complements de becaris de
FPU del MEC amb beca DURSI.
• Distribució de les 26 Beques de Col·laboració que Ministeri
d’Educació Ciència i Esport concedeix per a iniciar els alumnes
del darrer curs de segon cicle en tasques d’investigació als departaments, d’acord amb la proposta efectuada pel Vicerectorat de Docència i Estudiantat.
• Aprovació de la Normativa de Permanència excepcional per a
l’ETSEA.
20

Òrgans de govern i representació

Relacions amb Secundària

• Patrocini de la primera edició de la Jornada de Portes Obertes
per a pares.
Aprovació d’Estatuts i convenis amb altres institucions
• Aprovació dels Estatuts del Consorci Parc Cientíﬁc i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida entre la Universitat de Lleida i L’Ajuntament de Lleida.
• Aprovació dels Estatuts i el Conveni per a la creació de la Fundació Centre UdL-IRTA.
• Aprovació dels Estatuts del Consorci de Transferència del Coneixement CTC.
• Autorització per a la signatura d’un conveni marc de collaboració entre el CIDEM, el DURSI i la UdL per a la consolidació a Catalunya d’una xarxa de centres de suport a la Innovació
Tecnològica (Xarxa IT)
• Autorització de la modiﬁcació dels Estatuts del Consorci Centre d’Estudis Porcins de Torrelameu segons l’acord de la Junta
General del CEP del dia 13 de maig.
Col·laboració econòmica del Consell en iniciatives
de la comunitat universitària
• Rectorat: “Projecte pilot: conciliació de la vida familiar i laboral”
• Direcció ESP: “Jornada Universitat-Empresa en l’àmbit de l’Enginyeria Informàtica”
• Deganat de Medicina: “XXVII Congrés SEBBM”

• Departament de Didàctiques Especíﬁques: Publicació: “Estratègiques didàctiques envers l’autonomia de l’alumne”
• Deganat de Medicina: “II Concurs d’Humor gràﬁc”
• Consell de l’Estudiantat: “IX Festa Major de l’Estudiantat de l
aUdL”

• Trobades amb el Comitè Europeu d’Avaluació amb motiu de la
seva visita a la UdL, promoguda pel Vicerectorat de Qualitat i
Planiﬁcació.
Qualitat docent. Distinció Jaume Vicens Vives

• Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària.
“Universitat d’Estiu 2004”

• El DURSI va guardonar amb aquesta distinció del Dr. Josep Manel Casanova, de la Facultat de Medicina, que li fou lliurada,
juntament amb una dotació econòmica, durant l’acte oﬁcial
d’inauguració de curs 2004-2005 a la UPF.

Comissions de Qualitat i Planiﬁcació i d’Avaluació
i Acreditació

• Per a l’edició d’enguany el Consell Social ha presentat dues
candidatures:

De la mateixa manera que va operar-se durant el curs anterior,
les dues comissions han continuat treballant de manera conjunta
atès la continuació del desenvolupament del procés de planiﬁcació estratègica, ja que les decisions i les propostes d’acord els
afecten simultàniament.
Planiﬁcació Estratègica
• Aprovació del Pla Estratègic de Dret i Economia, elaborat per
membres de la Facultat dirigits pel Dr. José Ginés Mora.
• Aprovació del Pla Estratègic de Lletres, elaborat per membres
de la Facultat dirigits pel Dr. Josep Maria Bricall i l’equip MOMENTUM.
Qualitat institucional
• Juntament amb els set consells socials de les universitats
públiques de Catalunya s’ha ﬁnançat i realitzat, a través de
l’Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari, el II Estudi
d’Inserció laboral dels graduats de les universitats de Catalunya
durant els anys 2000-2001, que ha estat plantejat i desenvolupat seguint les directrius d’una comissió formada per tècnics
de l’AQ i dos representants de cada universitat: un professor o
responsable tècnic de l’Oﬁcina i/o Observatori d’Inserció Laboral i el secretari del Consell Social. Pel que fa a la UdL: Dr.Pere
Enciso i Sra. Cèlia Perpinyà.

Categoria de premi individual
Dr. Xavier Gómez i Arbonés, de la Facultat de Medicina, en base
a la seva dedicació a la innovació i millora de la qualitat de la
docència de la medicina, amb la constant elaboració i oferiment de material docent multimedia addicional als continguts
convencionals sobre matèries clíniques del segon cicle de la
Llicenciatura de Medicina, presentat com a pàgina web accessible a través de Intranet i d’Internet.
Categoria de premi col·lectiu
A l’equip de professors de la Facultat de Ciències de l’Educació:
Dr. Ramon Rourera i Jordana, Dr. Xavier Carrera i Farran i Dr.
Jordi Coiduras Rodríguez, en base al seu projecte d’innovació
i qualitat docent consistent en el disseny i posterior desenvolupament d’una proposta formativa basada en l’aprenentatge
de competències professionals, d’acord amb el nou EEES, en
l’assignatura troncal Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació
del pla acadèmic de les sis titulacions de Magisteri que s’imparteixen actualment a la Facultat de Ciències de l’Educació.
Programació
• Acord de sol·licitud de noves titulacions al DURSI. Llicenciatures: Veterinària i Biotecnologia. Diplomatures: Arquitectura
Tècnica, Fisioteràpia i Podologia (doble titulació), Nutrició Humana i Dietètica, Enginyeria Tècnica Industrial Electrònica. Tot
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fent la consideració que també hauria de parlar-se dels estudis
de: Comunicació Audiovisual (1r cicle), Turisme i Criminologia.
• Acord de sol·licitud al DURSI de reconeixement del Master of
Science in European Forestry, aprovat dins de la convocatòria
Erasmus Mundus, com a títol propi de la UdL.
• Acord d’ implantació de: Biotecnologia, Arquitectura Tècnica,
Nutrició i Dietètica i dos màsters de Veterinària.
• Autorització per al desenvolupament del conveni marc especíﬁc de col·laboració interuniversitari per dur a terme un Màster
Cientíﬁc en Ciències de la Infermeria.

Relacions institucionals i representació
Pel que fa a les relacions mantingudes amb altres institucions externes vinculades, s’ha assistit a diferents convocatòries del Consell Interuniversitari de Catalunya, de l’Agencià per a la Qualitat
del Sistema Universitari a Catalunya (AQ), així com de la Fundació
Institut d’Estudis Ilerdencs.
Quant als vincles amb els demés consells socials, s’ha participat en
les trobades de presidents i de secretaris de les universitats públiques de Catalunya que de manera habitual i respectivament tenen
lloc cada tres mesos aproximadament, i s’ha assistit a la conferència-col·loqui de la Secretària de Estado de Educación, a Madrid,
a la qual van convocar-se tots els consells socials d’Espanya per
informar oﬁcialment sobre el desenvolupament del nou catàleg de
titulacions davant de l’EEES
Quan a intervencions del president en iniciatives externes destaquem, per la seva projecció fora de Catalunya, la que tingué lloc
a València, el dia 28 d’abril, dins del marc del I SEMINARIO “Gestión Estratégica y Financiación como elementos para la Gestión
del Cambio” organitzat per la Conselleria d’Empresa, Universitat i
Ciència de la Generalitat Valenciana, que va convidar especialment
el Consell Social de la UdL perquè expliqués l’experiència del procés de planiﬁcació estratègica dut a terme i que també va comptar
amb la participació i exposició del Dr. Joan Prat, en la seva qualitat
de vicerector de Planiﬁcació Estratègica.
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I per que fa a l’entorn més proper, la participació en la XVI Trobada al Pirineu, organitzant i moderant la Taula Rodona Universitat-Empresa: què pot esperar l’empresari de la Universitat?, que
comptà com a ponents al rector, l’alcalde de Lleida, el Dr. Bricall, i
president de la Cambra de Barcelona, i que suposà una molt bona
experiència.

SINDICATURA DE GREUGES
Síndic: Sr. Miquel Gil Martín
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 86
Fax 34 973 70 20 62
A/e sdg@sdg.udl.es
En aquest curs 2004/2005 cal destacar el funcionament de la Sindicatura amb el Sr. Miguel Gil Martín al capdavant.
La Sindicatura de Greuges s’ha dotat d’un reglament de règim intern que va ser aprovat, d’acord amb allò previst a l’article 196.5
dels Estatuts de la UdL a la sessió ordinària del Claustre de la UdL
el dia 3 de maig de 2005.
Les actuacions de la Sindicatura de Greuges durant aquest període
se centren en sis expedients que enumerarem tot seguit:
• Una oﬁcina bancària situada en el campus de l’ETSEA obstaculitzava el pas d’una porta de sortida d’emergència. En aquest
cas no va haver-hi necessitat de fer cap recomanació de resolució ja que el tema es va resoldre. De tota manera es va
demanar un informe perquè la solució no havia estat produïda
dintre d’un període prudencial.
• Es va atendre una queixa sobre l’aplicació dels barems en un
concurs de mèrits per a unes determinades places de funcionaris de la UdL, ja que eren diferents a altres convocatòries
anteriors. La recomanació va ser en el sentit de respectar, per
a futures convocatòries, una homogenietat en el barems per a
les diferents convocatòries.
• També es va atendre un altre tema de barems, en aquest cas
referent a un defecte entre les bases i la puntuació atorgada

en una beca de col·laboració en serveis i unitats de la UdL.
Malgrat el síndic va fer una recomanació de resolució perquè
fos modiﬁcada la puntuació atorgada, va ser desestimada per
part de l’òrgan competent.
• Un dels expedients més destacable, sobretot perquè afectava a
molts estudiants, va ser el que es va obrir a causa de l’aplicació
del Decret 326/2004 en què es feia referència al recàrrec del
40% per cursar estudis de segones titulacions. El fet afectava
a tots els estudiants de segon cicle de carreres que necessiten
d’un primer cicle acabat per poder matricular-se al segon, dels
quals a la nostra universitat n’hi ha nou. Aquest cas va suposar
una rectiﬁcació, a favor dels interessats, del DURSI.
• Com cada any, el consum de tabac a la Universitat en indrets
no permesos, va provocar dos expedients que van motivar una
recomanació als òrgans de govern en el sentit de, mentre no
sigui d’aplicació la nova llei sobre consum de tabac, que en el
rètols de senyalització dels llocs no permesos també s’hi faci
constar que la infracció pot ser denunciada i pot constituir
una falta castigada amb una multa.
• També s’han atès altres temes que no han acabat amb una
resolució expressa, com són:
-

-

La diﬁcultat en la contractació d’un professor estranger
que li falta el títol degudament homologat. Per part de la
UdL s’estava fent els tràmits oportuns per tal de resoldre
favorablement el tema que depèn del DURSI.
Un candidat a professor associat presenta el seu desacord
pel resultat en la contractació d’un altre professor que, al
seu entendre no tindria la compatibilitat de treball. No va
obrir-se expedient per falta de motius.

En totes les actuacions de la Sindicatura es pot destacar la voluntat d’atendre tots els temes que s’hi han presentat, i que les recomanacions de resolució han estat sempre a favor de les persones
que han presentat la queixa i hi ha hagut una recepció positiva per
part dels òrgans de govern competents.
Hem de referir-nos a les qüestions que, si bé no acaben amb una
queixa formal, sí que són motiu per comentari a la Sindicatura,

atès que es procura atendre de forma personalitzada i amb tota
discreció totes les consultes que hi arriben.
En el capítol de reunions de síndics destaquem la VII Trobada Estatal de Defensors Universitaris que va tenir lloc a Palma de Mallorca
els dies del 26 al 28 d’octubre del 2004, en la qual hi va haver
quatre meses de treball que van tractar sobre:
1. la convergència europea
2. el codi ètic dels membres de la comunitat universitària
3. l’activitat de mediació dels síndics universitaris
4. la relació dels síndics amb els organismes de qualitat
A la pàgina web de la Sindicatura http://www.udl.es/organs/sindic.
html s’hi pot consultar totes les Memòries i el Reglament.

CONSELL DE L’ESTUDIANTAT
L’inici del curs acadèmic 2004-2005 va estar marcat per la preparació de les imminents eleccions dels representants de l’estudiantat
als òrgans de govern de la Universitat, que ﬁnalment se celebraren
el 16 de desembre i transcorregueren sense cap incident.
Els i les nous/noves representants de l’estudiantat del Consell de
l’Estudiantat de la UdL (CEUdL) han tingut com a missió seguir
mantenint per a l’estudiantat una garantia en la seva representació i uns drets dignes. No obstant, cal recordar les diverses aportacions tant a nivell acadèmic (millores en les normatives i en
l’elaboració de nous reglaments, i el bon compliment de les que
ja existeixen), com a nivell cultural (xerrades, concerts, passis de
vídeo, manifestacions…) que s’han dut a terme des del Consell o
amb la seva col·laboració per a tota la comunitat universitària de
la UdL per tal de fer més complerta i agradable l’estada en aquesta
institució, que volem que sigui pública, catalana i de qualitat.
Entre les prioritats que el CEUdL es va marcar, cal destacar:
• Apropar el Consell i els seus òrgans reals a l’estudiantat, així
com fomentar la participació, en tots els seus aspectes.
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• Incrementar, canalitzar i difondre les iniciatives culturals organitzades pels estudiants i per als estudiants.

• Establiment d’un punt de Bookcrossing al Consell de l’Estudiantat.

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

• Suport a l’organització de les II Jornades d’Educació Social i
Treball Social reconegudes amb 3 crèdits de lliure elecció.

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

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

• Informar-se sobre la integració del sistema universitari actual
en l’espai europeu d’ensenyament superior (marc de Bolonya).

• Participació en fòrums estatals i internacionals universitaris.

• Impulsar clarament la UdL cap a una major sensibilització de
caràcter mediambiental, amb criteris de sostenibilitat tant en
els seus ediﬁcis com en el funcionament intern.
Entre les accions empreses per tal de dur-les a terme, hom pot
assenyalar:
• Defensa dels drets dels estudiants en tots els òrgans de govern, per tal d’aturar la privatització de l’ensenyament i una
millora qualitativa d’aquest.
• Presentació d’esmenes a la redacció del nou reglament per al
reconeixement d’activitats de lliure elecció.
• Participació en el debat del calendari acadèmic.
• Organització de la sectorial d’agrònoms per part dels companys de l’ETSEA.
• Rebuda del Erasmus per part dels estudiants per acostar-los a
la realitat del nostre país.
• Sol·licitud de la creació de la Comissió de Medi Ambient de la
UdL.
• Vetllar pels drets dels becaris de col·laboració.
• Promoció de diferents activitats culturals al llarg del curs (concerts, xerrades, festes tradicionals…).
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• Es va realitzar la IX edició de la Festa Major de l’Estudiantat
de la UdL (dijous 28 d’abril), la qual, novament, va centralitzar
els seus actes al campus de Cappont amb la intenció d’obrir
aquesta festa a tota la ciutadania de la nostra ciutat. Tot i això
enguany també es van realitzar campionats de futbol i bàsquet
en instal·lacions esportives properes al Campus. La festa va
tenir un gran èxit de participació tant en les activitats del matí
i la tarda com en el concert a l’aire lliure de la nit.
• Vetllar per la qualitat lingüística de la UdL, mitjançant campanyes per tal de potenciar l’ús del català en totes les seves
titulacions.

CENTRES I DEPARTAMENTS
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CENTRES DOCENTS
Facultat de Ciències de l’Educació
Degana: Dra. M. Àngels Balsells Bailón
Partida de la Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 34 973 70 23 00
Fax 34 973 70 23 05
deganat@fce.udl.es
Activitats
Lliurament d’Orles
2-6-2005 - Amb motiu de la Graduació de l’XI Promoció d’alumnes de les Diplomatures de Mestre i Educació Social, de la II Promoció de la Diplomatura de Treball Social i de la IX Promoció de la
Llicenciatura de Psicopedagogia.
El doctor Pere Darder Vidal, President del Consell Escolar de
Catalunya, va pronunciar la lliçó magistral sobre el tema: “Repensar l’educació des de les emocions”
Conferències
• 9-11-2004 - Conferència a càrrec de Salvador Sàez Càrdenas a
la III Trobada d’Intercanvi de Tutors de Pràctiques.
• 30-11-2004 - Conferència adreçada als estudiants de Llengua
Estrangera a càrrec de Malcom Hayes.
• 5-03-2005 - Conferència dirigida als estudiants de CQP a càrrec de Dolors Permanyer Lloveras.
• 14-06-2005 - Jornada d’Avaluació a la Facultat de Ciències de
l’Educació, dins de les “Jornadas de Evaluación de la Asociación Europea de Universidades”.
• 20-06-2005 - Amb motiu del Programa de suport al procés de
Convergència Europea en Educació Superior i organitzat conjuntament amb l’ICE de la UdL, van tenir lloc les conferències:
“Adaptació de matèries al procés de convergència europea”

i “Estratègies i mètodes d’avaluació en el nou marc d’ensenyament/aprenentatge” a càrrec de la Sra. Amparo Fernández
March.
Departament de Pedagogia i Psicologia
Cursos de Postgrau
Educació Emocional (2a. Edició)
Crèdits: 12
Objectius: Oferir formació especialitzada (teòrica, tècnica i
pràctica) als professionals de l’educació i de l’ajuda per tal de
poder portar a la pràctica programes d’educació emocional.
Els educadors de qualsevol nivell (professorat de secundària, tutors, mestres, psicopedagogs, pedagogs, psicòlegs, educadors socials, etc.) i altres professionals de l’ajuda (metges, infermers, advocats, i altres) interactuen contínuament amb altres persones, en
situacions delicades, on les emocions estan a ﬂor de pell i poden
ser motiu de conﬂicte. Per exercir aquestes professions es necessita un equilibri emocional que va més enllà de la preparació tècnica. Aquest postgrau es proposa contribuir al desenvolupament de
les competències emocionals, que tot professional necessita, però
en particular els educadors i els professionals de l’ajuda. A més, té
com a objectiu preparar els professionals perquè puguin aplicar
l’educació emocional. Cal tenir present que molts dels problemes
actuals (estrès, depressió, consum de drogues, violència, conﬂictes,
ets.)tenen a veure amb les emocions. L’educació emocional es proposa com a una mesura preventiva a tots aquests problemes.
Trastorns d’audició i llenguatge (Nivell Avançat)
Crèdits: 25
Objectius: Aportar un nivell bàsic de formació per tal de continuar en nivells més avançats que permetin l’aplicació coherent de
criteris i recursos orientats a l’anàlisi i la intervenció davant dels
problemes del llenguatge i l’audició.
Interuniversitari en Acció Socioeducativa amb Infància i Famílies
Crèdits: 20
Objectius:
• Adquirir coneixements, estratègies i habilitats pel treball amb
famílies multiproblemàtiques i/o famílies que tenen algun
membre amb necessitats especials (malaltia mental, discapacitat, drogo-dependència, etc.)
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• Ubicar les ﬁgures professionals en el treball en
equip i en xarxa.
• Desenvolupar capacitats pel desenvolupament
de la dimensió educativa de la família.
• Adquirir una formació especialitzada per a la
intervenció i l’acció amb famílies des d’una
vessant educativa.
Capacitació en Peritatge Judicial Psicològic (5a Ed.)
Crèdits: 15
Tipus de Curs: Postgrau.
Objectius:
El curs integra diferents mòduls temàtics com nocions de Dret
(penal-civil-laboral), Psicopatología Forense, Trastorns de la Personalitat, Mesures psicomètriques, Neuropsicologia, Toxicoxílies,
Parafílies, etc. Està adreçat a llicenciats en Medicina i Psicologia
que hagin d’intervenir als Tribunals de Justícia com a perits i en
la defensa dels informes pericials. El curs té un contingut teòric
d’11 crèdits i pràctic de 4 crèdits, a realitzar a la Clínica Mèdico
Forense. Es disposa de l’acceptació escrita per la realització de les
pràctiques.
Cursos d’Especialització

• Alteracions del llenguatge i autisme: avaluació i intervenció.
Casos pràctics.
• Alteracions del llenguatge i paràlisi cerebral: avaluació i intervenció. Casos pràctics
Professor responsable: Àngel Huguet
Programes de Doctorat
• Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Cultura, Educació
i Sistemes Semiòtics
Professor coordinador UdL: Dr. Jaume Sanuy
• Interuniversitari: Personalitat, Desenvolupament i Comportament Anormal
Professor coordinador UdL: Dr. Anton Aluja
• Interuniversitari:Tecnologia Educativa

• Trastorns del llenguatge: avaluació i intervenció. Casos pràctics

Professor coordinador UdL: Dr. Xavier Carrera

• Pràctiques d’habilitats psicomotrius i miofuncionals aplicades
a la logopèdia

• Interdepartamental: La Construcció Europea: Societat, Cultura,
Dret i Educació

• Sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació

• Professor coordinador: Dr. Xavier Terrado

• Trastorns de la ﬂuïdesa: avaluació i intervenció. Casos pràctics

• Departamental: Acció i Reﬂexió Psicopedagògica en Contextos
Educatius

• Trastorns articulatoris o de la parla: avaluació i intervenció.
Casos pràctics

Professor coordinador: Dr. Jaume Sanuy

• Alteracions del llenguatge i deﬁciència mental: avaluació i intervenció. Casos pràctics
• Alteracions del llenguatge i sordesa: avaluació i intervenció.
Casos pràctics
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• Trastorns de lectoescriptura: avaluació i intervenció. Casos
pràctics

Centres i departaments

Tesis doctorals llegides
“Modelo de Intervención Psicomotriz vivenciada para la prevención del Riesgo Social en Educación Infantil” realitzada per la Sra.
M. Carme Jové Deltell i dirigida pel Dr. Carles Alsinet Mora. (lectura
14-03-2005)

Departament de Didàctiques Especíﬁques
Premis Rebuts
Montse Casanovas Català
Premi extraordinari de doctorat
Direcció i tutoria de treballs de recerca ﬁnançats i Tesis
Doctorals
S’han dirigit i tutoritzat 4 projectes de recerca.
2 lectures de tesis doctorals amb obtenció de cum laude.
Línies de Recerca Interdepartamentals
Subprojecte “Estudi de les competències bàsiques en la formació
dels mestres”
Projecte d’investigació interdepartamental “Estratègies d’aprenentatge en l’àmbit de les didàctiques especíﬁques”
Ponències, Comunicacions i Posters presentats a
Congressos
4 ponències, 1 pòster i 3 comunicacions
Direcció i Participació en Projectes per a la millora de la
Qualitat Docent
Participació en 3 projectes ﬁnançats
Producció Artística a l’àmbit de la Música
Publicacions
Articles de revista, capítols de llibre, il·lustracions de llibre i publicacions musicals
Cursos de 3r Cicle (cursos de doctorat, postgrau i
especialització)
2 cursos de doctorat i 3 de postgrau

Cursos impartits a l’ICE
Cursos de Lliure Elecció
9 cursos de lliure elecció coordinats pel departament

Facultat de Dret i Economia
Degana: Dra. Agnès Pardell Veà
Av. Jaume II, 73
Campus de Cappont
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 00
Fax. 34 973 70 32 45
Deganat@fde.es
Activitats institucionals
1/09/04 Inici de l’activitat de lleure en el marc del projecte pilot
2004-2005 UdL - Facultat de Dret i Economia - Facultat de Lletres
- Facultat de Ciències de l’Educació sobre conciliació vida familiarvida laboral.
09/09/04 Participació en l’acte d’inauguració de la Jornada de
Formació i Orientació Laboral organitzada per l’ICE.
20/09/04 Recepció de Benvinguda del Rector a l’estudiantat de
primer de curs de la Facultat de Dret i Economia.
04/11/04 Inauguració de la Jornada dels economistes 2004. Taller
de treball “L’habitatge en el moment present: una visió econòmica”.
09/02/05 Participació en la XX Jornada d’Orientació Universitària i Professional que va tenir lloc a l’IES Manuel de Pedrolo de
Tàrrega.
11/02/05 Jornada de campus oberts “Coneix la UdL”
16, 18, 23 i 25 de febrer de 2005 Participació en els tallers
experimentals “Viu la UdL… des de dins!”
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18/02/05 i 19/02/05 Assistència a la jornada organitzada per
l’ELFA: “Compartint experiències en el camp de la formació jurídica
a Europa”.
07/03/05 Col·laboració al I Fòrum d’Emprenedores i Empresàries,
organitzat per l’Associació dones empresàries, directives i professionals.
10/03/05 Participació en la VI Jornada d’Orientació Universitària i
Professional organitzada pels instituts Barris Nord de Lleida.
15/03/05 Col·laboració amb Caixa Penedès en l’organització
d’una sessió informativa sobre sortides professionals amb el títol
“Vols treballar en una entitat en expansió”?
05/04/05 Participació en la Jornada d’Orientació Universitària i
Professional que va tenir lloc al Col·legi Episcopal de Lleida.
08/04/05 Participació en la Jornada d’Orientació Universitària i
Professional que va tenir lloc a l’IES Marius Torres de Lleida.
Activitats acadèmiques
05/10/04 Participació en l’acte d’obertura del Curs de Postgrau en
Comptabilitat i Fiscalitat Empresarial, organitzat pel Departament
d’AEGERN de la Universitat de Lleida i la Direcció del Postagrau en
Comptabilitat i Fiscalitat. La lliçó inaugural va estar impartida pel
Sr. Miró Ayats Vergés, Doctor en Dret i Professor de Dret Tributari i
Social de Cuatrecasas sobre el tema “Las decisiones empresariales
en el marco de la nueva Ley General Tributaria”.
Del 28/02/05 al 31/03/05 Col·laboració amb el Departament de
Dret Privat en l’organització del Curs d’Oratòria.
07/03/05 i 08/03/05 XVI Jornades Universitat-Empresa. Comptabilitat i Responsabilitat social de les empreses. Organitzat pel
Departament d’AEGERN.
08/03/05 Organització de la conferència sobre Instruments jurídics en la lluita contra la violència envers les dones a Catalunya,
a càrrec de la Sra. Encarna Bodelón Gonzàlez, professora de la
UAB de Filosoﬁa del Dret, directora del Màster “Gènere i igualtat”
i membre de l’Associació Dones Juristes, amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
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08/03/05 Participació en el I Concurs de Simulació de Borsa organitzat pel Departament d’AEGERN.
10/03/05 i 11/03/05 XVII Jornades Jurídiques “La nova llei concursal”. Organitzat pel Departament de Dret Privat.
08/04/05 Participació en la VI Jornada d’Emprenedors organitzada pel Departament d’AEGERN.
27/04/05 Participació en Jornada de Tutoria Universitària, organitzada per l’ICE.
05/05/05 Participació en la xerrada “Per a què serveixen els nostres impostos?”. Organitzada per l’IES Caparrella amb motiu del
seu 25è aniversari.
17/05/05 Organització del II Taller sobre sortides professionals en
la Branca del Dret.
18/05/05 Organització del I Taller sobre sortides professionals
en la Branca de Ciències Empresarials i d’Administració i Direcció
d’Empreses.
26/05/05 Acte de lliurament d’orles acadèmiques. XXXIII Promoció d’alumnes de la Llicenciatura en Dret, XVI Promoció d’alumnes
de la Diplomatura en Ciències Empresarials, IX Promoció d’alumnes de la Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses i I
Promoció de la Llicenciatura en Ciències del Treball.
Maig 2005 Elaboració del Projecte d’Innovació Docent titulat
“L’avaluació Continuada en la Facultat de Dret i Economia. Adequació al nou espai europeu d’educació superior”. Projecte ﬁnançat
per la Universitat de Lleida

Facultat de Lletres
Degà: Dr. Emili Junyent Sánchez
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 52
Fax 34 973 70 20 50
dega@ugerh-ll.udl.es

Activitats
• VII Festa de la Creació, responsable Salomé Ribes
• III Mostra de Cinema de l’Àfrica Negra, responsables: Anna
Agustí, Oriol Bosch, Antonio Romero
• Sis mil llengües per a un sol món, responsable Enric Llurda
• II Setmana de la Comunicació de la UdL, responsable Jaume
Cabré
Activitats organitzades des del Deganat:
• Jornada de Portes Obertes de la Facultat de Lletres, 11 de febrer
de 2005
• VI Jornada “I després, què? Noves Sortides professionals a les
titulacions de lletres”. Ponents: Marta Mas (periodista); Òscar
Navasa (empresari de guiatge i interpretació del patrimoni);
Maribel Pedrol (directora de museu); Norbert Herrera (geògraf); Anna Nadal (responsable de marketing, comunicació i
imatge); Joan A. Capilla (investigador).
Moderadora: Glòria Vázquez, vicedegana de la Facultat de Lletres, 13 d’abril de 2005.
• Acte de lliurament de les orles acadèmiques. Padrí de l’acte:
Sr. Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, 3 de
juny de 2005

Facultat de Medicina
Degà: Dr. Àngel Rodríguez Pozo
C/ Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 34 973 70 24 18
Fax 34 973 70 24 25
deganatm@fmedicina.udl.es
Actes acadèmics
• L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2004-05 es va celebrar el 20 d’octubre de 2004 a l’Aula Magna de la Facultat

de Medicina. La lliçó inaugural Guillem de Beziers amb el títol
“L’aprenentatge de l’Atenció Primària i Medicina de Família en
el pregrau”, va anar a càrrec del Dr. Amando Martín Zurro, coordinador general del Programa de Medicina Familiar i Comunitària de Catalunya, Comitè de Direcció de l’Institut d’Estudis
de la Salut. En el mateix acte es va lliurar la Beca Rosa Mª
del Olvido Fernández Riba a la Sra. Cheryl Terés Castillo, que
s’atorga en memòria d’una antiga estudiant de la Facultat de
Medicina, que premia un currículum brillant i constitueix una
ajuda econòmica per la continuació dels estudis. Així mateix,
es va fer l’anunci del premi extraordinari de llicenciatura del
Curs 2002-03 al Sr. Xavier González Farré.
• Examen MIR: a la convocatòria del 2004 es van presentar 66
alumnes de la Facultat de Medicina de Lleida llicenciats en
l’última promoció, dels quals van obtenir plaça 54. El total de
places ofertes era de 5.406.
• L’acte de Lliurament d’Orles de la Facultat de Medicina va tenir
lloc el 27 de maig de 2005 a la Seu Vella de Lleida. La XXIIIa promoció de Llicenciats en Medicina va ser apadrinada per l’Hble.
Sra. Marina Geli Fàbrega, Consellera de Salut de la Generalitat
de Catalunya, que va impartir la Lliçó magistral Balanç present
i futur de la Salut a Catalunya.
Actes culturals
• 31 de març de 2005 – II Edició del Concurs Humor Gràﬁc i Salut,
Teràpia Humoral, el concurs que ha rebut 220 vinyetes originals procedents de tot el mon, el primer premi ha correspost
l’obra Genoma de Julio Angel Carrión, un autor nascut i aﬁncat
a Lima (Perú), i el segon premi ha correspost a la vinyeta Electrocardiograma, un dibuix de l’argenti Jorge Meijide.
• 11 al 14 d’abril de 2005 - IV Setmana Cultural de Ciències de la
Salut, organitzada pel Consell de l’Estudiantat.
Programa de mobilitat d’estudiantat
Dins l’apartat de relacions internacionals i mobilitat de la Facultat de Medicina de Lleida cal destacar un increment en el nombre
d’alumnes que utilitzen els diferents programes de mobilitat, tant
nacionals com internacionals.
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Pel que fa a la mobilitat dels estudiants, durant el curs 2004-05
s’han incorporat a la Facultat de Medicina 15 estudiants: 8 de
Polònia (2 de Gdansk, 4 de Wroclaw i 2 de Varsòvia), 3 de Milan,
2 de Praga i 2 estudiants del programa JADE de la Universitat de
Puebla (Mèxic). Així mateix, 11 estudiants de la nostra Facultat han
anat a Turku (Finlàndia), Milà, Perugia i Trieste (Itàlia), Praga (República Txeca) i Wroclaw (Polònia).
Hem rebut la visita de l’equip directiu de la Facultat de Medicina
de la Universitat de Kahramanmaras de Turquia.
Convalidació d’Estudis Estrangers
Han accedit a la nostra Facultat per via de convalidació d’estudis 9 estudiants: 2 de Romania, 5 de Bolívia, 1 de Veneçuela i 1
d’Uruguai.
Pla Cajal
Dins el Pla Cajal de mobilitat d’estudiants de Medicina, 1 estudiant
ha fet estades durant aquest curs a la Universitat de Salamanca.
Sicue-Seneca
2 estudiants han gaudit durant el curs 2004-05 de les beques SICUE-SENECA, 1 a la Universitat de Granada i l’altre a la Universitat
del País Basc.
Activitats Docents i de Recerca
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Projectes de recerca on hi participen aquests professors
• Pamplona Gras, Reinaldo Ramon
Mecanismos de regulación del estrés oxidativo celular mediado
por insulina: efecto sobre la producción mitocondrial de radicales
libres y el grado de instauración de membrana PGFS.
• Portero Otin, Manuel
Modiﬁcaciones oxidativas proteicas y proteolisis en la ﬁsiopatología de la esclerosis lateral amiotróﬁca SFIS
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Estrés oxidativo en taupatias humanas y en un modelo transgénico con triple mutación de TAU: implicaciones terapéuticas, análisis
cuantitativo de la lesión oxidativa en lípido. DNA y proteinas SFIS.
• Herrero Perpiñan, Enrique
Análisis del transcriptoma del proteoma de Saccharomces Cerevisiae en condiciones de estrés oxidativo endógeno AEGP
Glutación transferasas y glutaredoxinas monotiolicas en
Saccharomyces Cerevisiae: relaciones funcionales y respuesta a
estrés oxidativo NBFU
Respuesta de la levadura Saccharomyces Cerevisiae a estres oxidativo. Función de las Glutaredoxinas PGBM.
• Fibla Palazon, Joan
Variabilidad del locus VDR y progresión de la infección por el VIH.
Progresión a SIDA y expresión de interleucinas y correceptores en
pacientes VIH+ segun su genotipo VDR. SFIS
Variabilidad genética del locus del receptor de la vitamina D (VDR)
y progressió de la infecció per VIH. Estudi de noves variants i caracterització de la base molecular de la progessió diferencial a
SIDA conferida per polimorﬁsme del VDR.
• Ros Salvador, Joaquin
Envejecimiento celular y glutaredoxinas implicadas en la homeostasis del hierro: relación con estrés oxidativo NBFU
Estrés oxidativo y envejecimiento celular: papel de las Chaperonas
y Glutaredoxinas en la protección de la modiﬁcación oxidativa de
proteínas y en la longevidad celular PGBM.
• Sorribas Tello, Albert
Desarrollo e implementación práctica de nuevos métodos para
estimar intervalos de referencia y para el control de calidad en
parámetros clínicos: generalización de la metodologia basada en
la S-Distribution SFIS.

• Boix Torras, Jacint
Apoptosis inducida por Olomoucina y Roscovitina.dos inhibidores
farmacológicos de CDKS: caracterización y análisis de las vias implicadas SFIS.
Seminaris
Dijous 24 de Febrer:
Dr. Pedro Echave. MRC Laboratory for Molecular Cell Biology and
Cell. Biology Unit. London. UK.
“De la replicación del DNA mitocondrial a la transición G1/S”.
Divendres 11 de Març:
Dr. Flavio Maina: Developmental Biology Institute of Marseille
(IBDM). INSERM UMR 623. Campus de Luminy. Marseille.
“Met signalling during development and cancer: target genes, animal models and drug design”.
Dilluns 14 de Març:
Dr. Jose Manuel Soria: Unitat d’Hemostàsia i Trombosi. Departament d’Hematologia. Hospital de la Santa Creu i la Santa Pau.
“Análisis de enfermedades complejas: Trombosis como modelo”
Dr. Vicente Andres: Laboratorio de Biología Vascular. Departamento de Patología y Terapia Molecular y Celular. Instituto de Biomedicina de Valencia, (C.S.I.C.).
“Mecanismos moleculares de la ateromatosis: Ciclo celular y telómeros”.
Dimarts 12 de Abril:
Dr. Joan Verdaguer: Servei d’Immunologia. Hospital Universitari
Germans Trias.
“Estratègies d’estudi de la funció de les Cèl.lules Presentadores
d’Antigen en el desenvolupament de la Diabetis tipus 1”
Departament de Medicina
Cursos Organitzats
• XI curs de postgrau Nutrició i Dietètica Clíniques, organitzat pel
Dr. Àngel Rodríguez Pozo.

• Curs adreçat a post graduats en matèries biosanitàries interessats en aprofundir en el coneixement nutricional amb l’objectiu de potenciar l’alimentació saludable i equilibrada, estimular
i propagar la dieta mediterrània i adequar la nutrició en les
persones malaltes.
• IV curs de postgrau Formació per a Personal Investigador amb
Animals d’Experimentació, organitzat per la Dra. Carme Piñol
Felis.
• Curs d’especialització de 8 crèdits, l’objectiu del qual és dona
resposta als requeriments generats pel Decret 214/1997, de 30
de juliol, de la Generalitat de Catalunya (pel qual es regula la
utilització d’animals per a experimentació i per a altres ﬁnalitats cientíﬁques),el qual exigeix que el personal investigador
usuari d’animals que l’1 de gener de 1998 no pugui acreditar
2 anys d’experiència, tingui una formació de postgrau de les
matèries que s’especiﬁquen en l’esmentat decret, i que són les
que recull aquest curs.
• Curs d’especialització Suport Vital Avançat, organitzat per en
Manel Piqué Gilart.
• Formació en l’assistència completa, bàsica i avançada de l’aturada cardiorespiratòria.
• Curs d’extensió universitària Suport Vital Bàsic amb Instrumentalització de la Via Aèria i Desﬁbril.lació Semiautomàtica,
organitzat pel Dr. Manel Piqué Gilart.
• Proporcionar formació reglada, homologada per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES), en suport vital i maneig del desﬁbril.
lador semiautomàtic al públic en general. La superació del curs
comporta l’autorització de la Generalitat de Catalunya per a
l’ús del desﬁbril.lador semiautomàtic en cas d’aturada cardiorespiratòria.
Tesis Doctorals Llegides
Títol: Estudio de la infección del líquido pleural en pacientes cirróticos. Factores predictivos
Autor: Eva Sesé Abizanda
Director: Josep M. Reñé Espinet i Xavier Xiol Quingles
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Data lectura: 22 octubre 2004
Qualiﬁcació: Excel.lent cum laude
Títol: Transtornos en la homeostasis de la glucosa y su relación con
los factores de riesgo cardiovascular en una cohorte de hipertensos no diabéticos seguidos durante dos años
Autor: Miguel David Bartolome Domínguez
Director: Manel Pena Arnaiz
Data lectura: 20 desembre 2004
Qualiﬁcació: Excel.lent cum laude
Departament de Cirurgia
Cursos Organitzats
• El Departament de Cirurgia ha començat aquest curs la VI edició del Màster en Medicina i Cirurgia d’Urgències. L’objectiu
d’aquest curs de 106 crèdits, impartit en dos cursos acadèmics,
és la formació teòrica i pràctica en Emergències, Urgències Medicoquirúrgiques, Medicina de Catàstrofes i Transport Sanitari
Urgent. Formació pluridisciplinar adaptada als diferents medis
i recursos disponibles, des del moment de la demanda d’atenció urgent ﬁns a l’ingrés en medi especialitzat, tot seguint una
línia d’actuacions en el temps. Aquest Màster el coordina el
professor del departament, Dr. Ramon Nogué i Bou.
• Curs de postgrau Diploma en Sanitat: Bases Cientíﬁques i
Operatives de la Salut Pública, coordinat pel Dr. Pere Godoy
García. L’objectiu d’aquest de curs de 25 crèdit és formar els
participants en les bases cientíﬁques i operatives de la salut
pública i capacitar-los en la utilització dels instruments per a
la interpretació, control i avaluació dels problemes de salut des
el punt de vista comunitari, conèixer els plans de salut i l’organització del sistema sanitari, entendre les bases cientíﬁques
de la investigació aplicada a partir dels estudis epidemiològics
i les principals tècniques d’anàlisi estadística, aprendre les tècniques de salut pública per solucionar problemes ambiental
relacionats amb la salut, i conèixer les tècniques de control i
prevenció de malalties transmissibles.
• Curs de Formació en Assistència Sanitària Urgent i Primers
Auxilis. S’han fet dues edicions d’aquest curs, reconegut amb
5 crèdits de lliure elecció, en el qual s’han aportat els coneixe34
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ments bàsics davant situacions quotidianes que poden posar
en perill la integritat de la salut per donar un suport inicial
correcte davant una situació inesperada d’alteració de la salut.
Reconèixer situacions de gravetat real i saber la importància de
l’atenció inicial als accidentats que en funció de les actuacions
pot canviar el decurs de l’evolució de les lesions. Organitzat i
coordinat pel Dr. R.Casals Garrigó.
• III Curs Nacional de Cirurgia. Organitzat i coordinat pel Dr. L.
Pérez Ruiz. Reconegut amb 3 crèdits de lliure elecció. Els objectius d’aquest curs eren aprofundir en el coneixement de que
disposa un cirurgià per diagnosticar, tractar i avaluar un pacient quirúrgic i, tractar temes d’impacte actual així com temes
clàssics de la cirurgia que encara no tenen una solució idònia.
• XIX Jornades de Bioètica: Ètica en la distribució dels recursos.
Conferències i taules rodones al voltant dels aspectes ètics
en la distribució dels recursos sanitaris, la visió de futur de
les professions sanitàries i els models de ﬁnançament. Celebrat durant el mes de novembre de 2004 a l’Aula Magna de
la Facultat de Medicina, coordinat pel Dr. J. Pifarré Paredero, i
declarat d’interès pel Consell Català de Formació Mèdica Continuada.
• Curs d’Atenció Perioperatòria al Malalt Quirúrgic en Cirurgia
General: del Pre al Postoperatori. Reconegut amb 5 crèdits de
lliure elecció, aquest curs aprofundeix en els aspectes clínics
de l’àmbit quirúrgic per tal de millorar l’assistència i el suport
psicològic al pacient quirúrgic.
• Curs de Formació Continuada en Assistència Sanitària, Mobilització i Transport de Malalts per al Personal d’Institucions
Sanitàries. Curs de 8 crèdits de lliure elecció que tracta sobre
els drets i deures dels usuaris de la sanitat, la mobilització de
pacients amb diﬁcultats de desplaçament que requereix per
part del sanitari un coneixement d’anatomia i biomecànica,
trasllat de malalts en diferents tipus de medis de transport en
funció de la situació de cada malalt i que requereix coneixements de primers auxilis en previsió de situacions inesperades
com caigudes accidentals, hemorràgies, empitjorament sobtat
del pacient, etc.

• V Curs d’Especialització de Tècniques en Medicina d’Urgències.
Curs de 5 crèdits, amb aquests continguts:
Control bàsic i avançat de la via aèria.
Vies venoses perifèriques, centrals i especials.
Tècniques de transport de traumatitzats.
Toracocentis. Laparacocentis. Pericardiocentesis.
Electroestimulació cardíaca. Marcapassos externs. Desﬁbriladors semiautomàtics.
Tècniques quirúrgiques bàsiques.
Anestèsia locoregional. Punció lumbar.
Sondatges. Taponaments nasals.
Nocions de ventilació mecànica. Maneig de respiradors. Ventilació no invasiva.
Monitorització de funcions vitals.
Reanimació cardiopulmonar de l’adult i pediàtrica.
Organitzat pel professor Ramon Nogué Bou, i que compta amb
la participació de diferents professionals de la sanitat i de professors del Departament de Cirurgia.
• I Curs d’Ecograﬁa per a Metges d’Urgències. La formació està
basada en el Programa d’ecograﬁa per al politraumatitzat,
versió espanyola del FAST americà que dóna les competències
necessàries a l’alumne per enfrontar-se a les diferents problemàtiques que es pot trobar davant una emergència en un
politraumatizat
Tesis Doctorals
Doctorant: Fernando Pérez Villar
Títol: Estudio comparativo/evolutivo de la rótula sin protetizar en
artroplastias de rodillas nodulares.
Director: Juan José Fernández Martínez
Qualiﬁcació: Excel·lent cum laude
Data lectura: 29 de març de 2005
Activitats de la facultat
Catàleg de Competències Professionals
La Facultat, mitjançant el Servei de Publicacions de la UdL, ha editat el Catàleg de Competències Professionals a assolir durant el
període de formació del pregrau. La Facultat de Medicina de Lleida
es la segona Facultat que ha editat aquest catàleg, desprès de la

UB. Aquest catàleg s’ha distribuït entre el professorat, alumnes i
altres institucions, i ha comptat amb el suport econòmic del Consell Social de la UdL.
Constitució de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
(Irblleida)
Durant aquest any s’han fet diferents reunions de les Comissions Cientíﬁco-Tècnica i Institucional, formades per professors del
Centre i membres de l’ICS, fruit de les mateixes han estat l’elaboració dels Estatuts i la composició ﬁnal del Patronat de l’Institut
de Recerca Biomèdica.
També s’ha procedit a la signatura oﬁcial, amb la presència de la
Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya i el vicerector
de Qualitat i Planiﬁcació Estratègica de la UdL.
Pla pilot per a l’adaptació de la titulació de medicina a
l’Espai Europeu d’Educació Superior (eees)
La Facultat de Medicina va sol·licitar formar part del Pla Pilot
d’adaptacions de les titulacions universitàries a l’EEES de la Generalitat de Catalunya, essent acceptada oﬁcialment aquesta sollicitud.
La titulació de Medicina de la nostra Facultat, és la primera de
cicle llarg en adaptar-se. Durant l’any 2004 s’ha estat treballant
en els preparatius i les accions necessàries inicials, per tal de poder
començar l’aplicació directa als alumnes per l’inici del Curs 200506.
Avantprojecte del nou Ediﬁci de la Facultat
Desprès de successives reunions entre Degà, Professors i Arquitectes sobre el projecte del nou Ediﬁci de la Facultat de Medicina,
es va presentar una proposta inicial que s’ha anat modiﬁcant ﬁns
haver arribat a un acord deﬁnitiu, on s’ha recollit tots els suggeriments dels professors, per tal d’optimitzar els aspectes docents
i de recerca.
Finalment s’ha signat l’avantprojecte presentat dels tres Departaments i del Centre, i s’ha tramès al Vicerectorat d’Infrastructures i
Tecnologies de la Informació.
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Actualment està pendent el projecte executiu ﬁnal i la subsegüent
adjudicació de les obres.
Nova Titulació de Nutrició Humana I Dietètica
La Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica es va sol·licitar per
part de la UdL l’any 2003, essent denegada.
A la convocatòria de l’any 2004 es va tornar a sol·licitar, adjuntant
un dossier realitzat pel grup impulsor, format pels professors del
departaments adscrits a la Facultat, a més dels d’Infermeria, Química i Tecnologia d’Aliments, i actuant com promotor el Degà de
la Facultat. La titulació fou concedida a la UdL i d’acord amb els
components del grup i el propi Rectorat, fou adscrita a la Facultat
de Medicina.
El Pla d’Estudis es va aprovar per Junta de Facultat i Consell de
Govern, i s’ha enviat al Ministeri, actualment s’està treballant en la
programació de primer curs, en la creació dels programes docents
i en la creació de la plantilla de professorat.
Convenis
S’ha signat un Conveni de Col·laboració entre la Universitat de
Lleida i Centres Assistencials Reunits, S.A. (Clínica Ponent)

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agrària
Director: Dr. Antonio Michelena Bárcena
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 00
Fax 34 973 70 25 34
montse@ugc-etsea.udl.es
Cursos i conferències
Octubre 2004
• Conferència Inauguració del Curs Acadèmic: “Agricultura,
Cambio Climático y Fijación de CO2”, a càrrec del Dr. Manuel
Sánchez Díaz, catedràtic de la universitat de Navarra.
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Novembre 2004
• Conferència: “Models d’Administració Forestal. Gestió forestal en zones de muntanya”, a càrrec del Sr. Francisco Cano.
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de
Catalunya.
• Conferència: “Ús actual dels additius alimentaris”, a càrrec de
la Dra. Teresa Hernández, farmacèutica titular, Departament de
Salut. Generalitat de Catalunya.
• Conferència: “Biologia de l’Arna i Maneig Apícola”, a càrrec del
Sr. Oscar Garanto Solsona, biòleg de la granja escola de les
Obagues.
Desembre 2004
• Conferència: “Nuevos instrumentos de planiﬁcación forestal
estratégica y táctica”, a càrrec del Sr. Pedro Alcanda de l’empresa Tragsatec.
• Seminari: “Teoría y aplicación practica de la espectroscopia
de infrarrojos (ir, nir, ftir) para el análisis rápido de productos
agroalimentarios”, a càrrec del Sr. Antonio Roldán Luque, responsable del Departamento de Aplicaciones de Foss España.
• Conferència: “Aplicaciones de la teledetección en agricultura
de precisión”, a càrrec de la Dra. Mª Auxiliadora Casterad Seral. Centro de investigación y tecnología agroalimentaria de
Aragón (cita). Diputación General de Aragón.
• Conferència: “Impacto ambiental de la transformación en regadio y concentración parcelaria: casos prácticos”, a càrrec del
Sr. Eduardo Calleja. Enginyer Agrònom. Assessor del Departament de Medi Ambient de la Diputació General d’Aragó.
Gener 2005
• Conferències d’hortofructicultura i jardineria: “Comercialització de la ﬂor tallada. Importància de la tecnología postcollita”,
a càrrec del senyor pere cabot, investigador de l’irta de cabrils
i “Implantación de un sistema HACCP en centrales hortofructícolas”, a càrrec de la Sra. Elena Costa, Server tècnic de postcollita. Irta

• Conferència: “Standars de Calidad en centrales hortofructicolas: ISO, EUREP, BRC, IFS. Implantación de trazabilidad”, a
càrrec de la Sra. Elena Costa. Server tècnic de postcollita. Irta
Febrer 2005
• Conferència: “La Fundació Territori i Paisatge i la Gestió de la
Fauna” i la conferència: “Etnobotànica al Pallars”, a càrrec del
Sr. Antoni Agelet Subirada, biòleg.
Aquesta conferència forma part de les sessions cientíﬁques
2004-2005 de la institució catalana d’història natural en collaboració amb l’ETSEA.
• Xerrada informativa: “El model ECTS de programació d’assignatures”, a càrrec de la Sra. Amparo Fernández. Ice. Universitat
Politècnica de València.
Març 2005
• Conferència: “Estrategias para la conservación de las aves rapaces mediterráneas: el caso del águila imperial”, a càrrec del
Sr. José Guzmán, coordinador cientíﬁc de SEO. Ciudad Real.
Tècnic de la Fundació CBD-Habitat.
• Conferència-demostració: “Metodologies automatitzades de
mostratge de sòls per a recomanacions en nutrició vegetal”, a
càrrec dels Sr. Ferran Calvet, enginyer agrònom, tècnic del LAF
i David Tous, tècnic del SAF.

• Cicle de conferències sobre la qualitat en els sistemes de producció animal: “aspectes pràctics de qualitat en la millora genètica”, a càrrec del senyor josep reixach. Selecció batallé.
• Taula rodona: “Els Plans Forestals de Catalunya i el País Basc”
amb Ignasi Rodríguez Galindo, sotsdirector general de boscos.
Generalitat de catalunya i Jorge Ascasibar Zubizarreta, exdirector general de montes del Govern Basc.
• Conferència: “Ecologia del paisatge, una eina per a la gestió”, a
càrrec del Dr. Joan Pino, investigador del CREAF i professor de
botànica de la Universitat de Barcelona.
• Conferència: “La estrategia para la recuperación del quebrantahuesos en España”, a càrrec del Sr. Rafael Heredia, assessor
tècnic del ministeri de medi ambient. Coordinador del programa de recuperació del trencalòs.
• Conferència: “Biomass for energy”, a càrrec del Dr. Euen Brierley (senior lecturer in forestry & woodland management).
Institute of water and environment Cranﬁeld University, Silsoe, Bedford, Uk.
• Conferència: “Genética y Calidad de Carne”, a càrrec del Sr.
Lluis Varona. Àrea de producció animal. Centre udl-irta.

• Jornada tècnica de les associacions de propietaris forestals

• Conferència: “Anàlisi de la biodiversitat vegetal a catalunya”, a
càrrec del Dr. Llorenç Sáez Gonyalons, professor de botànica de
la universitat autònoma de barcelona, responsable del projecte
de ﬂora vascular amenaçada de Catalunya, de la ICHN.

• Conferència: “Els amﬁbis com a bioindicadors mediambientals. Restauració de canteres”, a càrrec del professor Dr. Ulrich
Sinsch. Universitat de Koblenza

• Conferència: “El paper de l’aqüicultura en la conservació de la
biodiversitat”, a càrrec del Sr. Enric Gispert. Centre d’aqüicultura de l’Irta.

Abril 2005
• Conferències de producció i gestió hortícola: “Aplicaciones del
CDF (dinámica de ﬂuidos computacional) al estudio del clima
del invernadero”, a càrrec del Dr. Juan Ignacio Montero i “anàlisi del cicle de vida. Eina ambiental per l’aplicació a hivernacles”, a càrrec de la Dra. Assumpció Anton.

• Jornada tècnica: “Producció Porcina: eﬁciència i sostenibilitat”
Convocatòries ajuts ETSEA
• Convocatòria de becaris col·laboradors docents de les assignatures de primer curs.
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• Convocatòria d’ajuts a nous recursos docents per a les activitats pràctiques de primer curs.
• Convocatòria d’ajuts per virtualitzar i programar assignatures
en ECTS.
• Convocatòria d’ajuts per virtualitzar assignatures forestals.
• Convocatòria d’ajuts per a viatges de pràctiques y conferències
Altres
• Inauguració del curs acadèmic 2004-2005 i celebració del 25è
aniversari de la 1a promoció d’enginyers agrònoms de l’ETSEA.
• Reconeixement europeu del Master Forestal: la Comissió Europea ha resolt la convocatòria 2004 del programa Erasmus
Mundus dins la qual s’han aprovat els 19 primers programes
master impartits per diverses universitats europees. Un dels
seleccionats ha estat el Master of Science in European Forestry
en el que hi participa la UdL juntament amb la University of
Joensuu (Finlàndia), Albert-Ludwigs-University Freiburg (Alemanya), Boku – University of Natural Resources and Applied
Life Sciences (Austria), Wageningen University (Holanda) i
Swedish University of Agricultural Sciences (Suècia).
• Implantació d’un laboratori de biotecnologia agroalimentària.
• Participació en el pla pilot del DURSI d’adaptació de las titulacions a l’espai europeu d’educació superior:
- ET Agrícola

Directora: Sra. Carme Nuin Orrio
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 00
Fax 34 973 70 24 25
direccio@infermeria.udl.es
Col·laboracions
• 23 d’octubre, dins del 10è. Minusval Expo-Fòrum i en el 2n.
Gerontalia, l’Escola ha col·laborat amb la jornada “Implicació
de la Família en la cura de les seves persones grans”.
• 27 d’octubre va tenir lloc una nova campanya del Centre de
Transfusió i Banc de Teixits CTBT per captar donants de sang.
La campanya “Dóna’n una mica” va atendre al professorat i
alumnat i PAS del Campus de Ciències de la Salut que van
donar sang.
• 11 de febrer es va dur a terme la jornada de portes obertes
• Els dies 16 i 23 de febrer, complementant la jornada de portes
obertes s’han organitzat 2 “tallers”. 1 de punxades endovenoses i arterials i 1 altre taller sobre guixos.
• 18 febrer es va dur a terme Coneixes la UdL
• 3 de març juntament amb l’Hospital Santa Maria s’ha dut a
terme el curs: d’actualització en la prevenció i tractament de
les ferides cròniques.

- ET Forestal

• 16 d’abril col·laboració en la Jornada dels assistents socials.

- Màster Forestal Europeu

• El 4 de maig s’ha tornat a fer la campanya “Dóna’n una mica”
del Centre de Transfusió i Banc de Teixits CTBT per la comunitat
universitària del campus de Ciències de la Salut

• Participació en el projecte ANECA pel disseny de títols de grau
en l’àmbit de l’enginyeria agroalimentària i forestal.
• Participació en el projecte ANECA pel disseny de títol de grau
en l’àmbit de ciència i tecnologia dels aliments.
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• 12 de maig i amb motiu del “Dia de la Infermeria”, juntament
amb el Col·legi Oﬁcial de Diplomats en Infermeria de Lleida,
l’Hospital Santa Maria i l’Escola d’Infermeria de la UdL s’ha fet
la jornada: “El professional sanitari davant el maltracte: canvis

socials i legals”. La recaptació íntegra s’ha destinat als afectats
per l’efecte del TSUNAMI.
• Activitats. Durant tot el curs hem col·laborat en activitats organitzades per Formació Continuada de l’Hospital Santa Maria
de Lleida i de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.
• Coordinació docent en l’especialitat d’Infermeria Psiquiàtrica i
Salut Mental. durant tot el curs acadèmic.
Participacions
• En diferents jornades que ha organitzat Creu Roja de Lleida
s’ha participat en xerrades sobre l’addició
• Els dies 7 i 8 d’abril, l’estudiantat de l’escola va participar en les
XIX Jornades Catalanes d’Estudiants d’Infermeria, amb el lema
“Les noves tecnologies aplicades a la infermeria”.
• De l’estudiantat en el Congreso Estatat de Alumnos de Enfermeria. Aquest s’ha dut a terme a Mallorca des del 21 al 24
d’abril
• El dies 6 i 26 de maig s’ha dut a terme les proves de l’activitat
“Avaluació de la Competència clínica d’Infermeria, organitzada
per l’EUI i per L’Institut d’Estudis de la Salut del Departament
de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya
• Al llarg de l’any acadèmic s’han impartit xerrades informatives
sobre les titulacions que oferta l’Escola a les jornades de portes
obertes dels Instituts d’Ensenyament Secudari de: Claver, Episcopal, Torre Vicens i Tàrrega.
• Els dies 7, 11, 14 i 18 d’abril, 7 professores de l’Escola han participat en les sessions impartides a l’EUI Vall d’Hebron sobre
“Modiﬁcacions que s’han introduït en la Diplomatura en Infermeria” que la Sra. Rosa M. Torrens, directora i Rafaela Blanca,
coordianadora de metodologia docent, ambdues de l’EUI Vall
d’Hebron

Organització de Taules Rodones, Jornades, Conferències,
Seminaris i Xerrades
• 22 gener organització del I Seminari en Infermeria del Treball
“Tuberculosis Laboral. Ponents M. Jesús Rodríguez Bayarí i
Mercedes Mulero San José; ambdues pertanyen a la Unitat de
Tuberculosi9 del Servei de Medicina del Treball de l’ASEPEYO
• 17 de febrer organització del seminari: Moviments Repetitius.
Ha estat a càrrec del Sr. Albert Valls del Centre d’Ergonomia de
Mutual Cyclops
• Curs bàsic sobre capacitació pedagògica per a tutors d’Infermeria. Adreçat a professionals, infermers, col·laboradors a
la docència pràctica. S’han ofertat 3 cursos de 20 hores als
mesos: abril, maig i juny. Aquest curs ha estat impartit per
docents de l’Institut d’Estudis de la Salut.
• III Concurs de fotograﬁa: INFERMERIA I INTERCULTURALITAT, adreçat a infermers/es, i estudiants d’infermeria de tot
Catalunya i la Franja de Ponent.
• 23 de maig i dins de la setmana: Infermeria i Interculturalitat,
la Dra. Adriana Kaplant ha impartit la conferència “Mutilacions
genitals femenines: identitat, salut i drets humans”.
• Des del 23 al 28 de maig: exposició de les fotograﬁes del “III
concurs de fotograﬁa “Infermeria i Interculturalitat”.
• Com cada any, al mes de juny s’ha fet la jornada: perspectives acadèmiques i laborals per als professionals d’infermeria.
Adreçada a tot l’estudiantat però especialment al de tercer
curs per orientar-los en el món laboral.
Mobilitat d’Estudiants i Professorat
Dins de l’intercanvi aquest curs acadèmic han participat:
Erasmus
Alumnes d’altres universitats:
1 alumna de Swedish Polytechnic, Finland
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2 alumnes de la Universita Degli Studi Di Milano
2 alumnes de la Universitat de Malta
1 alumna de la Universitat de Trieste
4 alumnes del Programa Jade Oaxaca México

• Signatura d’un conveni març amb la Universitat de Temuco
(Chile).

1 alumna de Polonia

Altres

Alumnes del nostre centre:
1 alumna a la Universitat de Trieste
1 alumna a la Universitat de Malta
Sicue Seneca
1 alumna a la Universidad de Barcelona
1 alumna a la Universidad de Valencia
Pel que fa al professorat durant la primera setmana del mes de
maig 1 professor ha estat en la Universitat de Malta
Del 12 al 17 de maig la directora ha estat visitant les universitats
de Koztzijk i la de Hogeschool de Bruseles
Convenis
Durant aquest curs s’han signat convenis de col·laboració per dur a
terme les pràctiques clíniques hospitalàries de l’estudiantat amb:
• Hospital Comarcal del Pallars
• Centre Assistencial “Sant Joan de Déu” d’Almacelles.
• Conveni de col·laboració entre el Instituto de Salud Carlos III,
l’Institut d’Estudis de la Salut i la Universitat de Lleida, per
dur a terme el curs d’Infermeria del treball pel curs acadèmic
2005-2006.
• També s’ha signat un conveni entre l’Institut d’Estudis de la
Salut, la Fundació 700 aniversari de la UdL, la Societat Catala40

na de Seguretat i Medicina del Treball i l’Associació Catalana
d’Infermeria del Treball i prevenció de riscos laborals, per al
desenvolupament del projecte formatiu anomenat “Curs d’Infermeria del Treball’.

Centres i departaments

• L’Escola Universitària d’Infermeria continua participant en les
reunions periòdiques de la Conferencia Nacional de Directores
de Escuelas Universitarias de Enfermería Estatales.
• Participació de l’Escola Universitària d’Infermeria en les reunions periòdiques de l’Associació de Directors/es d’Escoles d’Infermeria Catalanes.
• Durant aquest curs, s’han rebut visites de professors/es i d’altres de diferents ciutats europees i sud-americanes.
• Al mes de febrer en l’Escola d’Infermeria s’inicia l’Avaluació
Institucional de la Titulació d’Infermeria.
Acadèmics
• 18 d’octubre es va fer la inauguració del títol propi de la UdL
CIÈNCIES SANITÀRIES. INFERMERIA
• El 5 de novembre es va inaugurar el primer curs d’Infermeria del Treball. La conferència inaugural la va impartir la Sra.
Ramona Garcia, presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Prevenció de Riscos Laborals, amb el títol: “La
patologia emergent de la dona treballadora”.
• El 4 de juny acte de cloenda del primer curs d’Infermeria del
Treball
• 29 de juny de 2005 lliurament de les orles acadèmiques a la
XIX promoció de diplomats en infermeria, i la II del títol propi
de la UdL en Ciències Sanitàries. Infermeria

Escola Universitària Politècnica

-

Director: Dr. Javier Chavarriga Soriano
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 00
Fax 34 973 70 27 02
chava@eup.UdL.es

“Ambit professional dels Enginyers Tècnics Industrials dins
del marc de la intervenció Integral de l’Administració Ambiental”
Ponent: Ramon Sumalla Gámiz
dilluns 11 d’abril (19,00h)
lloc: EPS - Sala de Graus

-

“La integració dels Sistemes de Gestió: Qualitat i Medi Ambient”
Ponent: M. José García Pasadas
dijous 7 d’abril (19,00h)
lloc: EPS - Sala de Graus

-

“Les funcions dels col·legis professionals. El CETILL”
Ponent: Joan Monyarch Callizo
dimarts 12 d’abril (19,00h)
lloc: CETILL

Activitats
• L’EPS va col·laborar amb l’organització de la segona edició del
MERCATEC Lleida (Mercat d’Experiències de Tecnologia a Secundària) que va tenir lloc a l’ediﬁci de l’Escola els dies 14 i
15 d’abril. Aquesta iniciativa, impulsada pel grup de treball en
l’àrea de Tecnologia de l’ICE, pretenia engrescar a l’estudiantat
de secundària en la realització de projectes tecnològics i promoure l’intercanvi d’experiències.
-

Programa del MERCATEC:

-

Tallers dijous 14 d’abril de 2005:
11:30-12:00 i 12:00-12:30 Taller oleohidràulica lab. -1:03
13:00-13:30 i 13:30-14:00 Taller solar lab. -1:05
15:30-16:00 i 16:15-16:45 Taller robòtica lab. 2:04
12:00-12:30 i 13:00-13:30 Taller Interacció persona-ordinador sala de graus

-

Visites EPS amb 2 becaris (ﬁnançat per EPSON)

-

Xerrades sobre Informàtica i sobre contaminació lumínica.

• El mes d’abril van tenir lloc les VII Xerrades Tècniques organitzades per l’Escola Politècnica Superior i el Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Lleida:
-

“Procediment administratiu per a la posada en servei
d’instal·lacions emplaçades a Catalunya”
Ponent: Jordi Torres Mateu
dimarts 5 d’abril (19,00h)
lloc: EPS - Sala de Graus

• Dijous dia 12 de maig de 2005 a les 19,30h a l’Auditori del
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera (Campus de
Cappont). Lliurament de les Orles de les promocions apadrinades per la Dra. Lluïsa F. Cabeza Fabra professora de la titulació
d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Mecànica.
-

XIII d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

-

XIII d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

-

VI d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Mecànica

DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS
Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos
Naturals
Director: Dr. José Luis Gallizo Larraz
Secretària: Sra. Yolanda Montegut Salla
Av. Jaume II, 73
Campus de Cappont
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 06
Fax 34 973 70 32 01
A/e secretaria@aegern.udl.es
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Anglès i Lingüística

Dret Privat

Director: Sr. Enric Llurda Giménez
Secretària: Dra. Isabel Santaulària Capdevila
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 44
Fax 34 973 70 21 70
A/e secretaria@dal.udl.es

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

Ciències Mèdiques Bàsiques

Dret Públic

Director: Dr. Albert Sorribas Tello
Secretari: Dr. Reinald Pamplona Gras
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 03
Fax 34 973 70 24 26
A/e secretaria@cmb.udl.es

Director: Dr. Josep M. Tamarit Sumalla
Secretària: Dr. Jaume Ribalta Haro
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 08
Fax 34 973 70 32 09
A/e secretaria@dpub.udl.es

Cirurgia

Economia Aplicada

Director: Dr. Luis Pérez Ruiz
Secretària: Sra. Carmen Jurjo Campos
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 36
Fax 34 973 70 24 26
A/e secretaria@cirurgia.udl.es

Director: Dr. Joan Baró Llinàs
Secretària: Dr. Antoni Morell Blanch
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 41
Fax 34 973 70 33 00
A/e secretaria@econap.udl.es

Didàctiques Especíﬁques

Enginyeria Agroforestal

Directora: Dra. Pilar Vinuesa Vilella
Secretària: Sra. Marisé Astudillo Pombo
Partida de la Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 34 973 70 23 13
Fax 34 973 70 23 05
A/e secretaria@didesp@udl.es

Director: Dr. Miquel Llorca Marqués
Secretari: Sr. Álvaro Fernández Serrano
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 36
Fax 34 973 70 25 36
A/e laura@eagrof.udl.es
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Filologia Catalana i Comunicació

Història de l’Art i Història Social

Director: Dr. Xavier Macià Costa
Secretari: Dr. Albert Turull Rubinat
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 16
Fax 34 973 70 20 54
A/e secretaria@ﬁlcat.udl.es

Director: Dr. Roberto Fernández Ruiz
Secretari: Dr. Màrius Bernadó Tarragona
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 31
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@hahs.udl.es

Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

Director: Dr. Pere Solà Solé
Secretari: Sr. Julián Acebrón Ruiz
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 34
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@ﬁlcef.udl.es

Director/a: Dra. Ana M. Pelacho Aja
Secretari: Dr. Josep A. Conesa Mor
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 65
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria@hbj.udl.es

Geograﬁa i Sociologia

Infermeria

Director: Dr. Jordi Domingo Coll (del 01/03/05 ﬁns al 31 de juliol
de 2005)
Dr. Joan Ganau Casas (del 10/03/04 ﬁns al 28/02/05 i a partir del
01/08/05)
Secretari: Dr. Jesús Burgueño Rivero
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 98
Fax 34 973 70 31 19
A/e secretaria@geosoc.udl.es

Directora: Dr. Ramon Colell Brunet
Secretària: Sra. M. José Colom Gràcia
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 46
Fax 34 973 70 24 48
A/e secretaria@infermeria.udl.es

Història
Director: Dr. Enric Vicedo Rius
Secretari: Sr. Joan B. López Melción
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 02
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@historia.udl.es

Informàtica i Enginyeria Industrial
Director: Dr. Francesc Solsona Tehas
Secretari: Dr. Jorge Palacín Roca
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 03
Fax. 34 973 70 27 02
A/e secretaria@diei.udl.es
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Matemàtica

Producció Animal

Director: Dr. Joan Cecília Averós
Secretària: Sra. M. José Gros Ezquerra
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 04
Fax 34 973 70 27 16
A/e secretaria@matematica.udl.es

Director: Dr. Eduardo Angulo Asensio
Secretari: Dr. Frederic Casals Martí
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 57
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria@prodan.udl.es

Medi Ambient i Ciències del Sòl

Producció Vegetal i Ciència Forestal

Director: Dr. Pedro J. Pérez García
Secretari: Dr. Jordi Roca Rafos
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 72
Fax 34 973 23 26 13
A/e secretaria@macs.udl.es

Director: Dr. Xavier Pons Domènech
Secretari: Dr. Jordi Voltas Velasco
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 24
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria.pvcf@pvcf.udl.es

Medicina

Química

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

Director: Dr. Jaume Puy Llorens
Secretari: Dr. Albert Sans Badia
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 66
Fax 34 973 23 82 64
A/e olga@quimica.udl.es

Pedagogia i Psicologia

Tecnologia d’Aliments

Director: Dr. Xavier Carrera Farran
Secretària: Dra. Concepció Vendrell Serés
Partida de la Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 34 973 70 23 12
Fax 34 973 70 23 05
A/e secretaria@pip.udl.es

Directora: Dra. Olga Martín Belloso
Secretària: Dra. Núria Sala Martí
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 21
Fax 34 973 70 25 96
A/e secretaria@tecal.udl.es
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INSTITUTS I ENS CONSORCIATS AMB
PARTICIPACIÓ DE LA UdL
Institut de Ciències de l’Educació
Directora: Isabel del Arco Bravo
Av. Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 82 / 70 33 83
Fax 34 973 70 33 77
A/e ice@ice.udl.es
http://www.udl.es/centres/ice
L’ICE de la UdL està integrat estructuralment per cinc unitats:
-

Unitat de professorat universitari: formació, innovació i recerca

-

Unitat de professorat no universitari: formació, innovació i recerca

-

Unitat d’Orientació Universitària

-

Unitat d’Atenció Socioeducativa

-

Unitat de TICs aplicades als processos d’E/A (Unitat de Docència Virtual)

Les accions més rellevants desenvolupades durant aquest any han
estat les següents (indexades per unitats):
1. Unitat de Professorat Universitari: Formació, Innovació i Recerca
a) Desenvolupament de les activitats previstes al Pla de Formació
-

Activitats programades: 44

-

Activitats realitzades: 34

-

S’ha produït l’anul·lació de 10 activitats per manca de
inscripció del professorat

b) Barem d’assistència a les activitats
-

Professorat inscrit: 562

-

Certiﬁcats emesos: 479

c) Demandes especíﬁques de formació
S’han atès les demandes especíﬁques de formació dels següents centres:
1. Escola Tècnica Superior D’Enginyeria Agrària
2. Facultat de Ciències de la Educació. (en aquest centre
estan programats dos tallers que es realitzaran el 20 de
juny de 2005).
d) Formació en el marc de la convergència a l’EEES
Des de l’ICE s’ha estat treballant en la formació del professorat
per tal de fer front als reptes que suposa la convergència a
l’EEES. Es per això que pràcticament la meitat de les accions
formatives han anat en aquesta direcció. Accions desenvolupades:
-

Programa Europa: s’ha començat a treballar en la línia
de la formació de formadors per tal de tenir referents
propis a la nostra Universitat.

-

S’han signat acords de col·laboració entre els ICES de
les universitats catalanes per tal de coordinar aquesta
formació, tot facilitant la creació de xarxes de treball i
intercanvi entre docents.

2. Unitat d’Atenció Socioeducativa
Durant el curs 2004-05, aquesta Unitat ha seguit desenvolupant
les tasques per les quals va ser creada el curs passat (2003-04),
en la línia de l’atenció educativa al sector de la gent gran. Accions
realitzades:
a) Seguiment i suport a les Aules d’Extensió Universitària dependents de la UdL: Això implica l’Aula de Lleida —la més
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antiga—, on s’han produït canvis en la seva estructura directiva, per la qual cosa se li ha donat el suport adequat.
Pel que fa a les noves Aules, creades el curs passat a les
comarques de l’Urgell (Tàrrega), la Segarra (Cervera) i la
Noguera (Balaguer), s’ha participat en les programacions
respectives (proposant temàtiques i aportant professors).
El nombre d’alumnat matriculat ha estat el següent Lleida
amb 350 inscrits, Cervera amb 110 inscrits, Tàrrega amb 90
inscrits i Balaguer amb 60 inscrits.

El curs 2004-2005 la Unitat, a banda de seguir implementant el Servei Psicopedagògic de Suport a la Docència Virtual (actualment es
gestionen 95 matèries, donant suport a 89 professors i uns 2500 estudiants), s’han engegat nous projectes, entre els que destaquem:
a) Document Marc de la Docència Virtual a la UdL, document
elaborat conjuntament amb el Vicerectorat de Docència i
Estudiantat.

b) Aula de l’Urgell, s’ha endegat una nova experiència formativa, paral·lela a la programació setmanal, que consisteix en
un ‘Taller d’escriptura creativa’, en el qual s’hi han inscrit
15 alumnes i que encara s’està desenvolupant amb èxit.

b) Nou Campus Virtual: col·laborant estretament amb el Vicerectorat d’Infraestructures i Tecnologies de la Informació
(a través de l’ASIC).

c) Títol propi: S’ha seguit treballant en la elaboració d’un projecte de Títol Propi per a gent gran, que esperem que estigui acabat a ﬁnal d’aquest curs, per poder implementar-lo
el curs proper.

c) Aula de Recursos per a la Docència Virtual un espai que
permetrà al professorat disposar de maquinari i programari per virtualitzar matèries i que també servirà com a
espai de formació.

d) Jornades Catalanes de formació per a gent gran: En relació
amb AFOPA, l’ICE participa, com a membre organitzador
en els preparatius per a les Jornades catalanes relatives
a la formació per a gent gran que es celebraran a Salou
l’octubre del 2006.

d) Observatori de las TIC a la UdL: un projecte enfocat a recollir dades que permetin conèixer l’evolució de l’ús de les TIC
i detectar tendències per anar desenvolupant un Campus
Virtual de qualitat.

e) Representació de la UdL en la AEPUM: s’ha continuat amb
les tasques de representació (Seminaris i Jornades de Treball) de la UdL en l’ AEPUM (Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores), els objectius primordials de la qual són el reconeixement universitari del nivell
educatiu dirigit a la gent gran. En aquest sentit, s’estan
portant a terme accions per tal d’aconseguir la consideració d’aquest tipus de formació a nivell legal, preveient els
canvis en la LOU.
f) Participació en la Universitat d’Estiu de la UdL: aquest curs
s’ha programat una nova experiència, que consisteix en un
curs a la Universitat d’Estiu de la UdL, a la Seu d’Urgell,
especialment adreçat als alumnes de les Aules per la Gent
Gran. La temàtica és transversal amb el ﬁl conductor del
fet pirinenc (llengües, història, mites i natura).
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e) Projecte Intercampus: la Unitat segueix gestionant (juntament amb el Vicerectorat de Docència i Estudiantat) el
Projecte Intercampus a la UdL i desenvolupant projectes
d’innovació docent utilitzant les TIC.
4. Unitat d’Orientació Universitària
Des de aquesta unitat de l’ ICE s’han desenvolupat les següents
accions:
a) Tutoria universitària:
• suport a la tutoria universitària a la Facultat de Dret i Economia i en el disseny del projecte experimental d’alumnestutors pel curs 2005-2006.
• Suport a la implementació de la tutoria universitària a la
Facultat de Ciències de l’Educació i a l’Escola d’Infermeria.

b) Formació especíﬁca pels professors tutors: Disseny,
gestió i implementació de formació especíﬁca pels
professors tutors de la nostra Universitat: S’ha portat a
terme dues Jornades sobre tutoria i treballant temes a
demanda especíﬁca del professorat-tutor.
c) Elaboració de materials de autoformació pels alumnes.
d) Formació en competències transversals pels alumnes:
Durant aquest curs s’ha començat a treballar en la formació de competències transversal pels alumnes de la
UdL i s’ha dissenyat una proposta formativa més amplia per tal de ser aplicable al curs 2005-2006.
e) Difusió del Pla d’Acció Tutorial de la UdL:
• s’ha fet difusió del PATUdL (Pla d’Acció Tutorial de
la UdL) en diferents fòrums i congressos, intercanviant experiències amb altres universitats que així
l’han demanat.
• També s’ha portat a terme un programa de difusió
del PATUdL entre els pares, professorat i alumnat
de secundària: edició de díptics, difusió en les Jornades de portes obertes i xerrades als IES, als grups
de pares (AMPES).
5. Unitat de Professorat no Universitari: Formació, Innovació i Recerca
Des de aquesta unitat de l’ICE s’han desenvolupat les següents
accions:
a) Formació Semipresencial: Per primera vegada durant
aquest curs i coordinats amb la Unitat de Docència Virtual
de l’ICE s’han fet propostes de formació semipresencials al
professorat no universitari
b) Col·laboració amb altres entitats: s’han consolidat acords
de col·laboració en matèria de formació amb entitats externes com l’Institut Municipal d’Educació (IME), Institut
de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida (IREL), Moviment
de renovació pedagògica de les Terres de Lleida...etc.).

c) Comunitats d’Aprenentatge: s’està col·laborant amb la Facultat de Ciències de l’Educació, l’IME, i Moviment de Renovació pedagògica per a portar a terme experiències de
Comunitats d’Aprenentatge a les llars d’Infants.
d) Formació del professorat FP:
• es gestiona la formació del professorat pertanyent a
deu famílies professionals dintre de la FP. S’han portat a terme trobades, per primera vegada a Catalunya,
d’experts en FP, essent la seu la nostra Universitat: I
Jornada de Formació i Orientació Laboral, Jornada de
Formació Professional i Inserció Laboral a les comarques de Lleida. El nombre de persones inscrites en
ambdues va ser de 229.
• actualment s’està treballant en coordinar professorat i
empresaris de la mateixa família.
e) Formació inicial del professorat de secundaria (CAP):,
aquest any s’ha ofertat per primera vegada amb un doble format: presencial amb una matricula de més de 200
alumnes i semipresencial amb una matricula de 95 alumnes.
f) Participació en congressos i jornades:
• MERCATEC: En coordinació amb la fundació EPSON i
l’Escola Politècnica Superior de la UdL s’ha realitzat el II
MERCATEC LLEIDA.
• II Congrés Multiculturalitat i Ciutadania: S’ha collaborat en organitzar el segon congrés internacional
sobre MULTICULTURALITAT I CIUTADANIA, que es va fer
a la Seu d’Urgell i amb la implicació de totes les universitats públiques catalanes i les diferents institucions
de la Seu: Ajuntament, Consell Comarcal, Departament
d’Educació
• Fòrum Social sobre l’Educació a Catalunya a Lleida: es
participa en el FORUM SOCIAL SOBRE L’EDUCACIÓ A
CATALUNYA A LLEIDA col·laborant en l’organització
d’activitats com “Eduquem des de la Comunitat”.
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g) Col·laboració amb els ICE’s de Catalunya: Durant aquest
curs s’ha tingut trobades amb els ICE’s de Catalunya per
buscar línies de col·laboració conjunta i intercanvi d’experiències.
El total d’activitats de formació programades supera les 160, i el
nombre de professorat inscrit és de més de 3000 persones (dades
amb data de 13.05.2005)
Centre UdL-IRTA
Director: Dr. Juan Antonio Martín Sánchez
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 70
Fax 34 973 23 83 01
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
President: Sr. Josep Ramon Mora Villamate des del 17/12/04
Vicepresident: Dr. Joan Viñas Salas
Gerent: Sr. Francisco Rovira i Corominas
Pujada del Seminari, s/n
25280 Solsona
Tel. 34 973 48 17 52 i 34 973 48 16 81
Fax 34 973 48 13 92
ruralforest@ctfc.es
http://ruralforest.ctfc.es/ca/presentacio.html
Centre d’Estudis Porcins de Catalunya
President: Sr. Tony Bosch Miquel
Carretera Vella de Balaguer, s/n
25138 Torrelameu
Tel. 34 973 19 12 93
Fax 34 973 19 02 43
elcep@elcep.net
http://www.elcep.net

Consorci de l’Estany d’Ivars – Vila-Sana
President: Sr. Joan Reñe Huguet
Vicepresident: Antoni Siurana Zaragoza, Salvador Milà Solsona i
Isidre Gavín Valls amb efectes des del 19/12/04.
Ediﬁci Can Niubó
Prat de la Riba, 1
25230 Mollerussa
Tel. 34 973 71 13 13
Fax 34 973 60 04 77
http://plaurgell.org/estany
Laboratori i Fertilitat de Sòls (LAB)
President: Isidre Gavín Valls
Director: Miquel Aran Mayoral
Partida Setsambs, s/n
25222 Sidamon
Tel. 34 973 71 70 00
Fax 34 973 71 70 33
lafsols@lafsols.com
http://www.diputaciolleida.es/c/patronats

CENTRES ADSCRITS
INEFC - Centre de Lleida
Director: Dr. Joan Palmi Guerrero
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
Cursos Lliure Elecció – 1r Quadrimestre:
• “Ju Jutsu: defensa personal estil tradicional”, organitzat pel
Dr.Carlos Faleroni.
• “Shorin Ryu: karate tradicional”, organitzat pel Dr.Carlos Faleroni.
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• “Tècniques de circ aplicades a l’educació física”, organitzat per
la Sra.Carlota Torrents.
• “Bàdminton, perfeccionamient I (bloc teòric i pràctic)”, organitzat pel Sr.Fernando de Andrés.
• “Iniciació al Tennis”, organitzat pel Dr.Antoni Planas.

• “Perfeccionament del Tennis”, organitzat pel Dr.Antoni Planas.
• “Anatomia de superfície i estiraments analítics”, organitzat pel
Dr.Xavier Peirau.
• “Massatge esportiu”, organitzat pel Dr.Xavier Peirau.
• “Electroneuromioestimulació”, organitzt pel Dr.Xavier Peirau.

• “Presentació de treballs amb Powerpoint”, organitzat pel
Dr.Antoni Planas.

• “Reﬂexiologia podal”, organitzat pel Dr.Francisco Lagardera.

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

• “Iniciació a la meditació”, organitzat pel Dr.Francisco Lagardera.

• “Màrketing de l’Esport I”, organitzat pel Dr.Carlos Faleroni.

• “Gimnàstiques orientals dirigides a potenciar la salut i el benestar Taichi i Chikung”, organitzat pel Sr.Guillermo Torres.

Cursos Lliure Elecció – 2n Quadrimestre:
• “Readaptació esportiva”, organitzat pel Dr.Xavier Peirau.

• “Funky, espectacle i educació física”, organitzat per la Sra.Carlota Torrents.

• “La gestió esportiva: casos pràctics”, organitzat per la Sra.
Susana Monserrat.

• “Gimnàstica i espectacle: Gimnastrada 2005”, organitzat per la
Sra.Carlota Torrents.

• “Peu i Esport”, organitzat pel Sr.Francesc Biosca i pel Dr.Xavier
Peirau.

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

• “Entrenament en alçada”, organitzat pel Dr.Alfonso Blanco.
• “Planiﬁcació de l’entrenament”, organitzat pel Dr.Alfonso Blanco.
• “Iniciació a la modalitat gimnàstica de Roda Alemana
(Rhönrad)”, organitzat per la Sra.Mercè Mateu.
• “Entrenament de competició”, organitzat pel Dr.Alfonso Blanco.
• “Coneixement del centre Tècnic de Futbol de Florència (Itàlia)”,
organitzat pel Dr.Emili Vicente, pel Sr. Josep Segura i pel Sr.Marc
Vivés.
• “Bàdminton, perfeccionament 2”, organitzat pel Sr.Fernando
de Andrés.

• “Esquí Nòrdic III”, organitzat pel Dr.Joan Fuster.
• “Descens de barrancs I”, organitzat pel Dr.Carlos Faleroni i pel
Dr.Joan Fuster.
• “L’escalada de l’escola a la roca”, organitzat pel Dr.Joan Fuster.
• “Tècniques bàsiques seguretat en roca”, organitzat pel Dr.Joan
Fuster.
• “Tècnic elemental Vela”, organitzat pel Dr.Joan Fuster.
• “Vela Lleugera III”, organitzat pel Dr.Joan Fuster.
• “Esports d’aventura i objectius empresa”, organitzat pel Dr.Joan
Fuster.
• “Tècnic de Futbol (1r nivell)”, organitzat pel Dr.Emili Vicente i
pel Sr.Josep Segura.
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• “Tècnic de Futbol (2n nivell)”, organitzat pel Dr.Emili Vicente i
pel Sr.Josep Segura.
• “Evolució del Snowboard”, organitzat pel Dr.Carlos Faleroni.
• “Noves tendències del Fitness i el Wellness”, organitzat pel
Sr.Josep Castarlenas.
Activitats
• Acte inagural del curs acadèmic de l’INEF Catalunya al Centre
de Lleida de l’INEFC (19 d’octubre de 2004).La lliçó inaugural va
ser a càrrec de la Dra.Rosa Angulo -professora i investigadora
a la Kinesiology Division de la Universitat de Michigan.
• Jornada “Inmigració i Esport”, organitzat pel l’INEFC junt amb
l’Escola Catalana de l’Esport (30 d’ocubre de 2004).
• Participació en la “Diada de l’Educació per mitjà de l’Esport” (4
de novembre de 2004).
• Jornades de “Educació Física i Convivència”, organitzat per la
Secretaria General de l’Esport junt amb el Departament d’Educació (1 de desembre de 2004).
• Jornada de “Tots i tots els esports”, organitzat conjuntament amb el Col.legi Terraferma de Lleida (10 de desembre de
2004).
• Jornada de Portes Obertes de la UdL (11 de febrer de 2005).
• “Jornades del Voluntariat”, organitzat per la Federació Catalana del Voluntariat Social (19 de març de 2005).
• Curs intensiu de dansa avançada, impartit pel Sol Picó i organitzat per l’Aula Municipal de Teatre (2,3 d’abril de 2005).
• Conferència “El màrketing en el moviment olímpic” a càrrec
del Sr.Víctor Sánchez —secretaria general del Comitè Olímpic
Espanyol— (26 d’abril de 2005).
• Curs de Dansa Contemporànea impartit pel professor Emilio
Gutiérrez, dins el marc de la 7a mostra de Dansa a Lleida i
organitzat per la Universitat de Lleida (30 d’abril de 2005.
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• Organització de diversos cursos d’Edució Física Integral.
• Entrega d’Orles als alumnes de la 5ª promoció de la Llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport del Centre de
Lleida de l’INEFC (11 de juny de 2005).
• Organització dels Cursos d’Estiu a l’INEFC-Lleida (del 27 de
juny a 1 de juliol de 2005).
Publicacions
• Publicació del llibre “Esport d’Elit de Lleida” de la col.lecció Motriu.
• Publicació del llibre “Desperta Ferro” de la col.lecció Eines.

Escola Universitària de Relacions Laborals
Directora: Dra. M. José Puyalto Franco
Av. Alcalde Rovira Roure, 43
25006 Lleida
Tel. 34 973 24 89 93
Fax 34 973 22 18 18
A/e eurliler@eurl.es
http://www.eurl.es
Activitats docents
Durant el curs 2004/2005, a més a més de la impartició de la docència reglada als tres cursos de la Diplomatura en Relacions Laborals, en la qual destaquem l´establiment de convenis de pràctiques en empreses de la província de Lleida, la Escola ha col·laborat
en l’oferta de matèries de lliure elecció de la UdL sota la tutela
dels Departaments del Centre
Activitats de Recerca. Publicacions
En aquest apartat destaquem la publicació de l´Anuari de la Fundació Ciutat de Lleida que com cada any compta amb la col·laboració
dels professors de l´Escola i centres propis de la Udl així com d´
altres Universitats espanyoles i estrangeres.

L´ Escola ha celebrat Convenis de Col·laboració docent amb els
següents professors:
Dr. Primitivo Borjabad Gonzalo, professor de la Facultat de Dret i
Economía.
Dr. Antonio Colom Gorgues, professor de l´ETSEA.
Dr. Pere Sabaté Mir, professor de la Facultat de Dret i Economía.
Sra. María Teresa Ribelles, professora de l´ETSEA.
Sra. Mª Jesús Gomez Adillon, professora de la Facultat de Dret i
Economía.
Dra. Rosa Mª Perez Calvo, professora de la Facultat de Ciencies.
Sra. Sandra Subarroca Bullich, professora de la Facultat de Ciencies.
Dr. Juan Sagues San Jose, professor de la Facultat de Lletres
Finalment, la Direcció ha participat en les següents activitats de
informació i promoció dels estudis de Relacions Laborals en:
• La Jornada de Portes Obertes (UdL)
• La taula rodona organitzada per l’IES Torre Vicens.
Escola Universitària de Turisme - Terres de Lleida
Director: Sr. Josep Maria Balcells Sesplugues
Adreça: Henri Dunant, núm. 3
25003 Lleida
Tel. 34 973 21 33 33
Fax 34 972 28 90 06
A/e informacion@eutl.org
http://www.eutl.org
A més de l’activitat docent pròpia de la Diplomatura en Turisme,
durant el curs acadèmic 2004/2005 s’han realitzat les següents
activitats:

Actes acadèmics, cursos i seminaris
• L’acte de benvinguda als nous alumnes va tenir lloc a l’Hotel
Zenit de la ciutat de Lleida. El Director de l’establiment va dirigir unes paraules als alumnes sobre les sortides professionals
dels Diplomats en Turisme i, en concret, en el camp de l’hosteleria. Posteriorment van realitzar una visita pels diferents
departament de l’establiment.
• Curs de protocol a càrrec de Francesc Castillo, Cap de protocol
de la Subdelegació del Govern central a Lleida.
• L’Escola de Turisme ha participat conjuntament amb el sindicat
agrari Unió de Pagesos, en el disseny de dos cursos sobre Turisme Rural que s’han impartit en els municipis de Bellaguarda
i Castelldans (les Garrigues). Els cursos anàvem dirigits tant a
estudiants de Turisme i Agrònoms com futurs professionals
del sector de l’agroturisme.
• Professors de l’Escola han participat activament en el Seminari
“Elaboració i interpretació de les estadístiques sobre Turisme a
l’Estat espanyol”, dirigit pel Subdirector Gral. D’Estadístiques
de Serveis de l’Institut Nacional d’Estadística Fernando Cortina.
• Un nodrit grup de professors i alumnes han participat al Congrés de Turisme de Catalunya, organitzat pel Consell General
de Cambres de Catalunya i el Departament de Comerç, Turisme
i Consum de la Generalitat de Catalunya.
• La professora Àngels Ribes del Departament d’Idiomes ha participat a Fontvielle (França) al Colloque Politique et societé
dans loevre d’Alphonse Daudet.
Cicle de Conferencies
El cicle de conferències del curs 2004/05 s’ha desenvolupat amb
un nou format que consisteix en que les xerrades, sempre que això
ha estat possible, s’han complementat amb visites tècniques.
• Conferència del Director de Turisme de Lleida, Fèlix Larosa,
amb el títol El futur del Turisme a Lleida i el nou Palau de Congressos, i visita a les instal·lacions de Turisme de Lleida.
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• Conferència de Xavier Roca, Director de Fira de Lleida i posterior visita als diferents departaments de la institució.

• Ângels Ribes: “Alphonse Daudet dans la revue espagnole. La
España Moderna entre 1890 et 1893”.

• Conferencia - visita al Museu de l’Aigua, a càrrec de la seva
directora Montse Sánchez, sobre les possibilitats que ofereix el
Museu com a recurs turístic.

• Josep Maria Balcells Sesplugues: “Turisme i desenvolupament
rural.”, Som Garrigues. Abril, 2005.

• Conferència del Director d’Estudis de la Diplomatura professional de Turisme de la Universitat Cergy Pontoise de París,
Stéphane Hurtado, amb el títol París, capital turística, història
oi sociologia contemporània.
Viatges i visites Tècniques
• Visita tècnica l’estació d’esquí de Baqueira-Beret. Els alumnes
de Turisme han participat en una visita tècnica a l’estació d’esquí lleidatana de Baqueira-Beret. L’activitat a la neu a consistit
en una conferència del Director de l’estació i una visita guiada
per les instal·lacions.
• Viatge a Londres: El viatge a Londres a inclòs visites tècniques
a diferents establiments hotelers i operadors turístics.
• Participació al Saló Internacional del Turisme de Catalunya
(SITC) a Barcelona
Estudis, treballs de recerca i publicacions:
• Durant el curs 2004/05 s’ha llegit la lectura de la Tesi Doctoral
del professor Josep Maria Balcells Sesplugues. La tesi està dirigida pel Catedràtic Francesc López Palomeque catedràtic de la
UB.
• La professora del Departament d’Idiomes Carme Farré participa en el programa de doctorat Millennium Studes en el Departament d’Anglès i Lingüistica de la UdL.
Articles de revista
• Àngels Ribes: “Les personnages d’acteurs et d’actrices de théâtre dans l’oevre romanesque d’Alphonse Daudet”, Le Petit Chose núm. 92.
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Escola Universitària de Turisme de Manresa
Director: Sr. Jordi Vilaseca Brugueras
C. Rubió i Ors, 5
08240 Manresa
Tel. 34 93 872 69 88
Fax 34 93 872 85 81
A/e secretaria@joviat.com
http://www.joviat.com
Conferències
• “Punt de Fuga”. Presentació d’aquesta nova empresa de serveis
turístics. (1r,2n i 3r curs)
Conferenciant: J. Castells
Data: 18 de novembre de 2004
Lloc: aules EUTM
• “L’experiència d’un creuer”. Xerrada sobre el funcionament d’un
creuer a tots nivells.
Conferenciant: Gemma Miralles. (1r, 2n, 3r curs)
Data: 27 de febrer de 2005
Lloc: aules EUTM
• “Les malalties del viatger”. Xerrada sobre la prevenció de malalties que es poden contreure al llarg d’un viatge. (1r curs)
Conferenciant: Sra. M. Àngels Munsech, professora de l’àrea
de sanitat de l’Escola Joviat de Manresa.
Data: 28 de febrer de 2005.
Lloc: aules EUTM.
• “Primers auxilis”. Conferència - taller sobre primers auxilis.( 1r
curs)
Conferenciant: Maria Martí, professora de l’àrea sanitària de
l’Escola Joviat de Manresa.
Data: 18 d’abril de 2005
Lloc: aules EUTM

• “Vivències escrites”. (1r, 2n, 3r curs)
Conferenciant: Pilar Duocastella
Data: 29 d’abril de 2005
Lloc: aules EUTM
• “Integració social”. Xerrada sobre la problemàtica social i de
mobilitat que pateixen les persones que han d’utilitzar una cadira de rodes per a desplaçar-se en qualsevol mitjà. (1r, 2n, 3r
curs)
Conferenciant: Montse Vilarmau
Data: 29 d’abril de 2005
Lloc: aules EUTM

• Participació en la 2a Jornada de Campus Universitari de
Manresa, organitzada amb la UPC i la FUB (Fundació Universitària del Bages). (1r,2n,3r curs).
Data: 21 d’abril de 2005.
Lloc: UPC/FUB/EUTM
• Assistència al Saló Internacional del Turisme de Catalunya. (1r,
2n, 3r curs)
Data. 27 de maig de 2005
Lloc: Fira de Barcelona.

Congressos, Jornades i Seminaris

• Curs Tècnic de Gestió de Transmediterrània. (2n i 3r curs)
Ponent: Manuel Martínez.
Data: 3 de maig de 2005.Sessió formativa a l’EUTM.

• Congrés de turisme de Catalunya. Conferències sobre el model
d’organització i promoció del turisme a Catalunya. (1r curs)
Ponents: Diego Piedra, Francesc López, Jaume León, Montse
Señís.
Data: 26 d’octubre de 2004
Lloc: Hotel Comtes d’Urgell (Lleida)

• Viatge incentiu a Menorca.
Data: 6, 7, 8 de maig.
Seminari: Feedback.
Ponent: Manuel Martínez
Data: 31 de maig.
Lloc: Aules EUTM.

• Jornada de Turisme del Bages. Presentació del potencial turístic de la Catalunya interior: alternativa i potencialitats. (2n, 3r
curs)
Ponents: Jordi Calabuig, Joaquim Carbonell, Josep A. Donaire.
Data: 10 de desembre de 2004
Lloc: Parador de Turisme de Cardona

Sortides

• Fòrum Vic. Cl.laboració en les jornades del Gastrofòrum. (2n
curs)
Data: 7/8/9/10 d’abril de 2005.
Lloc: Vic – Recinte del Sucre.

• Sortida Parc Natural Sant Llorenç de Munt i Serra d’Obac (1r
curs)
Data: 17 de novembre de 2004
Lloc: Sant Llorenç
Professor: Josep Carboné

• Jornada de Formació. Informació sobre la petita i mitjana empresa de l’Hoteleria i restauració. (1r, 2n, 3r curs).
Ponent: Marta Lacambra
Data: 11 d’abril de 2005
Lloc: Centre Operatiu de Caixa Manresa (Polígon Santa Anna)

• La Ruta Ignasiana, a Manresa. (1r curs)
Data: 12 de desembre de 2004.
Lloc: Manresa
Professora: Montse Rovira.

• Visita Fira de Mostres de Barcelona. (1r curs)
Data: 27 d’octubre de 2004
Lloc: Barcelona
Professor: Josep Carboné
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• Excursió a Solsona. Visita al Castell d’Onyar, Hotel Sant Roc i al
Pou de Gel.(1r curs).
Data: 18 de març de 2005
Lloc: Solsona
Professora: Montse Rovira
• Excursió a Terrassa. La Terrassa Modernista.(1r curs)
Data: 6 d’abril de 2005
Lloc: Terrassa
Professor: Josep Carboné
• Visita cafès Novell i caves Rovellat. (3r curs)
Data: 24 d’abril de 2005
Lloc: Vilafranca del Penedès
Professor: Josep Carboné
• Excursió a Cardona. Visita guiada per la Vila Medieval. Vilar
Rural.(1r, 2n curs).
Data: 25 d’abril de 2005
Lloc: Cardona
Professora: Montse Rovira
• Examen pràctic. Visita guiada per part dels alumnes. (1r curs)
Data: 20 de maig de 2005
Lloc: Montserrat
Professora: Montse Rovira
• Treball de camp. Entrevistes a turistes que visiten la zona.(1r
curs)
Data: 20 de maig de 2005
Lloc: Montserrat
Professora: Anna Canturri
• Ruta Turística. (2n curs)
Data: 26 de maig de 2005
Lloc: Barcelona
Professora: Montse Rovira
• Visita Rural. (2n, 3r curs) “Residències cases de pagès a la Serra
de Castelltallat”. (2n i 3r curs)
Data: 26 de maig de 2005
Lloc: Castelltallat del Boix.
Professor: José A. González
54

Centres i departaments

Articles Publicats
• “Els tresors ocults del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
la Serra de l’Obac”, pels alumnes de 1r curs de turisme.
Data: desembre 2004
Suport: revista de l’EUTM
• “Estudiants descobreixen la Manresa mil·lenària”, per Aina
Marsal i Meritxell García, estudiants de 1r de Turisme.
Data: desembre 2004
Suport: Revista de l’EUTM
• “Terrassa i el Modernisme”., per
Data: abril 2005
Suport: revista de l’EUTM
• “Congrés Turisme de Catalunya”, per Claustre Mas, Laura Sola,
estudiants de1r de turisme.
Data: octubre 2004
Suport: revista de l’EUTM

INFRAESTRUCTURES
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Durant el curs 2004/2005, en l’apartat d’infrastructures, la Universitat de Lleida ha desenvolupat les obres previstes en el pla plurianual
d’inversions del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Cal destacar les actuacions següents:
• Al Campus de Ciències de la Salut s’ha realitzat la redacció del projecte executiu del nou ediﬁci annex a la unitat docent de l’Hospital
Arnau de Vilanova i l’avantprojecte d’un segon ediﬁci.
• Al Campus de l’ETSEA es preveu l’acabament de l’ampliació de l’ediﬁci 4 durant el primer semestre de l’any, destinat a equipaments de
recerca, i s’ha adjudicat la redacció del projecte de la primera fase del nou ediﬁci 5 destinat a serveis comuns del campus, i la redacció
de l’avantprojecte de la segona fase del mateix ediﬁci destinat a equipaments de recerca. També ha estat realitzat el projecte d’execució
d’un nou magatzem.
• Al Campus de Cap Pont d’una banda s’ha enllestit el nou Centre de Recerca de Energies Alternatives (CREA). D’altra, continuen les obres
del nou ediﬁci de la Facultat de Ciències de l’Educació i les obres d’urbanització perimetral. Respecte a l’ediﬁci de la Facultat de Ciències
de l’Educació s’ha acabat la fase d’estructura i s’ha procedit a obrir el concurs de tancaments de façana i cobertes del cos A de l’ediﬁci,
i fonaments del cos B. A l’ediﬁci del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera s’ha adjudicat l’obra d’acabats que complementa
algunes actuacions previstes en el projecte i no efectuades en l’obra anterior.
• A l’ediﬁci de Rectorat, la principal actuació ha estat l’execució del projecte de redistribució dels espais i la deﬁnició d’un projecte d’ampliació del sistema de climatització per a donar cobertura als nous espais.
D’altra banda, la UdL va signar amb la Paeria un conveni d’intercanvi i cessió de terrenys que juntament amb la nova reparcel·lació dels
terrenys de Ciutat Jardí permet una nova deﬁnició urbanística del campus de l’ETSEA amb un fort increment de la seva superfície.
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AVALUACIÓ
Avaluacio institucional
Avaluació de titulacions
Dintre dels programes d’avaluació regular de titulacions duts a
terme per les agències externes, en el cas de la UdL per la AQU
Catalunya, durant el període ressenyat s’han ﬁnalitzat totalment
les avaluacions de la Llicenciatura en Dret, de l’Enginyeria Tècnica
Industrial Mecànica, d’Informàtica de Gestió, d’Informàtica de Sistemes i del centre adscrit INEF Lleida.
S’ha signat el conveni per a l’avaluació de 7 titulacions de la ETSEA (excepte Ciència i Tecnologia dels Aliments), de la Diplomatura
d’Infermeria i de 6 titulacions de Ciències de l’Educació (excepte
Psicopedagogia i Educació Social). L’inici d’aquestes avaluacions,
previst per a inicis de l’any 2005, s’ha retardat com a conseqüència
del retard en el subministrament dels referents quantitatius previs
a les valoracions (que s’ofereix des del banc de dades del DURSI).
Avaluació de la inserció laboral
Durant el període ressenyat ha ﬁnalitzat, amb la visita del comitè
extern designat per AQU Catalunya, la fase d’avaluació de les accions internes lligades al procés d’inserció laboral, que s’han centrat
en 4 centres, un per cada una de les grans àrees: Àrea Tècnica:
ETSEA Àrea d’Humanitats: Facultat de Lletres, Àrea de la Salut: Escola d’Infermeria i Àrea de Ciències. Socials: Fac. de Ciències de l’
Educació.
També s’ha iniciat per part de la AQU Catalunya un nou procés
d’avaluació de la inserció laboral dels titulats, seguint el protocol
utilitzat en el procés anterior. Així, la promoció avaluada ha estat
la 2000-2001. Per tal d’obtenir dades signiﬁcatives en algunes titulacions poc nombroses, la UdL ha demanat incloure en aquestes
una promoció anterior i una posterior, amb el compromís de sufragar les diferències per part del Consell Social. El treball de camp
(enquesta telefònica) ha estat realitzat entre els mesos de gener i
març 2005.

Avaluació de la satisfacció dels estudiants de doctorat
(MIRROR)
El Vicerectorat de Recerca i el Vicerectorat de Qualitat i Planiﬁcació de la UdL col·laboren amb l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en la realització del projecte d’avaluació de la satisfacció dels estudiants de doctorat conegut com a projecte MIRROR que és un projecte d’abast europeu
adaptat per l’AQU per a la seva realització del context cultural i
normatiu de Catalunya. Aquest projecte es desenvolupa durant el
curs 2004-05.
Avaluació de la Universitat per la EUA
Per iniciativa del DURSI, s’ha realitzat l’avaluació dels processos
organitzatius de la Universitat com a institució que dóna un servei
a la societat. Per a la UdL, aquesta avaluació suposa una reedició
de la que va tenir lloc 98-99, aleshores sota els auspicis de la Conferència de Rectors d’Europa (actual EUA).
En data 31 de març va ﬁnalitzar la fase d’avaluació interna i es va
rebre la visita del comitè d’avaluació externa de la EUA, realitzada
entre el 29 i el 31 de març. La segona setmana de juny va tenir lloc
la visita deﬁnitiva del comitè extern.
Processos d’avaluació propis UdL
Avaluació de l’activitat docent del professorat
Durant el període de referència s’ha procedit a revisar el document
d’avaluació de l’activitat docent del professorat corresponent al
procediment emmarcar en la guia de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya per tal de millorar els aspectes
que es van observar com a inadequats en l’edició anterior i per
introduir un nou indicador corresponent al concepte de rendiment
acadèmic
S’ha procedit a l’avaluació de l’activitat docent de professorat corresponent al període 2000-2004 seguint el protocol adaptat.
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Enquesta de satisfacció dels usuaris del servei de
biblioteques
En col·laboració amb el Vicerectorat de Recerca, responsable del
Servei de Biblioteques, i amb el recolzament de l’Oﬁcina de Qualitat s’ha posat en marxa una enquesta per valorar la satisfacció
dels usuaris del Servei de Biblioteques. Aquesta enquesta s’inscriu
en part dintre del procés previst per la AQU d’avaluar el Servei de
Biblioteques durant l’any en curs tot i que s’ha desenvolupat d’una
manera independent i en qualsevol cas prèvia del procés de l’AQU
i amb uns objectius clarament interns de la UdL.
Continuació de l’enquesta de satisfacció dels estudiants
Per altra banda la Unitat Tècnica d’Avaluació del VQP continua
mantenint tal com s’ha vingut fent en els últims 11 anys l’enquesta de satisfacció dels estudiants al ﬁnal de cada quadrimestre i en
el mateix temps continua en el procés de revisió de la mateixa a
traves de la validació mitjançant enquestes Delphi d’una proposta realitzada pel professor de la Universitat de Barcelona Sr. Joan
Mateo. Es pretén que aquesta revisió contempli els aspectes més
rellevants dels canvis metodològics del procés de Convergència
Europa per lo qual l’aplicació no és immediata sinó que va lligada
a una consolidació d’aquest procés.
Aplicació del protocol de qualitat als programes de
Postgrau
D’acord amb una demanda de la Comissió de Doctorat del Vicerector de Recerca i Innovació, l’Oﬁcina de Qualitat ha estat posant a
punt un mecanisme d’avaluació de la qualitat per les activitats de
formació de postgrau que inclou un protocol de seguiment d’avaluació d’aquestes activitats. Aquest protocol i sistema d’avaluació
han estat valorats positivament per la Comissió de Doctorat i el
Consell de Govern i durant aquest primers mesos de l’any 2005
s’estan posant a punt les eines informàtiques per tal de tirar endavant, amb la planiﬁcació de les activitats de postgrau del curs
2005-06, tot el protocol previst.
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Processos externs
Contracte-Programa UdL-DURSI
Durant el període de docència s’ha mantingut els nivells de control i seguiment del diversos indicadors del contracte programa de
UdL.- DURSI i s’ha avançat en el desenvolupament de les accions
corresponents a l’any en curs, en concret en les accions de quina
implantació esta prevista per aquest període. Aquestes activitats
de planiﬁcació i de revisió del contracte programa s’han dut a terme amb la col·laboració directa de gerència en particular amb la
adjunta de gerència de la UdL.
Processos de planiﬁcació propis UdL
Plans Estratègics dels Centres
S’ha continuat de fet amb les accions d’aquest any que ﬁnalitza el
procés de Planiﬁcació Estratègica (PE) dels centres ja que ﬁnalitza
la PE de la Facultat de Dret i Economia, que ha estat facilitada pel
professor Sr. Ginés Mora del CEGES de València i la Facultat de Lletres que ha estat facilitada pel equip MOMENTUM i pel Sr. Josep M.
Bricall. Amb aquestes dues accions queda completat el panorama
de la PE dels centres de la UdL.
Pla Estratègic de la Recerca
En col·laboració amb el Vicerectorat de Recerca i Innovació i en un
programa promogut i ﬁnançat pel DURSI el Vicerectorat de Qualitat i Planiﬁcació ha col·laborat en l’elaboració del Pla Estratègic
per la Recerca de la Universitat que ha estat facilitat pel mateix
equip que ha fet el Pla Estratègic Corporatiu de la UdL conseguint així un gran nivell de coherència entre els dos plans. La visió
bàsica del PE de Recerca consisteix en la potenciació mitjançant
la creació d’Instituts especíﬁcs, de tres gran línies de potenciació
de la recerca de la UdL lligades a les necessitats del territori i les
potencialitats de la institució. Aquestes línies són la Recerca agroalimentaria i també la de salut i qualitat de vida i la de Territori,
Patrimoni i Cultura.

Pla Estratègic Corporatiu
El Pla estratègic de la UdL, el qual es troba en un punt molt avançat de la seva elaboració, determina que la missió de la UdL és la
generació, disseminació i aplicació del coneixement. Aquesta missió apunta a la millora de les condicions de vida dels ciutadans,
participant en la difusió de la cultura, en la creació de riquesa i en
la formació de capital humà en l’entorn que li és propi, contribuint
així al reequilibri territorial de Catalunya.
Planiﬁcació Estratègica de la implantació de les noves
titulacions
Per a la posada en marxa el proper curs de les 3 noves titulacions
concedides a la UdL (Arquitectura Tècnica, Biotecnologia, Nutrició Humana i Dietètica), i els masters de Veterinària, s’ha elaborat
un estudi per a la seva correcta implantació. Partint d’un anàlisi
PEST (anàlisi de l’entorn polític, econòmic, social i tecnològic) i
d’una anàlisi DAFO, s’ha determinat el posicionament estratègic
de la UdL respecte d’aquestes noves titulacions i s’han dissenyat
un conjunt d’accions i un Pla de comunicació per intentar garantir
uns ensenyaments de qualitat i donin resposta a les necessitats
de l’entorn. Aquestes anàlisis de les necessitats i potencialitats de
l’entorn s’han dut a terme en sessions de treball amb participació sovint paritària de membres altament signiﬁcatius de l’entorn
corresponent, i han estat metodològicament facilitades per l’equip
MOMENTUM.

PROMOCIÓ DE LA CULTURA CORPORATIVA
DE QUALITAT
Registre d’observacions
L’Oﬁcina de Qualitat juntament amb l’ASIC ha posat en marxa una
metodologia per la qual simula en forma d’una tecnologia electrònica una bústia de suggeriment. Bàsicament es tracte d’un accés
ràpid a un sistema de correu que envia missatges anònims a una
base de dades que des de l’Oﬁcina de Qualitat es consulta regularment per tal de fer arribar els missatges al seu destinatari pertinent bàsicament coordinadors de titulacions, degans i directors
de Centre. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és la de posar en
marxa un sistema fàcil i ràpid i que permeti a tots els membres de

la comunitat universitària i sobretot als estudiants de fer arribar
totes les seves idees tant de connotació crítica o aportacions no
crítiques als llocs que correspon sense necessitats de situar-se en
l’entorn psicològic i personal incòmode per tal de fer arribar aquest
suggeriment. Es considera una mesura lligada a la potenciació dels
sentiments corporatius, en aquest cas, dels estudiants.
Programa de ﬁnançament estratègic
Per assolir els objectius ﬁxats en cadascun dels plans estratègics
dels centres de la UdL, així com per fer front a les millores derivades de les propostes dels processos d’avaluació institucional, s’han
elaborat els corresponents contractes-programa amb cada un dels
centres. Per posar en marxa les iniciatives previstes en aquests
contractes-programa, així com les propostes de millora efectuades en els processos d’avaluació efectuats per l’AQU, s’ha elaborat
un Pla de Finançament Estratègic el qual preveu la inclusió en el
pressupost de la UdL d’una partida destinada a accions estratègiques en relació a la millora de la qualitat, i assigna la seva gestió al
Vicerectorat de Qualitat i Planiﬁcació (VQP).
Programa de coordinadors de titulació
Durant el present curs s’ha posat en marxa un programa per tal de
promoure l’existència de un coordinador per cada titulació, ﬁnançant-lo de manera que els professors seleccionats per la direcció
de centre i que decideixin assumir aquesta responsabilitat tinguin
un reconeixement econòmic a càrrec dels pressupostos de Qualitat. La idea central que ha portat a aquesta acció és la de que cada
titulació, cada títol, té una dinàmica pròpia que comença des de
la Planiﬁcació i acaba en l’orientació en un mercat de treball determinat i que aquesta dinàmica pròpia que és la que decideix la
singularitat de la titulació com a tal, com a programa formatiu etc.
S’ha de mantenir d’una manera coherent més enllà de les necessitats organitzatives generals d’un centre que són les que controlen.
En els centres que tenen més ensenyaments es poden controlar
des d’una direcció d’estudis, aquesta ﬁgura és de durada anual i
està subjecta a avaluació de cara a la seva continuïtat.
Observatori de la col·locació
En cooperació amb el Consell Social s’ha creat una adjuntia virtual
al Vicerectorat de Qualitat amb la ﬁgura d’un coordinador de l’obMemòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2004/2005
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servatori laboral creat per tal de fer un seguiment dels processos
per inserció laboral i un estudi dels seus condicionants per cada
titulació i per tant també de les mesures formatives adequades
per millorar l’eﬁciència dels nostres titulats de cara a la inserció
laboral i com a conseqüència la percussió social.
Protocol d’informació sistemàtica als llocs de decisió
Durant el curs present s’ha posat en marxa un protocol de distribució sistemàtica de dades als equips de direcció de centres i
coordinadors de titulació. Es pretén treballar en base a un protocol
sistemàtic i mantingut de gestió de les dades per tal d’oferir informació puntual de dades (en particular de matriculació i rendiment acadèmic ) comparables i que permetin valorar l’evolució de
l’ensenyament en els nivells de gestió de centres i titulacions. Amb
això es pretén facilitar la presa de decisions per part d’aquestes
instàncies de govern. Aquest protocol ja s’ha aplicat per les dades
del curs present.
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COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

ESTUDIANTAT
El curs acadèmic 2004-05 s’han matriculat a la Universitat de Lleida un total de 9.151 estudiants. D’aquests, 8.784 són estudiants d’alguna
de les 41 titulacions de primer i segon cicle que s’imparteixen actualment als centres propis i adscrits de la Universitat de Lleida, i 367 són
alumnes dels cursos de doctorat.
Resum de la matrícula oﬁcial de primer, segon i tercer cicle*

ESTUDIANTAT
CENTRES PROPIS
Estudiantat de 1r Cicle
Estudiantat de 2n Cicle
Estudiantat de 3r Cicle (Doctorat)
TOTAL CENTRES PROPIS
CENTRES ADSCRITS
Estudiantat de 1r Cicle
Estudiantat de 2n Cicle
TOTAL CENTRES ADSCRITS
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS

HOMES

DONES

TOTAL

2.326
1.248
211
3.785

2.801
1.422
156
4.379

5.127
2.670
367
8.164

257
307
564
4.349

324
99
423
4.802

581
406
987
9.151

* Dades de matrícula del maig de 2005.

Tal com mostra la taula anterior, durant aquest curs acadèmic s’han matriculat 8.164 estudiants en els centres propis de la UdL, que suposen
un 89% del total d’alumnes matriculats, mentre que els 987 alumnes matriculats en els centres adscrits han suposat un 11% del total.
Respecte a la distribució dels alumnes matriculats en funció del tipus d’estudi, 5.708 estudiants s’han matriculats en estudis de primer cicle
(62%), 3.076 alumnes s’han matriculat en estudis de segon cicle (34%) i 367 s’han matriculat en estudis de doctorat (4%).
Pel que fa als estudis, els de l’àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques són els que tenen més alumnes, amb 4.154, seguits dels ensenyaments
tècnics i experimentals, amb 3.233 estudiants. Per carreres, les titulacions amb un major nombre d’alumnes matriculats són, per aquest ordre,
Ciències Empresarials, Enginyeria Agrònoma, Ciències de l’Activitat Física i Esportiva i Medicina.
Resum de la matrícula oﬁcial en ensenyaments de primer i segon cicle per àmbits

Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Ensenyaments Tècnics i Experimentals
Humanitats
TOTAL

HOMES
216
1.592
2.155
175
4.138

DONES
668
2.562
1.078
338
4.646

TOTAL
884
4.154
3.233
513
8.784
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Pel que fa a la distribució per sexes, durant el curs 2004-05 s’han matriculat a la UdL més dones que homes, ja que les dones, 4.802, suposen
un 52% del total d’estudiants, per sobre dels 4.349 homes. Aquest avantatge numèric de les dones no es distribueix uniformement en tots
els centres. Les dones predominen en la major part de centres, destacant l’Escola Universitària d’Infermeria, la Facultat de Ciències de l’Educació i les Escoles de Turisme adscrites a la Universitat de Lleida, on les dones suposen més del 80% del total d’estudiants. En canvi, aquesta
tendència s’inverteix en l’Escola Politècnica Superior i en l’INEFC, on els homes superen àmpliament les dones.
Resum de la matrícula oﬁcial de primer i segon cicle, per centres*

CENTRES
CENTRES PROPIS
ETSEA
EU d’Infermeria
EU Politècnica
Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Dret i Economia
Facultat de Lletres
Facultat de Medicina
TOTAL
CENTRES ADSCRITS
INEFC
Turisme “Terres de Lleida”
Turisme dels Pirineus “La Seu”
Turisme “Manresa”
EU de Relacions Laborals
TOTAL
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS
* Dades de matrícula del maig de 2005.
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HOMES

DONES

TOTAL

1.326
42
829
278
714
211
174
3.574

915
259
163
1.106
995
376
409
4.223

2.241
301
992
1.384
1.709
587
583
7.797

498
12
2
9
43
564
4.138

181
80
11
36
115
423
4.646

679
92
13
45
158
987
8.784

Resum de la matrícula oﬁcial de primer cicle per ensenyaments en centres propis*

Ensenyaments Centres Propis
Diplomatures i Enginyeries Tècniques
Ciéncies Empresarials
Educació Social
ET Agrícola Esp. Explotacions Agropecuàries
ET Agrícola Esp. Hortofructicultura i Jardin.
ET Agrícola Esp. Indústries Agràries i Alimen.
ET Agrícola Esp. Mecan. i Construc. Rurals
ET Forestal Esp. Explotacions Forestals
ET Forestal Esp. Indústries Forestals
ET Industrial Esp. Mecànica
ET Informàtica de Gestió
ET Informàtica de Sistemes
Infermeria
Mestre Educació Especial
Mestre Educació Física
Mestre Educació Infantil
Mestre Educació Musical
Mestre Educació Primària
Mestre Llengua Estrangera
Treball Social
TOTAL

H.

D.

Total

416
29
69
80
67
79
252
40
277
205
284
25
9
96
5
28
31
26
39
2.057

508
164
51
39
120
21
149
25
39
75
24
227
98
72
169
63
149
87
208
2.288

924
193
120
119
187
100
401
65
316
280
308
252
107
168
174
91
180
113
247
4.345

* Dades de matrícula del maig de 2005.
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Resum de la matrícula oﬁcial en llicenciatures i enginyeries per ensenyaments*. Ensenyaments centres propis
Ensenyaments centres propis

Llicenciatures
Dret
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Francesa**
Filologia Hispànica
Geografia
Història
Història de l’Art
Medicina
Dret/Ciències Empresarials
TOTAL
Llicenciatures i Enginyeries (Únicament de 2n cicle)
Administració i Direcció d’Empreses
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Enginyeria Agrònoma
Enginyeria de Forests
Psicopedagogia
Comunicació Audiovisual
Ciències del Treball
Enginyeria en Informàtica
TOTAL
Ciències Sanitàries.Infermeria (Títol propi)
TOTAL CENTRES PROPIS

Total ensenyament

2n. cicle

1r. cicle

H.

D.

Total

H.

D.

Total

73
5
6
0
6
20
41
14
90
14
269

120
26
11
0
20
6
22
51
233
24
513

193
31
17
0
26
26
63
65
323
38
782

109
11
2
2
12
12
37
7
84
0
276

189
65
23
9
27
5
32
41
176
0
567

298
76
25
11
39
17
69
48
260
0
843

182
309
491
16
91
107
8
34
42
2
9
11
18
47
65
32
11
43
78
54
132
21
92
113
174
409
583
14
24
38
545 1.080 1.625

65
100
165
12
34
46
474
317
791
253
159
412
15
96
111
36
38
74
37
54
91
63
25
88
955
823 1.778
17
32
49
2.326 2.801 5.127 1.248 1.422 2.670

65
100
165
12
34
46
474
317
791
253
159
412
15
96
111
36
38
74
37
54
91
63
25
88
955
823 1.778
17
32
49
3.574 4.223 7.797

H.

D.

Total

* Dades de matrícula del maig de 2005.
** Els números que consten fan referència als estudiants que van iniciar ﬁlologia francesa (1er i 2n cicle) abans del curs 2001-02.

Resum de la matrícula oﬁcial de primer i segon cicle, per ensenyaments*. Centres adscrits
Ensenyaments Centres Adscrits
H.
Diplomatures
Relacions Laborals
Turisme “Terres de Lleida”
Turisme dels Pirineus “La Seu”
Turisme “Manresa”
TOTAL
Llicenciatures
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
TOTAL
TOTAL

* Dades de matrícula del maig de 2005.
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1r Cicle
D.

Total

43
12
2
9
66

115
80
11
36
242

158
92
13
45
308

191
191
257

82
82
324

273
273
581

H.

307
307
307

2n Cicle
D.

99
99
99

Total

406
406
406

Total ensenyament
H.
D.
Total
43
12
2
9
66

115
80
11
36
242

158
92
13
45
308

498
498
564

181
181
423

679
679
987

Resum de la matrícula oﬁcial dels estudiants matriculats en el 1r curs dels estudis de 2n cicle*
ENSENYAMENTS
Administració i Direcció d’Empreses
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Enginyer Agrònom
Enginyer de Forest
Psicopedagogia
Comunicació Audiovisual
Enginyeria en Informàtica
Llicenciatura en Ciències del Treball
Filologia Francesa
TOTAL
Ciències Sanitàries Infermeria (Títol propi)
TOTAL

PLACES DOGC
80
30
150
120
80
50
40
50
14
614
50
664

HOMES
12
2
80
49
8
17
31
15
0
214
5
219

DONES
20
6
58
25
31
21
16
31
0
208
11
219

TOTAL
32
8
138
74
39
38
47
46
0
422
16
438

Resum de la matrícula oﬁcial per ensenyaments de 1r cicle, 1r i 2n cicles i únicament 2n cicle*

ENSENYAMENTS CENTRES PROPIS I ADSCRITS
Diplomatures i Enginyeries Tècniques (1r cicle)
Llicenciatures (1r i 2n cicle)
Llicenciatures i Enginyeries (únicament de 2n cicle)**
TOTAL

HOMES
2.057
545
972
3.574

DONES
2.288
1.080
855
4.223

TOTAL
4.345
1.625
1.827
7.797

* Dades de matrícula del maig de 2005.
** Inclou el Títol Propi.

Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2004/2005

71

A la Universitat de Lleida hi ha alumnes d’arreu del món. Encara
que els estudiants de les terres de Lleida són majoria, ja que el curs
2004-05 han representat més del 60% del total d’alumnes matriculats, hi ha gairebé 1.600 estudiants que venen d’altres indrets de
Catalunya (19%), 1.112 alumnes de la resta de l’estat (14%) i 324
alumnes vinguts d’altres països (4%). (Aquestes dades no inclouen
els alumnes de l’INEFC)
Distribució dels estudiants de la UdL segons la procedència*
R es ta
d'E s pany a
14%

R es ta del m ón
4%

R es ta de
C ataluny a
19%

C om arques de
Lleida
63%

*Dades de matrícula del maig de 2005.

Distribució per comarques dels estudiants provinents de la
província de Lleida(*) (**)
Segrià
Noguera
Pla d’Urgell
Urgell
Garrigues
Pallars Jussà
Segarra
Alt Urgell
Solsonès
Vall d’Aran
Pallars Sobirà
Alta Ribagorça
Cerdanya
TOTAL

1r i 2n cicle
2.954
403
306
239
201
102
94
70
49
43
34
25
14
4.534

3r cicle
148
5
11
7
4
1
4
4
2
1
1
188

(*) Dades tancades el 25/4/2005.
(**) No inclou els alumnes matriculats a INEFC.
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TOTAL
3.102
408
317
246
205
103
98
74
51
43
35
26
14
4.722

Els alumnes de la resta de Catalunya, han suposat aquest curs el
19% del total d’alumnes matriculats. Tal com mostra la taula següent, aquests estudiants arriben tant de comarques veïnes com
l’Anoia, el Bages o el Baix Camp, com de comarques tan allunyades com el Gironès o l’Alt Empordà. Per nombre d’estudiants les
comarques de la resta de Catalunya que aporten més alumnes a
la UdL són el Barcelonès, seguida de l’Anoia, el Bages i el Baix
Llobregat.
Distribució per comarques dels estudiants provinents de la
resta de Catalunya(*) (**)
Barcelonès
Anoia
Bages
Baix Llobregat
Baix Camp
Vallès Occidental
Baix Ebre
Tarragonès
Osona
Gironès
Berguedà
Maresme
Montsià
Vallès Oriental
Ribera d’Ebre
Alt Empordà
Conca De Barberà
Alt Camp
Garraf
Selva
Baix Empordà
Garrotxa
Ripollès
Alt Penedès
Baix Penedès
Terra Alta
Priorat
Pla De l’Estany
Total general

1r i 2n cicle
253
83
81
83
72
72
69
62
55
38
42
39
39
39
32
32
31
25
21
19
19
17
16
15
10
10
8
5
1.287

3r cicle
11
2
4

4
1

3
2
5

1
1

2
1

1
2

1

1
1
1

44

(*) Dades tancades el 25/4/2005.
(**) No inclou els alumnes matriculats a INEFC.

TOTAL
264
85
85
83
76
73
69
65
57
43
42
40
40
39
34
33
31
25
22
21
19
18
16
15
11
11
9
5
1.331

Així mateix, hi ha més d’un 12% d’alumnes vinguts de la resta
de l’Estat, destacant els 438 estudiants originaris de la província
d’Osca, que suposen un 43% del total dels alumnes matriculats el
curs 2004-05 arribats de la resta de l’Estat.
Distribució per províncies dels estudiants procedents de la
resta d’Espanya(*) (**)
PROVÍNCIA
Huesca
Valencia
Baleares
Castellon de la Plana
Zaragoza
La Rioja
Navarra
Guipuzcoa
Soria
Teruel
Alicante
Madrid
Valladolid
Albacete
Coruña (La)
Burgos
Pontevedra
Altres províncies
TOTAL

1r i 2n cicle
429
76
67
67
52
36
25
22
22
21
15
13
15
12
12
9
10
95
998

3r cicle
9
6
1

5
1

2

1

1

4
30

TOTAL
438
82
68
67
57
37
25
22
22
21
15
15
15
13
12
10
10
99
1.028

Distribució per països dels estudiants estrangers(*) (**)
PAÍS
Chile
Portugal
Andorra
Mejico
Italia
Francia
Brasil
Colombia
Argentina
Rumania
Perú
Alemania
Marruecos
Altres Països
TOTAL

1r i 2n cicle
1
53
35
23
15
11
12
8
3
7
7
7
6
33
221

3r cicle
63
1
3
5
6
3
1
3
6
2
1
0
1
8
103

TOTAL
64
54
38
28
21
14
13
11
9
9
8
7
7
41
324

(*) Dades tancades el 25/4/2005.
(**) No inclou els alumnes matriculats a INEFC.

A la UdL també hi ha presència d’estudiants estrangers procedents,
sobretot, de països europeus i d’Iberoamèrica, encara que també
hi ha alumnes de països tan llunyans com l’Índia, Indonèsia o el
Nepal. Destaca Xile, d’on provenen 64 estudiants (20%), Portugal
amb 54 alumnes (17%) i Andorra amb 38 alumnes (12%).
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Titulats universitaris per ensenyaments. Curs acadèmic 2004/2005
ENSENYAMENTS
CENTRES PROPIS
Administració i Direcció d’Empreses (2n cicle)
Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle)
Ciències Empresarials
Dret
Educació Social
Enginyeria Agrònoma (2n cicle)
Enginyeria de Forest (2n cicle)
ET Agrícola Explotacions Agropecuàries
ET Agrícola Hortofructicultura i Jardineria
ET Agrícola Indústries Agràries i Alimentàries
ET Agrícola Mecanització i Construccions Rurals
ET Forestal Explotacions Forestals
ET Forestal Indústries Forestals
ET Industrial Especialitat Mecànica
ET Informàtica de Gestió
ET Informàtica de Sistemes
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Francesa
Filologia Hispànica
Geografia
Història
Història de l’Art
Infermeria
Medicina
Mestre Educació Especial
Mestre Educació Física
Mestre Educació Infantil
Mestre Educació Musical
Mestre Educació Primària
Psicopedagogia (2n cicle)
Treball Social
Ciències Sanitàries
Mestre Llengua Estrangera
TOTAL
CENTRES ADSCRITS
Relacions Laborals
Turisme “Dels Pirineus” Seu d’Urgell
Turisme “Terres de Lleida” Lleida
Turisme Manresa
Ciències de l’Activitat Fìsica i l’Esport
Educació Física (pla vell)
TOTAL
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS
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HOMES

DONES

TOTAL

25
5
95
22
6
94
74
5
18
10
16
24
11
46
18
23
2
4
0
3
0
14
4
11
26
3
24
4
8
1
1
2
5
5
609

32
13
49
50
42
72
33
19
9
24
4
36
4
1
15
5
8
7
4
18
1
15
13
69
58
19
19
41
14
34
42
47
20
16
853

57
18
144
72
48
166
107
24
27
34
20
60
15
47
33
28
10
11
4
21
1
29
17
80
84
22
43
45
22
35
43
49
25
21
1.462

13
3
3
9
66
5
99
708

31
11
23
12
37
0
114
967

44
14
26
21
103
5
213
1.675

Titulats universitaris per branques. Curs acadèmic 2004/2005
RELACIÓ DE TITULATS PER BRANQUES
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
CENTRES PROPIS
Administració i Direcció d’Empreses
Ciències Empresarials
Dret
Educació Social
Treball Social
Mestre Educació Especial
Mestre Educació Física
Mestre Educació Infantil
Mestre Educació Musical
Mestre Educació Primària
Mestre Llengua Estrangera
Psicopedagogia
TOTAL
CENTRES ADSCRITS
Relacions Laborals
Turisme “Dels Pirineus” Seu d’Urgell
Turisme “Terres de Lleida” Lleida
Turisme Manresa
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Educació Física (pla vell)
TOTAL
ENSENYAMENTS TÈCNICS
CENTRES PROPIS
Enginyeria Agrònoma
Enginyeria de Forest
ET Agrícola Explotaciones Agropecuàries
ET Agrícola Hortofructicultura i Jardineria
ET Agrícola Indústries Agràries i Alimentàries
ET Agrícola Mecanització i Construccions Rurals
ET Forestal Explotacions Forestals
ET Forestal Indústries Forestals
ET Industrial Especialitat Mecànica
ET Informàtica de Gestió
ET Informàtica de Sistemes
TOTAL
CIÈNCIES EXPERIMENTALS
CENTRES PROPIS
Ciència i Tecnologia dels Aliments
TOTAL
HUMANITATS
CENTRES PROPIS
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Francesa
Filologia Hispànica
Geografia
Història
Història de l’Art
TOTAL
CIÈNCIES DE LA SALUT
CENTRES PROPIS
Infermeria
Medicina
Ciències Sanitàries
TOTAL
TOTALS

HOMES

DONES

TOTAL

25
95
22
6
2
3
24
4
8
1
5
1
196

32
49
50
42
47
19
19
41
14
34
16
42
405

57
144
72
48
49
22
43
45
22
35
21
43
601

13
3
3
9
66
5
99
HOMES

31
11
23
12
37
0
114
DONES

44
14
26
21
103
5
213
TOTAL

94
74
5
18
10
16
24
11
46
18
23
339
HOMES

72
33
19
9
24
4
36
4
1
15
5
222
DONES

166
107
24
27
34
20
60
15
47
33
28
561
TOTAL

5
5
HOMES

13
13
DONES

18
18
TOTAL

2
4
0
3
0
14
4
27
HOMES

8
7
4
18
1
15
13
66
DONES

10
11
4
21
1
29
17
93
TOTAL

11
26
5
37
703

69
58
20
127
947

80
84
25
189
1.675
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Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota d’accés de l’última assignació. Convocatòria de juny 2004
Codi

ENSENYAMENTS

601
602
603
605
606
607
608
609
610
621
623
630
631
636
637
640
641
642
643
644
645
646
647
654
655
656
656

Dret
Filologia anglesa
Filologia catalana
Filologia hispànica
Ciències de l’activitat física i l’esport
Medicina
Geografia
Història
Història de l’art
Turisme (Manresa)
Turisme “Terres de Lleida”
Ciències empresarials
Educació social
Eng.Tèc.informàtica de gestió
Eng.Tèc.informàtica de sistemes
Relacions laborals
Infermeria
Mestre -educació especial
Mestre -educació física
Mestre -educació infantil
Mestre -educació musical
Mestre -educació primària
Treball social
Eng.Tèc.industrial-mecànica
Mestre -llengua estrangera
Ciències empresarials /Dret
Dret /Ciències empresarials
Eng.Tèc.forestal - explotacions/indús.
forestals
Eng.Tèc.agrícola - totes les
especialitats

657

658
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PAU
(vies 0-7)
Nota de tall Nota d’accés
(al final
(a l’inici
del procés)
del procés)
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
7,27
7,18
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,44
5,04
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,50
5,50
5,95
5,90
5,99
5,87
5,95
5,95
5,49
5,20
5,68
5,57
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

CFGS/FP2
(vies 4-8)
Nota d’accés
Nota de tall
(al final
(a l’inici
del procés)
del procés)

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
7,68
5,00
5,00
5,00
7,50
8,20
7,70
8,53
6,44
7,57
5,00
5,00
6,16

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
7,48
5,00
5,00
5,00
7,42
8,11
7,61
8,53
6,17
7,56
5,00
5,00
5,43

Més grans de 25 anys
(via 9)
Nota d’accés
Nota de tall
(al final
(a l’inici del
del procés)
procés)
5,02
5,00
5,00
5,00
6,40
5,00
7,78
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,12
5,00
8,08
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,52
6,52
5,00
5,00
5,00
5,00
6,36
5,00
5,82
5,00
5,39
5,39
6,04
5,00
5,28
5,00
5,00
5,00
5,56
5,00
5,75
5,00
5,00
5,00
5,80
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Estrangers
(via 1)
Nota d’accés
Nota de tall
(al final
(a l’inici
del procés)
del procés)
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
7,05
7,05
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,40
6,40
5,64
5,64
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,08
5,00
5,00
6,42
6,42
6,79
6,79
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Diplomats i llicenciats
(via 2)
Nota de tall Nota d'accés
(al final
(a l’inici
del procés)
del procés)
1,98
1,98
1,44
1,44
1,00
1,00
1,70
1,70
1,00
1,00
2,38
2,19
1,47
1,47
1,00
1,00
2,23
2,23
1,52
1,52
1,00
1,00
1,52
1,52
1,30
1,30
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,82
1,82
2,46
2,46
1,81
1,81
2,11
2,11
2,43
1,50
2,26
2,26
1,48
1,48
1,00
1,00
1,89
1,32
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6,79

6,79

1,00

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,16

1,16

PAU-LOGSE. Curs acadèmic 2003/2004
2n Batxillerat LOGSE - Alumnes ordinaris

Convocatòria
Juny
Total Univ.

Alumnes
2.265
2.265

Aprovats
1.778
1.778

%
78,50
78,50

Suspesos
487
487

%
21,50
21,50

Presentats
1.345
293
1.638

Aprovats
1.141
196
1.337

%
84,83
66,89
81,62

Suspesos
204
97
301

%
15,17
33,11
18,38

Presentats
17
21
38

Aprovats
11
11
22

%
64,71
52,38
57,89

Suspesos
6
10
16

%
35,29
47,62
42,11

Presentats
0
0
0

Aprovats
0
0
0

%

Suspesos
0
0
0

%

Presentats
1.638
38
1.676

Aprovats
1.337
22
1.359

%
81,62
57,89
81,09

Suspesos
301
16
317

%
18,38
42,11
18,91

PAU -Alumnes ordinaris

Convocatòria
Juny
Setembre
Total Univ.

Matriculats
1.349
300
1.649

PAU -Alumnes lliures

Convocatòria
Juny
Setembre
Total Univ.

Matriculats
19
29
48

PAU -Alumnes Batxillerat Estrangers

Convocatòria
Juny
Setembre
Total Univ.

Matriculats
0
0
0

PAU (total Universitat)

Ordinaris
Lliures
Total Univ.

Matriculats
1.649
48
1.697

Nota: Les dades de PAU Aprovats i Suspesos es calculen sobre el nombre d’alumnes Presentats.
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Majors de 25 anys
Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys. Abril 2004
DISTRIBUCIÓ PER SEXES

Homes
40
30
11
19

Matriculats a la prova
Presentats
No Aptes
Aptes

Dones
31
25
13
12

TOTAL
71
55
24
31

DISTRIBUCIÓ PER EDATS

De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
TOTAL

Matriculats
36
18
9
5
3

Presentats
25
15
8
4
3

71

55

No presentats
11
3
1
1

16

DISTRIBUCIÓ PER OPCIÓ

Matriculats a la prova
Presentats
No Aptes
Aptes

Opció 1
20
13
9
4

Opcions d’accés:
Opció 1 - Cientiﬁcotècnica i de Ciències de la Salut
Opció 2 - d’Humanitats i de Ciències Socials
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Opció 2
51
42
15
27

TOTAL
71
55
24
31

No Aptes
13
6
3
1
1

Aptes
12
9
5
3
2

24

31

Beques de l’estudiantat

Dades estadístiques

Les beques gestionades des de la Secció d’Accés i Beques per als
estudiants matriculats en el 1r i 2n cicle dels estudis universitaris
per al curs 2004-2005 són les següents:

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

192
192

• La convocatòria d’inici del MEC, d’acord amb la Resolució de 9
de març de 2004, per la qual es convoquen beques per als estudiants que vagin a iniciar estudis universitaris el curs 20042005 (BOE núm. 74, de 26 de març de 2004).

Convocatòria General del MEC
Beques adjudicades:
Sol·licituds denegades:
Total sol·licituds presentades:

894
651
1.545

• La convocatòria general del MEC, d’acord amb l’Ordre de 10 de
juny de 2004, per la qual es convoquen beques i ajuts a l’estudi de caràcter general, per al curs acadèmic 2004-2005, per
als alumnes de nivells postobligatoris no universitaris i per als
universitaris que cursen estudis en la seva Comunitat Autònoma (BOE núm. 167 de 12 de juliol de 2004).

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

251
150
401

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

1
1
2

Convocatòria beques Reina Soﬁa
Beques adjudicades:
Total sol·licituds presentades:

1
1

• La convocatòria de mobilitat del MEC, d’acord amb l’Ordre de
11 de juny de 2004, per la qual es convoquen beques de mobilitat per al curs 2004-2005, per als alumnes universitaris que
cursen estudis fora de la seva Comunitat Autònoma (BOE núm.
167, de 12 de juliol de 2004).
• La convocatòria general del País Basc, d’acord amb l’Ordre de 2
de juny de 2004, de la Consellera d’Educació, Universitats i Investigació, per la qual es convoquen beques de caràcter general per realitzar estudis universitaris i d’altres estudis superiors
l’any 2004-2005 (BOPV núm. 115 de 18 de juny de 2004).
• La convocatòria dels ajuts corresponents als programes d’actuació en favor dels emigrants espanyols, d’acord amb l’ordre
de 4 de febrer, per ajudes de promoció educativa, cultural i
social, corresponent al programa 10 de les beques Reina Soﬁa,
per a la realització d’estudis universitaris i de postgrau (BOE
núm. 38 de 13 de febrer de 2004).
Beques col·laboració

Convocatòria Beques Col·laboració del MEC
Es van assignar a la Universitat de Lleida un total de 26 beques
de col·laboració i es van presentar 30 sol·licituds, d’acord amb la
distribució dels quadres adjunts.
• Estadístiques Beques Col·laboració per departaments curs
2004-2005.
• Estadístiques Beques Col·laboració per estudis curs 20042005.

• La convocatòria de beques de col·laboració del MEC, d’acord
amb l’Ordre de 14 de juny de 2004 per la qual es convoquen
ajuts a l’estudi de caràcter especial denominats Beques-Collaboració per al curs acadèmic 2004-2005 (BOE núm. 167, de
12 de juliol de 2004).
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Beques col·laboració per departaments
CENTRE
Facultat de Dret i Economia

Escola Politècnica Superior

DEPARTAMENT
Dret Privat
Dret Públic
Economia Aplicada
Total Facultat de Dret i Economia

Adjudicades

Denegades

2
3
1
6

Informàtica i Ingenyieria Industrial
Matemàtica
Total Escola Politècnica Superior

Total sol·licituds presentades
2
3
1
6

1
1
2

1
1
2

Facultat de Ciències de l’Educació

Facultat de Medicina
ETSEA

TOTALS

80

Comunitat universitària

Filologia Catalana i Comunicació
Pedagogia i Psicologia
Total Facultat de Ciències de l’Educació

1
1
2

Ciències Mèdiques Bàsiques
Total Facultat de Medicina

2

Producció Vegetal i Ciència Forestal
Tecnologia dels Aliments
Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Medi Ambient i Ciències del Sòl
AEGERN
Producció Animal
Total Etsea

1
1
2

2

2
2
6
2
4
16
26

2

2
2

2
4

2
2
2
6
2
4
18
30

Estadístiques beques 2004/2005
ESTUDIS

CENTRE
EU Relacions Laborals

BEQUES MEC

Adjudicades

Denegades

Total MEC

8

9

17

ET Informàtica de Gestió
ET Informàtica de Sistemes
ET Industrial Mecànica
Enginyer Informàtic

39
46
43
12

13
37
29
6

52
83
72
18

ET Indústries Agràries i Alimentàries
ET Mecanització i Construccions Rurals
ET Explotacions Agropecuàries
ET Hortofructicultura i Jardineria
ET Explotacions Forestals
ET Indústries Forestals
Enginyer Agrònom
Enginyer de Forest
Ciència i Tecnologia dels Aliments

20
6
15
5
43
4
96
65
7

16
9
3
6
32
1
53
27
4

36
15
18
11
75
5
149
92
11

Ciències del Treball
Dret
Empresarials
Doble titulació Dret i Empresarials
Administració i Direcció d’Empreses

10
33
78
6
21

5
27
47
4
10

15
60
125
10
31

Educació Social
Treball Social
Mestre: Educació Infantil
Mestre: Educació Primària
Mestre: Educació Especial
Mestre: Educació Física
Mestre: Educació Musical
Mestre: Llengua Estrangera
Psicopedagogia

60
39
53
44
29
37
19
19
44

18
27
21
24
17
22
11
13
10

78
66
74
68
46
59
30
32
54

Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Geografia
Història
Història de l’Art
Filologia Francesa
Filologia Anglesa
Comunicació Audiovisual

3
5
3
16
12

11
9

1
8
6
8
10
1
20
2

4
13
9
24
22
1
31
11

Medicina

115

78

193

Infermeria

87

36

123

148

109

257

Turisme

18

15

33

Turisme

9

5

14

1.337

1
801

1
2.138

Relacions Laborals

EU Politècnica

ETSEA

Facultat de Dret i Economia

Facultat de Ciències de l’Educació

Facultat de Lletres

Facultat de Medicina

EU Infermeria

INEFC
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

EU de Turisme “Terres de Lleida”
EU de Turisme de Manresa
EU de Turisme dels Pirineus
Turisme
TOTAL
BEQUES PAÍS BASC
CENTRE
Facultat de Medicina
TOTAL
TOTAL

ESTUDIS

Adjudicades

Medicina

1
1
1.338

Denegades
1
1
802

Total País
Basc
2
2
2.140
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PERSONAL ACADÈMIC
a) Document de Política de Personal Acadèmic
El 26 de novembre el Claustre va aprovar el Document de Política
de Personal Acadèmic que intenta recollir les polítiques i directrius
de la UdL en matèria de personal acadèmic.
En relació amb la distribució de l’activitat acadèmica es pretén valorar i reconèixer totes les activitats acadèmiques realitzades pel
personal acadèmic que són coherents amb els objectius de la Universitat de Lleida, recollits en els seus Estatuts. La coexistència de
temps estimats, de temps reconeguts i de límits superiors suposa
que el document no és exactament i únicament el reconeixement
del temps que el personal acadèmic dedica a les diferents tasques,
sinó que, directament o indirectament, limita el desenvolupament
de determinades activitats o, per contra, les estimula.
Aquest document estructura la gestió de l’activitat acadèmica
en tres parts: 1) desenvolupament de l’activitat acadèmica (on
s’estableixen uns criteris reguladors de l’activitat acadèmica del
professorat, entesos com a mínims); 2) gestió del personal acadèmic (on s’estableixen, d’una manera objectiva, els criteris per
l’assignació del personal acadèmic als departaments, prenent com
a paràmetres les mitjanes d’hores d’activitat acadèmica total, d’activitat docent i d’activitat de recerca, desenvolupament i innovació, R+D+I, respectivament, corresponents a cada departament.
En síntesi, el model proposat pretén potenciar els departaments
més actius –amb una mitjana d’hores d’activitat acadèmica total
elevada– tot garantint, alhora, que aquesta activitat acadèmica
es realitzi d’una manera equilibrada, és a dir, amb uns mínims de
dedicació a activitats docents i a activitats d’R+D+I); i 3) promoció
del personal acadèmic.
b) Complement Autonòmic de Docència:
S’ha desenvolupat la normativa (o manual) per a la concessió del
complement autonòmic de docència del professorat funcionari.
Després d’haver-se realitzat una primera avaluació docent del professorat, s’ha aprovat el reconeixement d’aquests complements als
professors que els varen sol·licitar. Un 80% dels professors de la
UdL que van sol·licitar el complement de docència el van obtenir.
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Un cop ﬁnalitzada aquesta primera avaluació, s’ha procedit a fer
una primera revisió del manual d’avaluació i s’ha obert la segona
convocatòria d’avaluació docent del professorat funcionari.
c) Concursos d’Accés als cossos docents universitaris:
S’ha desenvolupat la normativa dels Concursos d’Accés als cossos
docents universitaris convocats per la UdL i s’han realitzat els concursos d’accés als cossos docents universitaris corresponents a les
places d’Habilitació sol·licitades per la UdL (2ª Convocatòria d’Habilitacions) corresponents a tres places de professorat funcionari,
després d’haver-se realitzat les proves d’habilitació corresponents.
Així mateix, s’han sol·licitat dues noves places d’habilitació de professorat funcionari ja habilitat, pendent d’estabilitzar-se, per tal
de poder convocar, de manera imminent, els concursos d’accés
corresponents.
d) Convocatòries de professorat contractat:
S’han realitzat tres convocatòries per a la contractació de Professorat (conv. 41, 42 i 43). Inclosa en les convocatòries anteriors,
s’han desenvolupat els concursos de la primera convocatòria de
professorat corresponents al Pla Serra-Húnter: de les cinc places
ofertades, ﬁnalment han estat cobertes tres.
e) Adhesió al protocol de creació de la Mesa General
Universitats
La UdL s’ha adherit i forma part activa de la Mesa General d’Universitats de Catalunya, per tal de treballar en les condicions laborals del personal depenent de les universitats públiques catalanes,
sigui personal docent investigador o d’administració i serveis.
Estructura del Personal acadèmic
Durant aquest curs han desenvolupat la seva tasca docent a la
Universitat de Lleida 790 professors, dels quals 486 són homes, un
62% del total, i 304 són dones, un 38%.
Pel que fa a la seva categoria o tipus de contracte, els 284 professors contractats a temps complet, amb el 35% del total, són el
col·lectiu més nombrós, seguits pels catedràtics d’universitat i dels
professors titulars d’universitats, amb el 21% i el 20% respectivament, del total de la plantilla de professors.

P A TC
3%

A LTR E S
7%

CE U
4%

CU
10%

TU
21%
P A TP
35%
TE U
20%

* Dades a 30 d’abril de 2005.
** ALTRES: Ajudants, Lectors, Col·laboradors, Agregats, Professors visitants, Emèrits, Investigadors Ramon y Cajal, i Investigadors en formació.

Professorat per Departaments 30/4/05
DEPARTAMENTS
AEGERN
Anglès i Lingüística
Cirurgia
CMB
Didàctiques Específiques
Dret Privat
Dret Public
Economia Aplicada
Enginyeria Agroforestal
Filologia Catalana i Comunicació
Filologia Clàssica, Francesa i Hisp.
Geografia i Sociologia
Història
Història de l’Art i Història Social
Hortofruc., Botànica i Jardineria
Infermeria
Informàtica i Enginyeria Industrial
Matemàtica
Medi Ambient i Ciències del Sòl
Medicina
Pedagogia i Psicologia
Producció Animal
Producció Vegetal i C. Forestal
Química
Tecnologia d’Aliments
TOTAL

CU
H
3

CEU
D

3
10

3
7
3
1
1
4
2
4
3

1
3
1
3
8
3
2
65

H

1

TU
D

1
1

1
1

3

1
1
2
2

1
1
1

1
1
2
1

1
1
1
11

2
4
3
1
21

1
1
1
1
7

TEU

H
3
3
5
7

D
1
3

2
3
3
5
7
5
5
6
6
3

5
5
3

3
6
7
6
4
1
4
3
4
101

1

H
3
1

D
8
4

2

9
1
1
3
4
3
3
2
1

9

3
5
3
3
3
2

4
1
4
6
5
66

1
1
12
1
1
2
3
5
2
9
4
9
3
3
2
5
4
3
76

PATP
H
D
7
3
2
27
2
12
6
4
4
6
1
9
1
4
3
14
1
5
6
3
2
4
1
1

PATC
H
D
2
1
3

3
3
22
6
10
24
5
3
4
3
5
184

D

LECTOR
H
D

COL.LAB.
H
D
1

AGREG.
H
D

1

1
1
1

1

1

8

5

1

1

1
1

1

1

1

1
1
2

1

3
1

1

1
34

1
1

2
1
13
12
1
1
1
2
100

ALTRES
H
D

2

1
3
12
4
5
1
2
9
2
2
2
1
82

AJU
H

1

3

1

3

1
1

1
1

2

1

1
2

3

2

1
24

4
19

1
10

11

0

1

2

2

3

3

0

2

TOTAL
32
18
37
60
22
20
31
21
40
31
30
24
19
19
20
51
49
27
36
52
46
17
40
18
30
790

LECTOR - Profesor Ajudant Doctor LOU.
ALTRES - Professors Visitants, Emèrits, Investigadors Programa Ramón y Cajal,Investigadors en Formació.
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60
56

50

40

32
31

20
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22

18
17
52
51

40

37
35
33
31

20
31

24
26

21
18
30

24
24
23
20
21

19
19

20
18
49
52
46
43

39
38
36
40
37
30

27
26
27

17
18

10

0
Any 2004
Any 2005

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
(A 31 de maig de 2005).

a) Acord amb la Junta de PAS Funcionari sobre condicions de treball del personal funcionari. Aquest acord, amb vigència ﬁns a
l’any 2007, preveu:

Aprovació de la nova estructura del PAS

-

Promoció dels actuals auxiliars administratius a administratius.

Durant aquest curs acadèmic s’ha aprovat l’estructura organitzativa de la UdL, la Relació i el Catàleg de Llocs de Treball de la UdL.
Les seves principals característiques són:

-

Convocatòria d’oposicions per auxiliars administratius.

-

Promoció d’administratius a tècnics de gestió

a) S’organitza la UdL en 14 estructures administratives, amb els
corresponents organigrames dels llocs de treball.

-

Promoció de tècnics de gestió a tècnic superiors.

-

Millores retributives per algunes categories laborals: caps
negociats i ajudants biblioteca.

b) S’estableix un catàleg de llocs de treball on es deﬁneixen 113
llocs amb descripció de funcions concretes.
c) S’estableix una relació de llocs de treball actualitzada i d’acord
amb les estructures organitzatives i el catàleg de llocs de treball.

b) Acord amb la Junta de PAS funcionari i el Comitè de PAS laboral sobre els serveis prestats a la UdL.

El conjunt de l’estructura organitzativa suposa:

c) Acord amb el Comitè d’Empresa PAS de millora de l’estructura
organitzativa i retributiva del PAS laboral. Es tracta d’un acord
amb vigència ﬁns a l’any 2007 i que preveu:

a) La creació de 74 llocs de treball, fruit de:
-

processos d’internalització de serveis: 29 llocs

-

L’estabilització de les places de personal laboral mitjançant la
creació de les places i la seva provisió de forma deﬁnitiva.

-

personal eventual per potenciar la direcció i gestió de serveis: 4 llocs

-

La reclassiﬁcació de determinades categories laborals.

-

estabilització de places en contractació temporal: 15 llocs

-

La potenciació del sistema de provisió de llocs per promoció interna.

-

potenciació de serveis: 26 llocs

-

Millores retributives d’algunes categories laborals.

b) Promocions i reclassiﬁcacions de personal en 131 llocs de treball.
c) Augment de categoria de llocs de treball i augments de complements en 43 llocs de treball.
Acords amb la Junta de PAS Funcionari i amb el Comitè
del PAS Laboral

Fons Social del PAS
Per primera vegada s’ha aprovat el Reglament del Fons Social del
PAS, corresponent a l’exercici de 2003, que es va pagar a ﬁnals
del 2004. Aquest any ja s’ha aprovat el Reglament del Fons Social
del 2004, donant continuïtat i regularitzat a aquestes prestacions
socials per al personal d’administració i serveis.

Durant aquest curs s’han signat també diversos acords amb la
Junta de PAS Funcionari i amb el Comitè de PAS Laboral:
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Estructura i Distribució del Personal d’Administració i
Serveis de la UdL
El Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de Lleida es
distribueix entre el personal dels Serveis Generals, el personal dels
Serveis Universitaris i el personal que treballa en els 5 campus de
la Universitat. En el gràﬁc següent s’observa que el PAS de la UdL
treballa principalment en els campus, ja que suposa un 44% de tot
el personal de la UdL.
S erveis
G enerals
27%

P A S C am pus
44%

S erveis
U nivers itaris
29%

En relació amb el tipus de contracte, en el gràﬁc següent s’observa
que el PAS de la Universitat de Lleida està integrat bàsicament
per personal funcionari i laboral indeﬁnit, ja que suposen el 45%
i el 30%, respectivament, del total del personal d’administració i
serveis de la UdL.
Laborals
c ontrac tats
12%

P ers onal
eventual
1%
F unc ionaris
45%

Laborals
indefinits
30%
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Interins
12%

Taula resum de la distribució per unitats i per tipus de contracte del PAS de la UdL
UNITATS
Àrea de Relacions Internacionals i cooperació
Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions
Àrea Econòmica
Arxiu i Gestió Documents
Assessoria Jurídica
Campus Cappont
Campus Ciències de la Salut
Campus Ciències de l’Educació
Campus ETSEA
Campus Rectorat
Comunicació
Consell Social
Gerència
Institut de Ciències de l’Educació
Oficina de Qualitat
Oficina de Suport R+D+I
Oficina Tècnica d’Infraestructures
Rectorat
Secretaria General
Servei de Biblioteca i Documentació
Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Personal
Servei de Publicacions
Servei d’Esports
Servei d’Extensió Universitària
Servei Lingüístic
Serveis Culturals
Sindic de Greuges
Universitat d’Estiu
Vicerectors
TOTAL

FUNCIONARIS

H
0
2

1
3
4
1
1
6

1

1

0

0
0
2

D
1
1
6
1
1
11
8
5
15
8

FUNCIONARIS
INTERINS

H
0

0
0
1
1
0

4

6
1
3
3
1

LABORALS
CONTRACTATS

PERSONAL
EVENTUAL

H
2
10

D
3
1
1

H
0
9

D
0
6

H
0
1

D
0

4
7
1
6
8

1
6
1
11
6
1

1
0
1
0
2

8
1
2
3
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2

1
1
3

2
2
3
2
24
10
8

D
0

LABORALS

1

1

1

0
0

1

1

3
2
0
1
7
3
2

5
5
0
0
3

3
1
0
0
8

2
1

1

1
0

1
0

0
0
1

15

1

0

1
0
4

1
0

0
0

26

4

0

1

1
1

1

1

2
24

6
124

5

36

56

45

TOTAL

6
28
11
1
2
34
27
15
40
31
1
2
2
5
2
15
10
5
3
49
14
10
2
2
6
1
1
1
1
8
335
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PAS per unitatas
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49

40
34
40

30
28

10
6
27

1
2
31

20

11
15
15
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1
2
2
5
2
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5
3
10
2
2
6
1
1
1
1
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DOCÈNCIA
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NOVES TITULACIONS
El DURSI ha atorgat a la UdL tres noves titulacions, dues de primer
cicle, Arquitectura Tècnica i Nutrició Humana i Dietètica i una llicenciatura, Biotecnologia, que es començaran a impartir el proper
curs. També s’ha atorgat a la UdL dos màsters oﬁcials en Veterinària, un dels quals, el màster en Sanitat i Producció Porcina, també
es començarà a impartir el curs 2005-06

ESTUDIS DE PRIMER I SEGON CICLE
Facultat de Dret i Economia
Llicenciatura en Dret
• Estructura: Primer i segon cicle
• Durada: 4 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 222,5
- Optatius: 47,5
- Lliure elecció: 30
- Crèdits totals: 300
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientiﬁcotècnica, Ciències Socials,
Ciències de la Salut, Humanitats
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

Facultat de Lletres
Llicenciatura en Filologia Anglesa
• Estructura: Primer i segon cicle
• Durada: 4 anys, dividits en 8 quadrimestres
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris:114
- Optatius: 156
- Lliure elecció: 30
- Crèdits totals: 300

• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Humanitats
- Opció COU: D Humanisticolingüística
- CFGS: Interpretació del llenguatge de signes
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Llicenciatura en Filologia Catalana
• Estructura: Primer i segon cicle
• Durada: 4 anys, dividits en 8 quadrimestres
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 114
- Optatius: 156
- Lliure elecció: 30
- Crèdits totals: 300
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Humanitats
- Opció COU: D Humanisticolingüística
- CFGS: Interpretació del llenguatge de signes
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Llicenciatura en Filologia Hispànica
• Estructura: Primer i segon cicle
• Durada: 4 anys, dividits en 8 quadrimestres
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 162
- Optatius: 108
- Lliure elecció: 30
- Crèdits totals: 300
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Humanitats
- Opció COU: D Humanisticolingüística
- CFGS: Interpretació del llenguatge de signes
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Llicenciatura en Història
• Estructura: Primer i segon cicle
• Durada: 4 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 179
- Optatius: 91
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- Lliure elecció: 30
- Crèdits totals: 300
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Humanitats, Ciències Socials
- Opció COU: C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- Ensenyaments artístics: només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Llicenciatura en Història de l’Art
• Estructura: Primer i segon cicle
• Durada: 4 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 147
- Optatius: 123
- Lliure elecció: 30
- Crèdits totals: 300
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Humanitats, Ciències Socials
- Opció COU: C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- Ensenyaments artístics: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

Facultat de Medicina
Llicenciatura en Medicina
• Estructura: Primer i segon cicle
• Durada: 6 anys, dividits en 6 quadrimestres, 6 trimestres i 9
mesos de rotació
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 458
- Optatius: 12
- Lliure elecció: 52
- Crèdits totals: 522
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut
- Opció COU: B Biosanitària
- CFGS: Audiopròtesis
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

ESTUDIS DE SEGON CICLE
Facultat de Lletres

Llicenciatura en Geograﬁa

Llicenciatura en Filologia Francesa (2n cicle)

• Estructura: Primer i segon cicle
• Durada: 4 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 144
- Optatius: 126
- Lliure elecció: 30
- Crèdits totals: 300
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientiﬁcotècnica, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

• Estructura: Segon cicle
• Durada: 2 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 63
- Optatius: 72
- Lliure elecció: 15
- Crèdits totals: 150
• Accés:
Cal haver superat el primer cicle de qualsevol llicenciatura en
Filologia, i, a més a més, superar, si no s’ha fet abans, els 14 crèdits en Llengua Francesa i els 12 crèdits en Literatura Francesa.
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
• Estructura: Segon cicle
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 74
- Optatius: 40,5
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Lliure Elecció: 14
Crèdits totals: 128,5
• Accés:
Des de qualsevol títol de primer cicle (diplomatura o equivalents) o superant el primer cicle de qualsevol llicenciatura o
equivalents amb complements de formació. No ha de cursar
aquests complements de formació qui hagi superat el primer
cicle de les llicenciatures de Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques.
-

Escola Universitària d’Infermeria
Ciències Sanitàries – Infermeria (2n cicle). Títol Propi
• Estructura: Segon cicle
• Durada: 2 anys
• Crèdits:
- Troncals: 78
- Obligatoris: 33
- Optatius: 24
- Lliure elecció: 15
- Crèdits totals: 150
• Accés:
Poden accedir a aquests estudis de segon cicle els estudiants
que tenen algun del títols següents: Infermeria, Fisioteràpia,
Teràpia Ocupacional, Podologia, Logopèdia, Nutrició i Dietètica Humanes i Òptica i Optometria. També poden accedir-hi
els estudiants que hagin superat com a mínim, el primer cicle
d’algunes d’aquestes llicenciatures: Medicina, Farmàcia, Veterinària, Odontologia.

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agrària
Enginyeria Agronòmica (2n cicle)
• Estructura: Segon cicle
• Durada: 2 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 66-102 (variable segons la titulació
de procedència)
- Optatius: 33-69 (variable segons la titulació de procedència)

Lliure elecció: 15
Crèdits totals: 150
Projecte ﬁnal de carrera: sí (15 crèdits)
• Accés:
- Directe per qui hagi cursat el primer cicle d’Enginyeria
Agronòmica o d’Enginyeria de Forests.
- Directe per qui tingui la titulació d’ETA en Explotacions
Agropecuàries, ETA en Hortofructicultura i Jardineria, ETA
en Indústries Agràries i Alimentàries, ETF en Explotacions
Forestals o ETF en Indústries Forestals.
- Qui tingui la titulació d’ETA en Mecanització i Construccions Rurals ha d’haver superat els complements de formació següents: 9 crèdits en Biologia, Fisiologia Vegetal i Botànica i 12 crèdits en Fonaments Químics de l’Enginyeria.
-

Enginyeria de Forests (2n cicle)
• Estructura: Segon cicle
• Durada: 2 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 73,5-129 (segons titulació de procedència)
- Optatius: 6-61,5 (segons titulació de procedència)
- Lliure elecció: 15
- Crèdits totals: 150
- Projecte ﬁnal de carrera: sí (15 crèdits)
• Accés:
- Directe per qui hagi cursat el primer cicle d’Enginyeria
Agronòmica o d’Enginyeria de Forests.
- Directe per qui tingui la titulació d’ETA en Explotacions
Agropecuàries, ETA en Hortofructicultura i Jardineria, ETA
en Indústries Agràries i Alimentàries, ETF en Explotacions
Forestals o ETF en Indústries Forestals.
- Qui tingui la titulació d’ETA en Mecanització i Construccions Rurals han d’haver superat els complements de formació següent: 9 crèdits en Biologia, Fisiologia Vegetal i Botànica i 12 crèdits en Fonaments Químics de l’Enginyeria.
Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n
cicle)
• Estructura: Segon cicle
• Durada: 2 anys
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• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 94,5-105 (segons la titulació de procedència)
- Optatius: 30-40,5 (segons la titulació de procedència)
- Lliure elecció: 15
- Crèdits totals: 150
- Projecte ﬁnal de carrera: no
• Accés:
S’ha d’haver superat el primer cicle de les llicenciatures en
Veterinària, Farmàcia, Biologia, Medicina o d’Enginyeria Agronòmica, Enginyeria de Forests o Enginyeria Química, o haver
superat els estudis d’ETA en Indústries Agràries i Alimentàries, ETA en Hortofructicultura i Jardineria, ETA en Explotacions
Agropecuàries, ETA en Indústries Forestals o ET en Química Industrial. D’acord amb l’OM de 17/12/99 (BOE 24/12/99), també
tenen accés els estudiants que estiguin en possessió del títol
de Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica, així com els diplomats en Ciències del Mar.

Facultat de Ciències de l’Educació
Llicenciatura en Psicopedagogia
• Estructura: Segon cicle
• Durada: 2 anys
• Crèdits:
- Troncals: 74,5
- Optatius: 36
- Lliure elecció: 13,5
- Crèdits totals: 124
• Accés:
Poden accedir a aquests estudis de segon cicle, amb complements de formació, els estudiants que han superat el primer
cicle d’alguna de les titulacions següents: llicenciatura en Psicologia o llicenciatura en Pedagogia. També hi poden accedir,
amb complements de formació, els estudiants que tenen d’algun dels títols següents: Mestre, en les diverses especialitats, o
diplomatura en Educació Social.
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Facultat de Dret i Economia
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (2n
cicle)
• Estructura: Segon cicle
• Durada: 2 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 82,5
- Optatius: 52,5
- Lliure elecció: 15
- Crèdits totals: 150
• Accés:
Poden accedir a aquest estudis de segon cicle els estudiants que
hagin superat el primer cicle de la llicenciatura en Economia (i
que tinguin aprovats 9 crèdits de l’assignatura d’Economia de
l’Empresa) o el primer cicle de la Llicenciatura en Administració
i Direcció d’Empreses. També hi poden accedir els estudiants
que tinguin el títol de Diplomat en Ciències Empresarials (i que
tinguin aprovats 4 crèdits de l’assignatura de Microeconomia i
4 crèdits de l’assignatura de Macroeconomia).
Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle)
• Estructura: Segon cicle
• Durada: 2 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 60
- Optatius: 46,5
- Lliure elecció: 13,5
- Crèdits totals: 120
• Accés:
Poden accedir a aquests estudis de segon cicle els estudiants
que hagin superat el primer cicle d’algunes d’aquestes llicenciatures: Dret, Economia, Administració i Direcció d’Empreses,
Psicologia, Sociologia, Ciències Polítiques i de l’Administració o
Humanitats. També hi poden accedir els estudiants que estiguin
en possessió d’algun dels títols següents: Relacions Laborals,
Treball Social, Gestió i Administració Pública, Ciències Empresarials, Educació Social o Turisme. Cada estudiant, en funció dels
estudis de procedència, ha de cursar una sèrie de complements
de formació especíﬁcs. Aquests complements es poden cursar
simultàniament al llarg dels dos cursos acadèmics.

Escola Politècnica Superior
Enginyeria en Informàtica (2n cicle)

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en
Hortofructicultura i Jardineria

• Estructura: Segon cicle
• Durada: 2 anys
• Crèdits:
- Troncals: 54
- Optatius: 36
- Lliure elecció: 12
- Treball de ﬁ de carrera: 18 (cr. troncals)
- Crèdits totals: 120
• Accés:
Diplomats en Informàtica o enginyers tècnics en Informàtica
de Sistemes o de Gestió. També els qui hagin superat el primer
cicle de l’enginyeria en Informàtica.

• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 180
- Optatius: 22,5
- Lliure elecció: 22,5
- Crèdits totals: 225
- Projecte ﬁnal de carrera: sí
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Cientiﬁcotècnica, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

ESTUDIS DE PRIMER CICLE

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Mecanització i
Construccions Rurals

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agrària

• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 180
- Optatius: 22,5
- Lliure elecció: 22,5
- Crèdits totals: 225
- Projecte ﬁnal de carrera: sí
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Cientiﬁcotècnica, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en explotacions
agropecuàries
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 180
- Optatius: 22,5
- Lliure elecció: 22,5
- Crèdits totals: 225
- Projecte ﬁnal de carrera: sí
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Cientiﬁcotècnica, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries
Agràries i Alimentàries
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 180
- Optatius: 22,5
- Lliure elecció: 22,5
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Crèdits totals: 225
Projecte ﬁnal de carrera: sí
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Cientiﬁcotècnica, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
-

Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Explotacions
Forestals
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 180
- Optatius: 22,5
- Lliure elecció: 22,5
- Crèdits totals: 225
- Projecte ﬁnal de carrera: sí
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Cientiﬁcotècnica, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Indústries
Forestals
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 180
- Optatius: 22,5
- Lliure elecció: 22,5
- Crèdits totals: 225
- Projecte ﬁnal de carrera sí
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Cientiﬁcotècnica, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
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Escola Universitària d’Infermeria
Diplomatura en Infermeria
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys. Primer i segon curs per quadrimestres; tercer
curs, anual
• Crèdits:
- Troncals: 189
- Optatius: 18
- Lliure elecció: 23
- Crèdits totals: 230
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut
- Opció COU: B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

Escola Universitària Politècnica
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 172,5
- Optatius: 21 (1 bloc de 15 crèdits i 1 assignatura de 6 crèdits)
- Lliure elecció: 21,5
- Treball de ﬁ de carrera: 15 (cr. obligatoris)
- Crèdits totals: 215
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Cientiﬁcotècnica, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys

• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 172,5
- Optatius: 21 (1 bloc de 15 crèdits i 1 assignatura de 6 crèdits)
- Lliure elecció: 21,5
- Treball de ﬁ de carrera: 15 (cr. obligatoris)
- Crèdits totals: 215
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Cientiﬁcotècnica, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 166,5
- Optatius: 21
- Lliure elecció: 22,5
- Projecte ﬁnal de carrera: 15 (cr. troncals)
- Crèdits totals: 225
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Cientiﬁcotècnica, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

Facultat Ciències de l’Educació
Diplomatura en Educació Social
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 139,5
- Optatius: 31,5
- Lliure elecció: 19
- Crèdits totals: 190

• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientiﬁcotècnica, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Mestre, especialitat Educació Infantil
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 153,5
- Optatius: 30
- Lliure elecció: 21
- Crèdits totals: 204,5
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientiﬁcotècnica, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Ensenyaments artístics: Tots els cicles
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Mestre, especialitat Educació Primària
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 165,5
- Optatius: 16,5
- Lliure elecció: 21
- Crèdits totals: 203
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientiﬁcotècnica, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Ensenyaments artístics: Tots els cicles
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
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Mestre, especialitat Educació Especial
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 162,5
- Optatius: 22,5
- Lliure elecció: 21
- Crèdits totals: 206
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientiﬁcotècnica, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Ensenyaments artístics: Tots els cicles
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Mestre, especialitat Educació Física
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 158
- Optatius: 27
- Lliure elecció: 21
- Crèdits totals: 206
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientiﬁcotècnica, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Mestre, especialitat Educació Musical
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 168,5
- Optatius: 13,5

98

Docència

Lliure elecció: 21
Crèdits totals: 203
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientiﬁcotècnica, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
-

Mestre, especialitat Educació Llengua Estrangera
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 159,5
- Optatius: 25,5
- Lliure elecció: 21
- Crèdits totals: 206
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientiﬁcotècnica, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Diplomatura en Treball Social
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys, dividits en 6 quadrimestres
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 153,5
- Optatius: 21
- Lliure elecció: 19,5
- Crèdits totals: 194
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientiﬁcotècnica, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

Facultat de Dret i Economia
Diplomatura en Ciències Empresarials
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 135
- Optatius: 30
- Lliure elecció: 19
- Crèdits totals: 184
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Cientiﬁcotècnica, Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

Itinerari curricular conjunt
Facultat de Dret i Economia
Itinerari Curricular Conjunt llicenciatura en Dret
i diplomatura en Ciències Empresarials
• Durada: 5 anys
• Crèdits:
- Crèdits totals: 327,5
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Cientiﬁcotècnica, Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

CENTRES ADSCRITS
Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
• Estructura: Primer i segon cicle
• Durada: 4 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 208

Optatius: 66
Lliure elecció: 31
Crèdits totals: 305
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientiﬁcotècnica, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS: Animació d’Activitats Físiques i Esportives
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
-

Diplomatura en Relacions Laborals
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys, dividits en 6 quadrimestres
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 174
- Optatius: 12
- Lliure elecció: 21
- Crèdits totals: 207
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientiﬁcotècnica, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Diplomatura en Turisme
• Estructura: Primer cicle
• Durada: 3 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 144
- Optatius: 36
- Lliure elecció: 20
- Crèdits totals: 200
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientiﬁcotècnica, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientiﬁcotecnològica, B Biosanitària, C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
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ESTUDIS DE TERCER CICLE
En aquest curs, els cursos de tercer cicle han estat gestionats pel Centre de Transferencia de Tecnologia i per la Fundació Universitat de
Lleida. El total d’alumnes matriculats ha estat de 1.491, la qual cosa signiﬁca un increment superior al 15% respecte als alumnes matriculats
el curs anterior.
Programes de doctorat
PROGRAMES

DEPARTAMENT

HOMES

DONES

TOTAL

22

4

26

0002 Sistemes Agrícoles, Forestals i Alimentaris
0003 Canvis Socials i Noves Perspectives del Dret i de la Ciència Jurídica
0004 Empresa i Sistema Penal
0005 Estudis Avançats en Ciències Biomèdiques
0101 Medi Ambient i Ciències del Sòl

Enginyeria Agroforestal; Informàtica i Enginyeria Industrial, i Matemàtica
Prod.Veg. i Ciènc.Forestal; Hortofruct.,Botànica i Jardin.; Química;
Prod.Animal, i Tecn. d'Aliments
Dret Públic i Privat
Dret Públic
Medicina i Ciències Mèdiques Bàsiques
Medi Ambient i Ciències del Sòl

27
2
1
17
10

37
0
1
22
7

64
2
2
39
17

0103 Llengua i Literatura: Identitat i Estandardització

Filologia Catalana

3

6

9

0201 Acció i Reflexió Psicopedagògica en Contextos Educatius
0202 Medicina i Cirurgia d'Urgència

Pedagogia i Psicologia
Cirurgia

3
6

3
15

6
21

0302 Psicologia de l'Educació, Cultura, Educació i Sistemes Semiòtics
0303 Electroquímica. Ciència i Tecnologia

Pedagogia i Psicologia
Química

0
1

2
0

2
1

0304 Història, Història de l'Art i Patrimoni Cultural. Models i Itineraris
0306 English Studies

Història, i Història de l'Art i Història Social
Anglès i Lingüística

2
0

7
2

9
2

0307 Nova Legislació i Jurisprudència del Dret Civil Català
0308 Organització i Administració d'Empreses

Dret Privat
AEGERN

4
4

6
1

10
5

0401 La Construcció Europea: Societat, Cultura, Dret i Educació
0402 Recerca Clínica en Medicina
0404 Tecnologia Educativa
0405 Dones, Gènere i Estudis Culturals
9830 Medi Ambient i Ciències del Sòl
9835 Producció Vegetal

Inglés y Lingüística; Didácticas Específicas; Derecho Público; Economía
Aplicada; Filología Catalana y Comunicación; Filología Clásica, Francesa
e Hispánica; Historia; Historia del Arte e Historia Social; Geografía y
Sociología, y Pedagogía y Psicología
Medicina
Pedagogia i Psicologia
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Medi Ambient i Ciències del Sòl
Producció Vegetal

20
8
1
0
2
1

14
6
3
1
1
0

34
14
4
1
3
1

9839 Entre el Camp i la Ciutat. Fonts, Mètodes i Anàlisis Historiogràfics
9840 Teoria del Text i el seu Context

Història
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

5
2

0
6

5
8

9847 Milenium Studies in English Language, Literatures and Linguistics

Anglès i Lingüística

1

3

4

0403 Personalitat, desenvolupament i comportament anormal

Pedagogia i Psicologia

2

2

4

9844 Intervenció psicopedagògica en la diversitat
9848 La transmissió de les formes artístiques

Pedagogia i Psicologia
Història, i Història de l'Art i Història Social

1
1

2
0

3
1

0377 La gestió avançada d'empreses en una economia globalitzada
TOTAL

Dret públic/AEGERN

65
211

5
156

70
367

0001 Enginyeria

Alumnes matriculats: 367.
No estan incloses les matrícules de DEA ni Tutela.
No estan incloses les matrícules dels programes d’INEFC-Lleida.
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Docència

Programes de Mestratge

Curs
Promoció i Educació per la Salut:
Investigació i Intervenció
Màster en Acupuntura
Màster en Formació en Immigració:
Educació, Llengua i Treball Social
Màster en Criminologia i Sistema
de Justícia Penal
Màster en Gestió Cultural

Departament /Entitat

Coordinació

Crèdits

Infermeria

S. Sáez Cárdenas

50

Cirurgia

J. A. Carceller

50

Geografia i Sociologia

D. Mayoral

50

Dret Públic

J. M. Tamarit

30

Geografia i Sociologia

F. Molina

50

Alumnes matriculats: 112.

Cursos de Postgrau

Curs
Postgrau en Dret Local
Promoció de la Salut Sexual i Reproductiva.
Intervenció Educativa i Comunitària
Cures d'Infermeria al Pacient Neurològic
Atenció al Malalt Terminal per a
Professionals de la Salut
Capacitació en Peritatge Judicial Psicològic
als Tribunals de Justicia
Postgrau en Educació Emocional
Cálculo y Diseño de Instalaciones Solares
de A.C.S.
XI Curs de Postgrau Nutrició i Dietètica
Clíniques
Diploma en Sanitat: Bases Científiques i
Operatives de la Salut Pública
Desenvolupament i Cooperació: de l'Àmbit
Global al Local
Comptabilitat i Fiscalitat a l'Empresa
Postgrau en Infermeria d'Empresa
Postgrau en Gestor de Sistemes de Qualitat
Postgrau en Intervenció Socioeducativa amb
Immigrants i Gitanos
Postgrau en Gestió de Sistemes d'Informació
Geogràfica

Departament / Entitat
Dret Públic
Infermeria

Coordinació
A. Ezquerra Huerva
S. Sáez Cárdenas

Crèdits
26
25

Infermeria
Infermeria

M. P. Jurschik Giménez
R. Colell Brunet

15
25

Pedagogia i psicologia

A. Aluja Fabregat

15

Pedagogia i psicologia
Media ambient i ciències del sòl

G. Filella Guiu
M. Ibáñez Plana

12
10

Medicina

A. Rodriguez Pozo

16

Cirurgia

P. Godoy Garcia

15

Economia aplicada

A. Barrau Calvo

15

Administració d'Empreses i
Gestió Econòmica de Recursos
Naturals
Escola Universitària Infermeria
Fundació Universitat de Lleida
Geografia i Sociologia

J. L. Gallizo Larraz

20

C. Nuin
J. Garreta

35
16
14

Geografia i Sociologia

C. Bellet

16

Alumnes matriculats: 341.
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Cursos d’Especialització
Curs
Cuidatges d’Infermeria al Malalt Crític.
Problemes Comuns
Cuidatges d'Infermeria al Malalt Crític.
Problemes Cardiorespiratoris
Atenció a la Dona en les Malalties
Ginecològiques
Cuidatge d'Infermeria al Malalt Crític.
Problemes Quirúrgics i Traumàtics
Atencio Prehospitalària Urgent a la
Muntanya
Actualització, Prevenció i Tractament de
les Ferides Cròniques
Gestos i Activació amb Persones amb
Dependència
Farsite_1: Simulació Georeferenciada
de Focs Forestals
Farsite_2: Simulació Georeferenciada
de Focs Forestals
Curs Bàsic de Defensa Contra Incendis
Forestals
Prevenció de Riscos Laborals en Treballs
De Defensa Contra Incendis Forestals
Fundamentos y Tendencias en el
Procesado de Frutas
IX Curs D'aplicació de Productes
Fitosanitaris I Minimització de
L'impacte Ambiental
IX Curs sobre Tècniques de
Reconeixement de Plàntules i Diàspores
de Males Herbes
I Curs sobre Identificació de Males
Herbes en Cultius d'Estiu
Metodologia i Didàctica de l'Espanyol
per a Estrangers
Eines per a la Gestió Estratègica
Empresarial

Coneixements i Habilitats Personals per
Gestionar la Qualitat
La Norma ISO 9001:2000
Tècniques i Eines per a la Millora
Continuada
Indústries d'Aliments Preparats
Alumnes matriculats: 476.
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Departament / Entitat

Coordinació

Crèdits

Infermeria

M. T. Torner Benet

6

Infermeria

M. L. Guitard Sein-Echaluce

4

Infermeria

F. Garcia Ortega

4

Infermeria

M. P. Jurschik Giménez

4

Infermeria

M. P. Jurschik Giménez

6

Infermeria

J. Barberà

5

Infermeria

C. Nuin

4

D. Molina Terrén

3

D. Molina Terrén

3

D. Molina Terrén

3.5

D. Molina Terrén

5

Producció vegetal i ciència
forestal
Producció vegetal i ciència
forestal
Producció vegetal i ciència
forestal
Producció vegetal i ciència
forestal

Tecnologia dels aliments

O. Martin Belloso

1.2

Enginyeria agroforestal

F. J. Gracia Aguila

4

Hortofruticultura, botànica i
jardineria

J. Recasens Guinjuan

3

J. Recasens Guinjuan

1.5

Hortofruticultura, botànica i
jardineria
Filologia clàssica, francesa i
hispànica
Administració d'Empreses i
Gestió Econòmica de Recursos
Naturals

M. A. Calero Fernández

8

F. Juarez Rubio

2

Fundació Universitat de Lleida

Fundació Universitat de Lleida

Fundació Universitat de Lleida

Química

M. Balcells

2.5

Cursos d’Extensió Universitària

Curs
Atenció a la Dona en Malalties
Ginecològiques
Curs Bàsic de Defensa contra Incendis
Forestals
Introducció als Plàstics i la seva Utilització
Agrícola: dels Plàstics Convencionals als
Plàstics Biodegradables
Curso de Español para Extranjeros
(Nivel Basico-A)
Curso de Español para Extranjeros
(Nivel Intermedio-B)

Departament / Entitat

Coordinació

Crèdits

Infermeria

F. Garcia Ortega

4

Producció vegetal i ciència forestal

D. Molina Terrén

3.5

Hortofruticultura, botànica i jardineria

LL. Martin Closas

2

Filologia clàssica, francesa i hispànica

M. A. Calero Fernández

4.5

Filologia clàssica, francesa i hispànica

M. A. Calero Fernández

4.5

Alumnes matriculats: 95.
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LA RECERCA A LA UDL DURANT EL CURS
2004-2005
Els resultats obtinguts per la UdL en l’àmbit de la recerca durant
el curs 2004-05, ens fan ser optimistes. Pel que fa a projectes del
“Plan Nacional de I+D+I”, font principal de fons per a la recerca de
les universitats espanyoles, la Universitat de Lleida ha aconseguit
33 projectes sobre 43 sol·licituds presentades, això representa un
percentatge d’èxit del 77%, molt per sobre de la mitjana estatal,
que ha estat al voltant del 50%. Igualment representa un augment
important respecte al nombre de projectes concedits en convocatòries equivalents l’any 2003, que fou de 24, i l’any 2002, 21. Dels
33 projectes concedits 14 corresponen a l’àmbit agroalimentari, 9
a l’àmbit de les humanitats, 6 a l’àmbit de ciències de la salud i els
altres quatre als diferents àmbits d’expertesa en que es treballa al
Campus de Cappont.
Aquest conjunt de projectes, juntament amb altres projectes subvencionats amb fons europeus i d’altres institucions privades,
permeten als diferents grups de recerca de la Universitat desenvolupar la seva recerca en àmbits que van des de l’estudi de mecanismes cel·lulars, amb implicació en el desenvolupament de malalties o processos d’envelliment, ﬁns a estudis sobre el procés de
construcció europea i la millora en la mobilitat, que representa els
trens d’alta velocitat. Tot passant, entre d’altres, per estudis sobre
el reaproﬁtament de productes i subproductes d’origen agrari, la
millora en les tècniques de producció i transformació d’aliments,
com aconseguir aliments de més qualitat i més saludables, noves
aportacions en les tecnologies de la informació, la relació entre
activitat humana i producció cultural, l’impacte de diferents sistemes socials sobre els individus que formen part d’aquell sistema.
Tota aquesta activitat de la Universitat de Lleida, es veurà recolzada per un seguit d’accions desenvolupades durant aquest curs,
com l’aprovació durant l’any 2005 del Pla Estratègic de Recerca i la
materialització del Parc Cientíﬁc i Tecnològic, que han de permetre un increment de l’activitat investigadora i de transferència de
coneixement. Aspectes que comportaran una millora ostensible en
les relacions universitat-societat, millora que ha d’incidir a mitja
termini en l’augment de la riquesa del territori.

1. Actuacions en l’àmbit de la planiﬁcació i el suport
a la recerca i transferència de coneixement
1.1. Aprovació del Pla Estratègic de Recerca (PER)
El Pla Estratègic de Recerca de la Universitat de Lleida pretén continuar potenciant la recerca bàsica al mateix temps que es posa
més èmfasi en la recerca aplicada i en la transferència de coneixement, com a factors clau per contribuir al creixement i desenvolupament del nostre entorn. El PER, partint de les demandes de
recerca i d’innovació dels agents socioeconòmics lleidatans i les
àrees d’expertesa de la UdL, deﬁneix tres grans àmbits de recerca,
Agroalimentació, Salut i Educació, i Territori, Patrimoni i Cultura.
Aquests àmbits s’hauran de desenvolupar potenciant els grups de
recerca i els projectes ja consolidats a l’hora que es promou la
creació de nous grups i projectes vinculats a aquests grans àmbits
temàtics. Es pretén que totes les activitats de recerca desenvolupades a la UdL tendeixin a buscar punts de connexió amb aquestes
tres grans línies bàsiques de recerca.
El PER de la UdL es ﬁxa per al període 2005-2010 uns objectius
de creixement certament ambiciosos, ja que preveu augmentar i
millorar les infraestructures de recerca, la creació de tres centres
de recerca i l’augment del nombre d’investigadors i de personal
tècnic de suport a la recerca amb la voluntat de duplicar el volum
de les activitats actuals en matèria de recerca. Al mateix temps,
es proposa fer un canvi en la composició i distribució d’aquestes
activitats, per àmbits temàtics, tant en termes quantitatius com
qualitatius.
1.2. Nova classiﬁcació de grups de recerca
L’objectiu d’aquest document ha estat disposar d’un instrument
que permeti estructurar la política de recerca i innovació de la UdL
a partir de la idea de grup com a unitat bàsica d’aquesta estructura. Un cop els grups han estat deﬁnits, s’analitza la situació de
cada grup per buscar les fórmules de suport més adequades.
Tipus:
• Tipus A: grups de recerca consolidat de la Generalitat.
• Tipus B: grups de recerca consolidats UdL.
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• Tipus C: grups de recerca preconsolidats.
• Tipus D: grups de recerca emergent de la UdL.
• Tipus E: grups de recerca estables de la UdL.
1.3. Aprovació del nou barem de cànons.
S’ha aprovat el nou reglament de cànons de la UdL aplicables
als ingressos generats en activitats de recerca i transferència de
coneixement que introdueix un augment progressiu dels cànons
entre 2005 i 2007. Els objectius d’aquest nou reglament de cànons
són:
• Regular quins són els conceptes sobre els quals la UdL aplicarà
el cànon.
• Deﬁnir una part del cànon com un ingrés de la UdL per fer
front a part de la despesa de la Institució dedicada a recerca i
transferència de coneixement.
• Deﬁnir l’altra part del cànon com un ingrés a la UdL en concepte d’institució necessària en el desenvolupament de l’activitat.
• Procedir a aplicar un augment progressiu de cànons ﬁns assolir al pressupost del 2007 el nivell que es consideri adequat.
Aquest augment anirà acompanyat d’una nova distribució dels
cànons ingressats.
1.4. Iniciatives de suport a la recerca
1.4.1. Creació de l’Oﬁcina de Suport a la R+D+I
Per donar un nou impuls a la recerca i a la transferència de coneixement, des de la UdL s’ha impulsat la reestructuració de les unitats de la Universitat que donen suport a aquest tipus d’activitats.
Aquesta reestructuració comporta, d’una banda, reorganitzar els
recursos disponibles i, de l’altra, incrementar el personal dedicat
a aquesta tasca. L’objectiu d’aquesta reestructuració és millorar la
qualitat dels serveis de suport a l’R+D+I i a la formació de postgrau
i augmentar la captació de recursos.
L’Oﬁcina de Suport a l’R+D+I, depenent del Vicerector de Recerca
i Innovació, englobarà l’actual CTT, els Serveis Cientíﬁco-tècnics i
una Administració General que, sota la direcció del cap de l’Oﬁcina, donarà suport administratiu a les 2 unitats esmentades així
com a la Fundació Universitat de Lleida, que serà l’encarregada
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de fer la promoció externa de l’activitat d’R+D+I de la UdL. Dintre de les accions per implementar l’Oﬁcina de Suport a l’R+D+I,
s’ha posat en marxa la Unitat de Recolzament a la Petició d’Ajuts
Competitius i s’han iniciat les obres per condicionar els espais on
s’ubicarà l’Oﬁcina.
1.4.2. Posada en funcionament del programa GREC
GREC és una aplicació de gestió de la recerca que s’utilitza en vàries universitats dels països catalans. Per a la posada en funcionament del GREC a la UdL s’han realitzat les accions següents:
• Volcatge al GREC de tota aquella informació de recerca que,
estan a diferents bases de dades centralitzades de la UdL havent estat facilitat des dels departaments, podia ser transferible a aquest nou programa.
• Revisió i actualització dels currículums per part dels investigadors.
• Difusió a través del GREC de les convocatòries d’ajuts de recerca.
1.5. Participació en consorcis i fundacions
1.5.1. Aprovació dels Estatuts del Consorci Parc Cientíﬁc i
Tecnològic Agroalimentari
En la sessió del dia 15 de març de 2005 del Consell de Govern
de la UdL s’han aprovat els estatuts del Consorci Parc Cientíﬁc i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Aquest Consorci, inicialment
està constituït per la UdL i per l’Ajuntament de Lleida, té com a
principals objectius la promoció, creació, impulsió, construcció,
gestió i administració del Parc Cientíﬁc i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
1.5.2. Aprovació dels Estatuts de la Fundació Centre UdL-IRTA
En la sessió del dia 15 de març de 2005 del Consell de Govern de
la UdL s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre la UdL i l’IRTA
i els estatuts de la Fundació UdL-IRTA. Aquesta fundació tindrà
personalitat jurídica pròpia i la seva la ﬁnalitat és promoure la recerca i el desenvolupament tecnològic i la formació especialitzada
en l’àmbit agrari i alimentari.

En data 21 de juliol de 2004, es va signar el conveni entre la UdL, la
Conselleria de Salut, l’ICS, l’entitat gestora de l’Hospital Arnau de
Vilanova de Lleida i la Fundació Privada Dr. Pifarré per a la creació
de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, IRBLLEIDA.

GRUPS DE RECERCA DE LA UNIVERSITAT
DE LLEIDA
L’activitat i línies d’investigació dels grups de recerca de la Universitat de Lleida actualment identiﬁcats via web és disponible a
www.udl.es/rectorat/vi/recerca/GRUDL/consulta.cgi
D’acord amb la nova classiﬁcació, els grups de recerca de la UdL es
distribueixen en la forma següent:

Personal docent i investigador vinculat a un grup de recerca
300

Total UdL

Nombre de professors i
investigadors

1.5.3. Signatura del conveni per a la creació de l’Institut de
Recerca Biomèdica de Lleida, IRBLLEIDA.

250

Associat a un grup

200
150
100
50
0

CU

TU

CEU

TEU

PC

IC

PATC

PATP Becaris

CU: professor catedràtic d’universitat; TU: professor titular d’universitat;
CEU: professor catedràtic d’escola universitària; TEU: professor d’escola
universitària; PC: professor contractat (agregat, lector i col·laborador); IC:
Investigador contractat (ICREA, Ramon y Cajal i altres); PATC: professor
associat a temps complet; PATP: professor associat a temps parcial; Becaris:
becaris predoctoral (DURSI. MEC, MCyT, UdL i altres).

Grups de recerca: classiﬁcació en funció del tipus
E m ergents U dL
11%
P rec ons olidats
U dL
13%

C ons olidats
DURS I
29%

C ons olidats
U dL
47%

En aquests grups de recerca hi col·labora el 75% del personal docent i investigador de la Universitat de Lleida. Tal com s’observa
en el gràﬁc següent, una gran part dels catedràtics d’universitat,
professors titulars i catedràtics d’escola universitària col·laboren
en algun dels grups de recerca de la UdL. En canvi, els professors
associats a temps parcial (PATP) vinculats a un grup de recerca
suposen només el 28% d’aquest colectiu.

Pel que fa a la distribució del personal investigador entre els diferents tipus de grups de recerca, el gràﬁc següent mostra que els
investigadors es concentren, bàsicament, en els grups consolidats
del DURSI, on treballa el 44% dels investigadors de la universitat,
i en els grups consolidats de la UdL, que engloben el 40% del total
d’investigadors.
Grups de recerca: adscripció del personal
investigador en funció del tipus de grup
E m ergents U dL
5%
P rec ons olidats
U dL
11%

C ons olidats
DURS I
44%

C ons olidats
U dL
40%
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Relació dels grups de recerca de la UdL classiﬁcats per tipus
GRUPS DE RECERCA CONSOLIDATS DE LA GENERALITAT
NOM GRUP
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I.P. GRUP

INSTITUCIÓ

Agrometereologia i energia pel medi ambient
Agronomia i qualitat dels cultius extensius
Bioquímica i biologia molecular de microorganismes
Computació distribuïda
Control de plagues i virosis en cultius herbacis i fruiters

Pedro Pérez García
Jaume Lloveras Vilamanyà
Joan Aguilar Piera
Emilio Luque Fadón
Ramon Albajes Garcia

UdL
UdL
UB
UAB
UdL

Físico-química de sistemes macromoleculars d’interès ambiental

Jaume Puy Llorens

UdL

Fisiopatologia metabòlica
Història de les transicions socials i els canvis polítics

Reinald Pamplona Gras
Enric Vicedo Rius

UdL
UdL

Medi ambient: sols, aigües i residus orgànics

Mª Concepción Ramos Martin

UdL

Millora genètica de cultius
Neurobiologia cel.lular i molecular
Plurilingüísme, interculturalitat i educació
Proliferació i cicle cel.lular de llevats
Química i Bioquímica Agrària
Sistemes de gestió i millora genètica del porcí
Tecnologia de productes vegetals
Territori i societat
Unitat de postcollita

Ignacio Romagosa Clariana
Josep E. Esquerda Colell
Ignasi Vila Mendiburu
Enric Herrero Perpiñan
Ramon Canela Garayoa
Jose Luis Noguera Jiménez
Vicente Sanchís Almenar
Jordi Martí Henneberg
Immaculada Viñas Almenar
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UdL
UdL
UdG
UdL
UdL
UdL-Irta
UdL
UdL
UdL

GRUPS DE RECERCA CONSOLIDATS DE LA UDL
NOM GRUP
I.P. GRUP
Agricultura de precisió, agròtica i agrotecnologia
Jesús Pomar Gomà
Arqueologia, prehistòria i història antiga
Emili Junyent Sánchez
Art i cultura d’època moderna
Ximo Company Climent
Biotecnologia vegetal aplicada
Paul Christou
Botànica aplicada a sistemes agrícoles i forestals
Jordi Recasens Guinjoan
Cercle de lingüística aplicada
Josep Mª Cots Caimón
Dret civil català i dret privat europeu
Antoni Vaquer Aloy
Dret penal i criminologia
Josep Mª Tamarit Sumalla

INSTITUCIÓ
UdL
UdL
UdL
UdL
UdL
UdL
UdL
UdL

Dret, economia, sociologia i política rural, agroindustrial i agralimentària

Primitivo Borjabad Gonzalo

UdL

Energia aplicada
Estudis epidemiològics i sistèmics de malalties complexes
Fonètica
GRIHO: grup de recerca interacció persona-ordinador i integració de dades
Grup DEDAL-LIT
Grup interdisciplinar d’estudis de desenvolupament
i multiculturalitat (GIEDEM)
Intel.ligència artificial
Interacció planta-microorganisme
Literatura popular i mediàtica
Matemàtica discreta, criptologia i models de decisió
Nefrologia experimental
Oficina de llengua i literatura de ponents i del pirineu
Patologia oncològica
Patologia pleural
Proximitat econòmica de les empreses de la unió europea:
aspectes financers i de mercat
Recerca clínica, experimental i docent en patologia colorectal i hematològica
Recerca en estudis mediavals
Samuel Gili Gaya de lingüística i literatura
Silvicultura, millora genètica i ecofisiologia d’espècies vegetals
Zootecnia: ecosistemes bioindustrials i naturals

Lluïsa Cabeza Fabra
Albert Sorribas Tello
Joan Julià Muné
Jesús Lores Vidal
Brian Worsfold

UdL
UdL
UdL
UdL
UdL

Víctor Bretón Solo de Zaldívar

UdL

Felip Mañà Serres
Vicente Medina Piles
Ángels Santa Bañeres
Josep Mª Miret Biosca
Elvira Fernández Giráldez
Ramon Sistac Vicén
Xavier Matías-Guiu Guia
José Manuel Porcel Pérez

UdL
UdL
UdL
UdL
UdL
UdL
UdL
UdL

José Luís Gallizo Larraz

UdL

Josep Mª Reñé Espinet
Flocel Sabaté Curull
Neus Vila Rubio
Luis Serrano Endolz
Fernando López Gatius

UdL
UdL
UdL
UdL
UdL
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GRUPS DE RECERCA PRECONSOLIDATS

NOM GRUP
Atenció a la diversitat i educació emocional al llarg del cicle vital
de les persones
Cognició i context: l’aprenentatge col.laboratiu mediat per ordinador
Competències, tecnologia i societat de la informació (COMPETECS)
Economia agrària i mediambiental
Economia aplicada
Enginyeria hidràulica, hidrològica i del medi rural
Epidemiologia aplicada
Ordenación, inventario y análisis del paisaje forestal

I.P. GRUP

INSTITUCIÓ

Glòria Jové Monclús

UdL

Manuela Pifarré Turmo
Sofia Isus Barado
Montserrat Viladrich Grau
Mercè Sala Rios
Javier Barragan Fernández
Pere Godoy García
Santiago Saura Martínez de Toda

UdL
UdL
UdL
UdL
UdL
UdL
UdL

GRUPS DE RECERCA EMERGENTS

NOM GRUP
Aula de Salut
Empresa, cambios organizativos, sociales y nuevas tecnologías
EPINUTRI
Grup d’estudis de literatura i crítica
Història social sobre la formació del capitalisme (segles XVI-XIX)
Producció frutícola
Renaixement i humanisme
Sistemes dinàmics
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I.P. GRUP
Rosa Mª Pérez Calvo
Josep Moreno Gené
Juan Torres Puig-Gros
Xavier Masià Costa
Roberto Fernández Díaz
Valero Urbina Vallejo
Amadeu Viana San Andrés
Javier Chavarriga Soriano

INSTITUCIÓ
UdL
UdL
UdL
UdL
UdL
UdL
UdL
UdL

Respecte a l’àmbit de recerca d’aquests grups, el gràﬁc següent
mostra que l’activitat investigadora dels grups de recerca de la
UdL es concentra, bàsicament, en el camp de les ciències i tecnologies agroalimentàries i del medi ambient, ja que suposen gairebé
el 50% del total de projectes, seguit per l’àmbit de ciències de la
vida, que suposa el 23% del total de projectes.
Grups de recerca: distribució per àmbits dels projectes

C iènc ies s oc ials i
hum anitats
19%

Tec nologies de la
Inform ac ió
5%

C iènc ies i
tec nologies
agroalim entàries i
m edi am bientals
49%

C iènc ies de la vida
23%

Pel que fa a l’import d’aquests projectes, s’observa que els projectes de Ciències de la Vida tenen, en conjunt un ﬁnançament més
elevat, ja que suposant un 23% del total de projectes han rebut
un 32% del ﬁnançament. Per contra, els projectes d’Humanitats i
Ciències Socials disposen, en general, de poc ﬁnançament, ja que
malgrat suposar el 19% del conjunt de projectes, només han rebut
el 5% del total del ﬁnançament dels projectes de recerca de la
UdL.

Química i
material de
construcció
3%

Ciències de
la vida
32%

Tecn. de la
Informació
6%

Director Cientíﬁc: Dr. Jose Salvador Turegano
L’equipament i les tècniques que ofereixen els Serveis Universitaris d’Investigació Comuns (SUICs) i els Serveis Departamentals
d’Assistència a la Investigació (SEDAIs) és disponible a www.udl.
es/rectorat/vi/suic
Microscopia Electrònica

M atem àtiques
1%

Q uím ic a i m aterial
de c ons truc c ió
3%

Socials i
humanitats
5%

SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS

Matemàtiques
1%

Agroalimentació
i medi ambient
53%

Director: Dr. Jacek Wierzchos
Tècnic: Sr. Xavier Calomarde Burgaleta
C. Montserrat Roig, 2
25008 LLEIDA
Tel. 34 973 70 24 17
Fax 34 973 70 24 26
jacekw@suic-me.udl.es
Les tècniques de microscòpia electrònica utilitzades en el SUIC
permeten visualitzar i analitzar estructures microscòpiques. En
aquest ordre de dimensions existeix un nivell d’organització que
es fa palès en l’estudi per microscòpia electrònica de mostres procedents tant del món orgànic com de l’inorgànic. Aquest SUIC pot
desenvolupar aplicacions vinculades a les ciències biomèdiques,
biològiques, geoquímiques, geològiques i agràries.
Reproducció d’Imatge
Tècnic: Sr. Xavier Goñi Gracenea
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 LLEIDA
Tel. 34 973 70 20 53
Fax 34 973 70 20 62
xgoni@suic-ri.udl.es
La imatge com a suport per a la recerca i la docència adquireix
actualment i, principalment en els ambients universitaris, el nivell
d’una eina quasi indispensable. El Servei de Reproducció d’Imatge
proporciona, al personal de la UdL que ho sol·licita, la informació
i l’assessorament necessaris per a la realització de treballs relacionats amb la imatge i el seu tractament, o bé fa directament
aquests treballs en el cas que no puguin ser duts a terme des del
departament o centre. És per això que, en el moment de planiﬁcar
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tant el tipus de serveis que oferim com l’adquisició de nous equipaments, intentem proporcionar a l’usuari unes eines que li permetin presentar els treballs de docència i de recerca sobre suports
que estiguin a l’avantguarda. També forma part de la nostra tasca
el seguiment d’actes institucionals, culturals i acadèmics, el seu
enregistrament en suport fotogràﬁc o de vídeo, així com l’assessorament en temes de reproducció d’imatge a tota la comunitat
universitària.
Serveis departamentals d’assistència a la investigació
(SEDAI)
Desenvolupament i Aplicació de Tècniques
Cromatogràﬁques i d’Espectrometria de Masses
Professor responsable: Dr. Magi Riba Viladot
Departament de Química
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 67
Fax 34 973 23 82 64
Té com a funcions l’anàlisi identiﬁcativa i quantitativa de productes orgànics (pesticides, aromes, metabòlits) per cromatograﬁa
líquida, per cromatograﬁa de gasos o pel sistema acoblat de cromatograﬁa de gasos-espectrometria de masses.
Anàlisi per Espectroscòpia NIR
Professor responsable: Dr. Jaume Puy Llorens
Departament de Química
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 29
Fax 34 973 23 82 64
Té com a funcions l’anàlisi de proteïnes i altres paràmetres en materials d’interès agrari i en materials propis de la indústria agroalimentària.
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Assaig en Planta Pilot de Tecnologia d’Aliments
Professora responsable: Dra. Olga Martín Belloso
Departament de Tecnologia d’Aliments
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 93
Fax 34 973 70 25 96
L’objectiu d’aquest SEDAI és servir de suport a totes aquelles activitats on siguin necessaris la transformació, l’envasament i l’emmagatzematge d’aliments a escala de planta pilot.
Els equips disponibles són de gran utilitat en el desenvolupament
de les classes pràctiques de les assignatures de primer, segon i
tercer cicles impartides pel Departament de Tecnologia d’Aliments
que inclouen processos i indústries de transformació d’aliments
especíﬁcs. A més, aquest servei és molt útil en el desenvolupament
de TPT, PFC i tesis doctorals.
D’altra banda, les instal·lacions estan disponibles per desenvolupar treballs d’altres departaments de la UdL, així com treballs amb
empreses.
Banc de Germoplasma de Materia Vegetal
Professor responsable: Dr. Jordi Recasens Guinjuan
Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 49
Fax 34 973 70 82 64
Aquest SEDAI té com a funcions: disponibilitat de llavors i diàspores d’espècies vegetals silvestres per a grups de recerca i desenvolupament d’entitats públiques i privades que treballen en els
àmbits de l’agronomia, la protecció de conreus, les ciències forestals o el medi ambient.

Citòmetre de Flux Separador
Professor responsable: Dr. Xavier Gómez Arbonés
Departament de Medicina
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 22 08
Fax 34 973 70 24 35
L’equip disponible és el següent: citòmetre de ﬂux separador (FACSVantage, làser a 488 nm (200mW) i UV (50mW), programari per
a citometria de ﬂux, equipament general de laboratori (incubadora de CO2, banys, centrífugues, microscopi òptic i petits aparells).
Aquest equip permet l’estudi d’un gran ventall de característiques
cel·lulars i partícules biològiques que han estat marcades amb
substàncies ﬂuorescents o tenen autoﬂuorescència. També permet
la mesura de la grandària i la complexitat de les partícules analitzades. Els avantatges de la citometria enfront d’altres mètodes són
l’objectivitat, l’alta sensibilitat i velocitat d’anàlisi, la possibilitat de
realitzar mesures de diferents característiques de forma simultània sobre una sola cèl·lula i la capacitat dels citòmetres separadors
d’aïllar selectivament les partícules en funció de les seues característiques citomètriques. La principal limitació és la necessitat que
les mostres siguin en forma de suspensió monodispersa. El nostre
servei ofereix suport, informació i formació en aplicacions de la
citometria de ﬂux per a problemes particulars dels investigadors
interessats en aquest procediment i accepta visitants per períodes
curts de temps.
Cromatograﬁa Líquida d’Alta Pressió i de Gasos
Professor responsable: Dra. Elisa Cabiscol Català
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
C. Montserrat Roig, 2
25006 Lleida
Tel. 34 973 70 22 75
Fax 34 973 70 24 26

injector. Aquest servei també dóna suport teòric a problemes de
puriﬁcació i anàlisi, com ara protocols idonis en funció de la mostra a processar, fases mòbils més adients, orientació del funcionament dels cromatògrafs líquids i estratègies a emprar en general.
El servei de cromatograﬁa de gasos consta d’un aparell Shimadzu
amb un autoinjector. Permet separar qualsevol molècula volàtil o
convertible en volàtil per derivatització. La pràctica més habitual
és l’anàlisi de compostos lipídics (per exemple, àcids grassos).
Electroforesi Capil·lar
Professor responsable: Sr. Rafael Rodríguez Ochoa i Sr. Antoni Palau Ybars
Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 28 34
Fax 34 973 70 26 13
Anàlisi d’anions i cations en aigües, extractes de sòl i d’altres substàncies iòniques solubles en aigua.
Espectrometria d’Absorció Atómica
Professor responsable: Dra. Marta López Acevedo
Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 28 34
Fax 34 973 70 26 13
Permet la determinació quantitativa d’elements en solució. La mesura es du a terme realitzant la comparació de l’absorció/emissió
produïda en la solució problema amb la produïda en una escala de
patrons. Es poden analitzar mostres d’aigües, sòls, roques, material
arqueològic, fulles, fertilitzants, purins, aliments, sang, productes
farmacèutics contaminants, etc., sempre que la mostra s’hagi posat en solució.

El servei de cromatograﬁa líquida té dos cromatògrafs d’alta pressió (HPLC) i un de mitjana pressió (FPLC) de Waters, així com una
bona col·lecció de columnes que permeten la puriﬁcació i l’anàlisi
de proteïnes, pèptids i una àmplia varietat de biomolècules; a més,
el sistema també consta d’un analitzador d’aminoàcids i un autoMemòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2004/2005
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Espectrofotometria UV-VIS /FT-IR
Professor responsable: Dra. Mercè Balcells Fluvia
Departament de Química
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 28 41
Fax 34 973 23 82 64
Aquest SEDAI ofereix els serveis següents: quantiﬁcació de substàncies químiques que estan presents en mescles i absorbeixen a la
zona UV-Vis-IR, conﬁrmació d’estructures de substàncies químiques que absorbeixen a la zona UV-Vis-IR, identiﬁcació estructural
de substàncies químiques, quantiﬁcació de substàncies químiques
que formen part de mescles.
Estudis i Documentació d’Arquitectura (EDA)
Professor responsable: Dr. Frederic Vilà Tornos i Dr. Joaquim Company Climent
Departament
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 83
Fax 34 973 70 21 70
L’objectiu del SEDAI consisteix a proporcionar als usuaris un banc
de dades bibliogràﬁc i documental i un arxiu fotogràﬁc i de plànols
que puguin ser consultats i sol·licitats per qualsevol investigador
sobre activitats d’arquitectura, però també de qualsevol altra disciplina de la història de l’art referida a l’arquitectura.
En el primer any, les tasques han consistit, fonamentalment, a crear la infraestructura i l’organització que fes això possible. Per tant,
les realitzacions concretes són reduïdes.
Laboratori d’Arqueologia
Tècnica: Sra. Carme Prats Darder
Departament d’Història
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 27
Fax 34 973 70 21 41
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S’ocupa de tasques de conservació i restauració de peces procedents d’excavacions arqueològiques terrestres. Es tracten peces de
materials de tipus inorgànic: ceràmica, pedra, vidre, metall (plata,
coure, ferro, plom) i de tipus orgànic: os, fusta, cuir, etc.
Laboratori d’Estudis sobre el Llenguatge i la Comunicació
Professor responsable: Dr. Àngel Huguet Canalis
Departament de Pedagogia i Psicologia
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 23 67
Fax 34 973 70 23 05
Els àmbits d’actuació previstos pel SEDAI no s’esgoten en el que
entenem per recerca estrictament parlant. Des d’una perspectiva
aplicada, creiem que les investigacions desenvolupades han de
veure la seua projecció reﬂectida en aspectes relacionats amb la
pràctica docent, així com altres serveis vinculats a la mateixa recerca. Partint, doncs, d’aquesta concepció, la nostra proposta persegueix tres objectius generals: recerca, docència vinculada a la
recerca i activitats de serveis amb repercussions de recerca.
Pel que fa a recerca, donem suport a la línia de treball interdisciplinar Bilingüisme i Educació Bilingüe, consolidada per la Direcció
General de la Recerca en el II Pla de Recerca de Catalunya dins
del grup Cultura i educació (núm. ref. 1999GR 00376). Al mateix
temps, pretenem potenciar altres línies vinculades amb els estudis
sobre el llenguatge i la comunicació: Trastorns del llenguatge, envelliment i demència tipus Alzheimer, comunicació augmentativa,
etc., i afavorir la constitució i el desenvolupament d’una nova línia
especíﬁca sobre adquisició i desenvolupament del llenguatge amb
especial èmfasi en l’avaluació i intervenció en trastorns del llenguatge i de l’audició (logopèdia).
Respecte a la docència, tenint en compte la seua vinculació programàtica, diverses matèries de 1r, 2n i 3r cicle es poden veure
beneﬁciades per la recerca i experimentació que es dugui a terme
al SEDAI. En aquest sentit, destacarem el màster en Trastorns del
Llenguatge i l’Audició, de 500 hores, que estem duent a terme des
del curs 00/01 i ﬁns al 02/03.

Finalment, la perspectiva lligada a les activitats de serveis ha fet
que s’hagin mantingut contactes amb diverses institucions que
es podrien concretar en convenis de col·laboració per prestar determinats serveis i, al mateix temps, transformar-se en subjectes
d’investigació.
Laboratori de Cultiu Celul·lar
Professor responsable: Dra. Rosa Soler Tatché
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 14
Fax 34 973 70 24 26
El cultiu cel·lular és una estratègia experimental àmpliament utilitzada, tant en el camp clínic com en el de la investigació bàsica, ja
sigui per a l’estudi del comportament de les cèl·lules animals lliures dels mecanismes de control homeostàtic, com per a la caracterització bioquímica i molecular de diferents processos biològics.
Bàsicament, són dos les línies experimentals que es poden dur a
terme en un servei d’aquesta mena. D’una banda, l’obtenció i manteniment de cultius primaris a partir de biòpsies o explants i, de
l’altra, el manteniment de cultius de línies cel·lulars ja establertes.
Laboratori de Fonètica Experimental. Pere Barnils
Professor responsable: Dr. Joan Julià Muné
Departament de Filologia Catalana
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 31 77
Fax 34 973 70 20 54
Aquest laboratori té com a objectiu donar suport als grups de recerca en fonètica descriptiva, especialment en llengua catalana i
esporàdicament en altres llengües, com ara l’anglesa, l’espanyola
i la xinesa. Col·labora en la docència dels cursos de fonètica dels
tres cicles i dels programes de mestratge i de postgrau, així com
en els cursos d’especialització, de formació cultural i d’extensió
universitària.

Laboratori de Genòmica Vegetal
Professor responsable: Dr. Ignacio Romagosa Clariana
Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Av. Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 34
Fax 34 973 23 82 64
Utilització de marcadors moleculars i sistemes d’electroforesi de
proteïnes per a la caracterització de material vegetal i el seu ús en
millora genètica.
Laboratori de Musicologia
Professor responsable: Sr. Màrius Bernadó Tarragona
Departament d’Història de l’Art i Història Social
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 31 93
Fax 34 973 70 21 36
Els seus objectius són la recerca i la documentació en el camp
de la història de la música i la musicologia: desenvolupament de
programes d’investigació (catalogació d’arxius, estudi i edició de
fonts, recuperació del patrimoni musical, assessorament cientíﬁc
i tècnic en produccions editorials i discogràﬁques); el tractament,
l’edició i l’enregistrament d’àudio digital; la seqüenciació d’àudio;
la realització de màsters, i l’edició musical per ordinador. També
dóna suport a la tasca docent de la titulació d’Història de l’Art.
Lingüística Computacional
Professor responsable: Dr. Jaume Tió Casacuberta
Departament d’Anglès i Lingüística
Pl. Víctor Siurana 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 31 10
Fax 34 973 70 21 70
El laboratori està destinat a l’assessorament i la recerca en l’anàlisi
i la generació de llenguatge natural, la lexicograﬁa computacional
i la traducció automàtica i assistida. També es dóna suport teòMemòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2004/2005
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ric i pràctic a les assignatures que s’imparteixen en tots els cicles
universitaris que estiguin relacionades amb la lingüística computacional.
Micromorfologia i Anàlisi d’Imatges
Professors responsables: Dra. Rosa M. Poch i Sr. Rafael Rodríguez
Ochoa
Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 28 34
Fax 34 973 70 26 13
Els seus objectius són la fabricació i la descripció de làmines primes de sòls, sediments i materials arqueològics, la interpretació
micromorfològica amb microscopi de polarització, la fabricació de
làmines per a mineralogia de sorres i la fabricació de blocs amb
cares polides per a estudis de porositat.
Qualitat Microbiològica en el Sector Agroalimentari
Professor responsable: Dr. Antonio J. Ramos Girona
Departament de Tecnologia d’Aliments
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 28 11
Fax 34 973 70 25 96
Aquest servei ofereix, tant a la comunitat universitària com a les
empreses del sector, la possibilitat de fer anàlisis microbiològiques
i tasques d’assessorament i formació en l’àmbit de la qualitat microbiològica dels aliments i de les indústries que els fabriquen.
Addicionalment, el servei inclou la possibilitat de fer anàlisis de
l’activitat d’aigua dels aliments i de la presència de micotoxines.

Qualitat Sensorial i Fisicoquímica d’Aliments
Professors responsables: Dra. M. Paz Romero i Dr. Salvador Garza
Garza
Departament de Tecnologia d’Aliments
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25196 Lleida
Tel. 34 973 70 25 92
Fax 34 973 70 25 96
En aquest servei es desenvolupen les activitats següents: anàlisi ﬁsicoquímica d’olis; proves sensorials, principalment afectives
(consumidor); assessorament en anàlisi sensorial dels aliments, i
anàlisi instrumental en aliments: textura i color.
Lioﬁlització
Professora responsable: Dra. Dolors Cubiló Trave
Departament de Producció Animal
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 59
Fax 34 973 70 28 74
Des de l’any 1998 la Universitat de Lleida disposa d’un SEDAI de
lioﬁlització.
La lioﬁlització pot ser una bona alternativa per a qualsevol mostra
que s’hagi d’assecar, per analitzar-la o conservar-la, i a la qual no
es puguin aplicar els mètodes convencionals (l’ús d’estufes d’aire
forçat a altes temperatures). Mitjançant la lioﬁlització es pot extraure tota l’aigua d’una mostra sense modiﬁcar-ne els components nutritius, compaginant temperatures moderades amb baixes
pressions (sublimació).
Servei d’Història i Documentació (SHID)
Professor responsable: Dra. Concepció Mir Curcó
Departament d’Història
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 91
Fax 34 973 70 24 10
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L’objectiu del SEDAI Servei d’Història i Documentació del Departament d’Història de la UdL és posar a disposició tant de la comunitat universitària com de l’externa diversos instruments d’utilitat
per al millor desenvolupament de la historiograﬁa contemporània.
Aquests instruments abasten un ampli camp de possibilitats que
transcorren des de la documentació escrita a les fonts orals, gràﬁques, audiovisuals o d’arqueologia contemporània, com és el cas,
per exemple, de l’arqueologia bèl·lica, de cara a la recuperació del
patrimoni històric militar.
Servei de Cartoteca i Laboratori de Cartograﬁa
Professor responsable: Dr. Jesús Burgueño Rivero
Departament de Geograﬁa i Sociologia
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 31 78
Fax 34 973 70 31 19
La Cartoteca té com a funció posar a l’abast de la comunitat universitària els mapes topogràﬁcs, temàtics i altres documents cartogràﬁcs (foto aèria, ortofotomapa, etc.) actualitzats, de caràcter
bàsic i imprescindible per a les investigacions de caire territorial
que normalment s’emprenen a la UdL, així com l’instrumental elemental de consulta i aproﬁtament. El Laboratori de Cartograﬁa,
per la seua banda, és l’eina del Departament de Geograﬁa i Sociologia per a la realització d’investigacions que impliquin un tractament cartogràﬁc assistit per ordinador de la informació territorial.
Igualment presta assessorament cartogràﬁc als grups d’investigació d’altres departaments i pot emprendre la producció de cartograﬁa temàtica mitjançant sistemes d’informació geogràﬁca o
altres eines de cartograﬁa per ordinador.
Servei per a la Recerca en l’Aprenentatge de les Llengües
Estrangeres (CRALLE)
Professor responsable: Dr. Josep Maria Cots Caimons
Departament d’Anglès i Lingüística
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 83
Fax: 34 973 70 21 70

Aquest SEDAI permet trobar informació sobre fonts de consulta
per a temes relacionats amb la docència i aprenentatge de llengües estrangeres, consulta i utilització del fons de mostres audiovisuals de classes de llengua estrangera, utilització d’equipament
tècnic per al desenvolupament de projectes de recerca o experiències didàctiques, assessorament per dur a terme projectes de
recerca i experiències didàctiques.
Sistemes d’Informació Geogràﬁca i Teledetecció
Professor responsable: Dr. Jose A. Martínez Casanovas
Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Av. Alcalde Rovira Roure 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 28 37
Fax 34 973 70 26 13
Les seues comeses són activar, com a laboratori de suport a la recerca amb eines de SIG i teledetecció, el disseny de fases d’estudi
o projecte SIG i/o amb sistemes de teledetecció, el disseny de l’estructura de bases de dades SIG, la digitalització de mapes, l’anàlisi
espacial de dades SIG i l’anàlisi i processament digital d’imatges de
satèl·lit i impressió de mapes i rètols amb plòter.
Unitat De Microscòpia, Morfometria I Microﬂuorimetria
Professor responsable: Dr. Jordi Calderó Pardo
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
C. Montserrat Roig, 2
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 40
Fax 34 973 70 24 26
Les funcions d’aquest SEDAI són posar a l’abast dels investigadors de la comunitat universitària i no universitària equipament
destinat a: la preparació i el seccionament de mostres per a microscòpia òptica i electrònica, microscòpia òptica no convencional (ﬂuorescència, contrast interferencial, camp fosc, contrast de
fase), morfometria, fotometria, anàlisi d’imatges, assessorament
tècnic sobre tècniques de microscòpia òptica convencional i no
convencional, immunocitoquímica, hibridació in situ, quantiﬁcació
de calci intracel·lular, microscòpia electrònica de materials biològics i patològics, tècniques de immunocitoquímica ultraestructural, microscòpia confocal i criotècniques.
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Unitat D’escaneig / Quantiﬁcació Molecular Biològica
Professores responsables: Dra. Carmen Gallego González i Dra. M.
J. Bellmunt Curcó
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
C. Montserrat Roig, 2
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 11
Fax 34 973 70 24 26
L’equip d’aquest SEDAI està format pels aparells següents: escàner
de plaques i gels per transmissió, reﬂexió i ﬂuorescència (UV/visible), analitzador/quantiﬁcador de mostres quimioluminiscents
amb conversió a imatges, analitzador/quantiﬁcador de mostres
radioactives amb conversió a imatges i analitzador/quantiﬁcador
de gels amb llum UV i visible. Els instruments que formen part
d’aquest SEDAI permeten la identiﬁcació i la determinació quantitativa de substàncies que prèviament han estat separades cromatogràﬁcament o electroforèticament, i constitueixen una eina bàsica per a l’anàlisi d’àcids nucleics i proteïnes per als investigadors
que utilitzen tècniques de biologia cel·lular i molecular.

CENTRE DE TRANSFERÈNCIA
DE TECNOLOGIA
Durant l’any 2004, el Centre de Transferència de Tecnologia ha
gestionat gairebé 5,87 milions d’euros generats per les activitats
de recerca i transferència de coneixement de la UdL. Tal com mostra el següent gràﬁc, la principal font d’ingressos de la UdL per
aquests conceptes han estat les administracions públiques, seguida pels convenis i serveis i els cursos de tercer cicle i de formació
continuada.
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En la taula següent es detalla la distribució dels recursos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia durant l’any 2004
segons el tipus de font i el departament que l’ha generat.
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Centre de transferència de tecnologia. Recursos gestionats. Any 2004
DEPARTAMENT, CENTRE, I
NSTITUT, SERVEI O UNITAT

Administració d’Empreses i GERN

CONVENIS
I SERVEIS

28,906

MATRÍCULES
A CURSOS

AJUTS INVESTIGACIÓ:
CICYT, CIRIT, ETC.

PROJECTES
EUROPEUS

ALTRES AJUTS
I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

TOTAL

213,616

8,280

250,801

Anglès i Lingüística

4,043

12,821

16,863

Biblioteca

4,427
73,500

73,500

Centre de Transferència de Tecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques

9,000

Cirurgia

9,196

4,427
976,937

76,090

116,120

1,111,253

5,146

81,236

Dret Privat

33,732

13,347

5,520

52,599

25,622

137,280

45,180

145,644

Dret Públic

31,441

80,216

Economia Aplicada

16,145

63,856

Enginyeria Agroforestal

69,804

30,660

80,001

Escola Universitària d’Infermeria

23,966

23,966

Facultat de Ciències de l’Educació

11,125

11,125

Filologia Catalana i Comunicació

3,675

Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

12,916

Geografia i Sociologia

49,354

Història

55,767

Història de l’Art i Hª Social

Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

4,595

Informàtica i Enginyeria Industrial

12,390

1,800

162,533

157,038

42,780

38,467

11,109

41,785

21,596

107,360

185,929

26,463

6,000
74,634

139,702

17,179

165,000

40,952

17,640

29,440

88,032

190,094

11,365

239,493

37,776

38,034

4,200

175,554

108,369

43,295

175,852

13,755

504,452

76,111

9,534

3,600

106,596

55,283

Tecnologia d’Aliments

Vicerectorat d’Activ. Culturals i Proj. Univ.

359,658

4,200

Producció Vegetal i Ciència Forestal

SCT-Microscòpia Electrònica

290,860

56,903

Producció Animal

Química

161,145

17,731

Oficina de Relacions Internacionals
Pedagogia i Psicologia

184,333
106,430

6,000

Matemàtica
Medi Ambient i Ciències del Sòl

34,960
50,663

41,785

Institut de Ciències de l’Educació

Medicina

34,020

33,872

94,866

INEFC

Infermeria

100,019

3,675

21,105

26,853

124,597

327,218

12,083

175,013

18,975

525

52,893

TOTAL

310,667

782,254

45,828

60,334

301

496,424

52,893

5,686,987

Font: Centre de Transferència de Tecnologia de la UdL. Maig 2005.
* Aquestes dades no inclouen els cursos gestionats per la Fundació UdL.
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RELACIONS EXTERNES
Oﬁcina de Relacions Internacionals
Amb la ﬁnalitat d’internacionalitzar la UdL, durant aquest curs
acadèmic l’Oﬁcina de Relacions Internacionals ha continuat fomentant la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL envers altres països, per una banda, i acollint estudiants, PDI i PAS
procedents d’altres institucions d’arreu del món, per l’altra.
D’altra banda, des de l’Oﬁcina de Relacions Internacionals també
s’ha participat en el Programa de Cooperació Interuniversitària
(PCI) i en el nou programa DEBEQ de beques per a estudiants de
països en vies de desenvolupament. A més a més, com és habitual,
la UdL ha rebut estudiants de tercer cicle internacionals beneﬁciaris de les beques de l’AECI.
En l’àmbit internacional de l’activitat de la UdL cal també destacar que el Master Forestal Europeu ha obtingut un ajut Erasmus
Mundus de la Comissió Europea, en reconeixement a la seua alta
qualitat.
Finalment, 2004/2005 ha estat també el curs en que l’ORI s’ha
traslladat al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del
Campus de Cappont.
1. Convenis
Programa Sòcrates/Erasmus
En el marc de la nova estructura descentralitzada del programa
Sòcrates, la Comissió Europea va concedir a la Universitat de
Lleida la Carta Universitària Erasmus per al període 2003/20042006/2007. Aquesta carta substitueix els antics contractes institucionals i permet a les institucions d’ensenyament superior participar en les diverses accions Erasmus.
En relació al curs anterior hi han hagut convenis amb disset noves
institucions d’ensenyament superior i se n’han tancat vuit. En total han estat vigents convenis amb 164 institucions, comptant les
suïsses, que formalment no participen en el programa. Per primera
vegada hi ha hagut convenis amb universitats de Turquia i Xipre.

Acords bilaterals de cooperació signats per la UdL en el marc
del Programa Sòcrates/Erasmus durant el curs 2004/05
Freie Universität Berlin (Alemanya)
Universität Koblenz-Landau (Coblença, Alemanya)
Technical University of Soﬁa (Soﬁa, Bulgària)
Lahden Ammattikorkeakoulu (Lahti, Finlàndia)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oulu, Finlàndia)
Université de Technologie de Compiègne (Compiègne, França)
Université Blaise Pascal Clermont Ferrand (Clermont-Ferrand, França)
Université du Droit et de la Santé de Lille (Lilla, França)
Université de Limoges (Llemotges, França)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Módena, Itàlia)
Università degli Studi di Palermo (Palerm, Itàlia)
Università degli Studi della Basilicata (Potenza, Itàlia)
Università degli Studi di Udine (Udine, Itàlia)
Universidade Nova de Lisboa (Lisboa, Portugal)
Cardiff University / Prifysgol Caerdydd (Cardiff, Regne Unit)
Univerzita Karlova v Praze (Praga, República Txeca)
Atilim Üniversitesi (Ankara, Turquia)
Intercollege (Nicòsia, Xipre)
Acords de cooperació bilateral
Durant el curs 2004/2005 la UdL ha signat 12 acords bilaterals de
cooperació amb les diverses institucions d’ensenyament superior.
En aquest període han expirat x acords. En total la UdL té signats
66 acords bilaterals de cooperació amb universitats d’Amèrica, Europa, Àfrica i Àsia.
Acords bilaterals de cooperació durant el curs 2004/05∗
Universität Koblenz-Landau (Coblença, Alemanya)
Pontiﬁcia Universidad Católica Argentina (Argentina)
Université de Montréal (Canadà)
Université Laval (Canadà)
Universidad de La Sabana (Colòmbia)
Université de Cocody (Costa d’Ivory)
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (Cuba)
Universidad de La Salle (Mèxic)
Universidad de Monterrey (Mèxic)
∗

A data 23/05/2005.
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Estudiantat enviat i rebut
2.1. Mobilitat d’estudiants

Universidad de las Américas - Puebla (Mèxic)
Universidad Adolfo Ibáñez (Xile)
Universidad de La Frontera (Xile)
Universidad Mayor (Xile)

Dades globals
Estudiantat enviat i rebut

Programa SICUE
Durant el curs 2004/05 la UdL ha tingut signats acords bilaterals
de cooperació per a la mobilitat de l’estudiantat en el marc del
programa SICUE (sistema d’intercanvi entre centres universitaris
d’Espanya) amb 41 universitats de l’Estat espanyol, les mateixes
que el curs precedent.

Enviat;
195; 47%

Rebut;
222; 53%

Estudiantat enviat i rebut per
programes
Estudiantat
enviat i rebut per
programes

2. Mobilitat
La mobilitat acadèmica de la UdL s’ha centrat especialment en
Europa, amb el Programa Sòcrates/Erasmus, l’Estat espanyol, a
través del programa SICUE, i Amèrica a través de diferents acords
bilaterals i el programa de beques Jade per a estudiants mexicans
patrocinat pel banc Santander Central Hispano.

Estudiantat enviat i rebut per programes
SICUE
9%

Altres progr. Int.
22%

Pressupostàriament la UdL ha fet un esforç important d’una banda amb la creació de beques complementàries per a estudiants
Erasmus, i de l’altra duplicant els ajuts destinats a la mobilitat en
el marc de convenis bilaterals signats per la UdL.

ERASMUS
55%

Mobilitat
UdL
14%

Estudiantat enviat i rebut per programes. Curs 2004/2005
ERASMUS

Rebut

Mobilitat UdL

110

Enviat
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43

119

0

50

SICUE

Altres progr. int.

16

100

Altres progr. àmbit espanyol

49

42

150

20

17

1

200

250

Estudiantat enviat i rebut per centres
Estudiantat enviat i rebut per centres
100

92

90

Estudiantat enviat

80
70

Estudiantat rebut

61

60

53

50
40

32

30
20
10
0

10

4

3

EPS

ETSEA

11

Infermeria

11 13

13

C. Educació

Dret i
Economia

22

10
Lletres

Països de destí de l'estudiantat de mobilitat de la UdL
Països de destíCurs
de l’estudiantat
de mobilitat
2004/2005
de la UdL. Curs 2004/2005
Altres
14%

28 30

Medicina

18
5

INEFC

Bèlgica
3%
Alemanya
3%

Turisme

Països d'orígen de l'estudiantat de mobilitat a la UdL
Curs 2004/2005
Països d’oríge de l’estudiantat
de mobilitat
de la UdL. Curs 2004/2005
Altres
18%

Itàlia
20%

Rep. Txeca
3%
Polònia
3%

1

Finlàndia
11%

EUA
4%

Mèxic
19%

Romania
2%
Bòsnia i Hercegovina
2%
Regne Unit
4%
Itàlia
18%

EUA
4%
Finlàndia
5%

Països Baixos
5%
Portugal
5%
França
5%

Espanya
9%
Regne Unit
6%

Mèxic
9%

Polònia
5%
Alemanya
6%

França
8%

Espanya
9%
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Programa Sòcrates/Erasmus

Per centres, l’ETSEA ha estat de nou el centre que més estudiants
ha enviat a universitats europees (55) i la Facultat de Lletres el que
més estudiants estrangers han rebut (41).

Durant el curs 2004/2005 la Universitat de Lleida ha enviat a altres
universitats europees 119 estudiants i ha acollit 110 estudiants de
diferents països europeus. En conjunt s’han mogut 229 estudiants.

Per països, la UdL ha enviat estudiants a 20 països diferents i ha
acollit estudiants procedents de 14. Un any més Itàlia ha estat el
país d’on s’han rebut més estudiants (39) i on més se n’han enviat
(38).

Evolució del nombre d’estudiants enviant i acolit dins el programa Sòcrates/Erasmus
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Procedència de l'estudiantat Sòcrates/Erasm us a la UdL. Curs 2004/2005

Beques complementàries de la UdL
El curs 2004/2005 ha estat el primer en el que la UdL ha concedit
ajuts complementaris per als estudiants amb els millors expedients acadèmics. En total s’han concedit 10 ajuts.
Destinacions de l’estudiantat Sòcrates/Erasmus
de la UdL. Curs 2004/2005
Estònia
2%
Dinam arca
3%
Polònia
3%

Suècia
Altres (AT, CY, GR,
2%
HU, MT, NO)
5%

Alem anya
4%

Itàlia
31%

Rep. Txeca
4%

M alta
2%
P aïso s B aixo s
3%

Grècia
2%

A ltres (A T, HU, LT)
3%

Rep. Txeca
4%
Ro mania
4%

Itàlia
35%

Finlàndia
5%
Regne Unit
7%

P o lò nia
9%

Regne Unit
5%

A lemanya
10%

Bèlgica
5%
Portugal
8%
Països Baixos
8%

Procedència de l’estudiantat Sòcrates/Erasmus
a la UdL. Curs 2004/2005

França
16%

Programa de mobilitat de la UdL
França
8%

Finlàndia
12%

Durant el curs 2004/2005 16 estudiants de la UdL han estudiat
en universitats de Mèxic (13), Estats Units (2) i Canadà (1), mentre
que la UdL ha acollit 43 estudiants procedents de Mèxic (41), Estats Units (1) i Argentina (1).
D’altra banda, la UdL s’ha adherit al Programa d’intercanvi d’estudiants ANUIES-CRUE, signat entre la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior de Mèxic i
la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. L’objectiu
d’aquest programa és permetre a estudiants d’universitats espanyoles i mexicanes cursar estudis en una universitat de l’altre país
amb garantia de reconeixement acadèmic a la universitat d’origen.
Els primers intercanvis en el marc d’aquest programa tindran lloc
durant el curs 2005/2006.
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Estudiantat enviat i acollit dins el Programa

La UdL ha acollit 20 estudiants, 5 procedents d’altres universitats
de l’Institut Joan Lluís Vives, València (4) i Illes Balears (1), i la resta
procedents de les universitats de Córdoba (2), La Laguna (2), Las
Palmas de Gran Canaria (2), León (1), Valladolid (1), Santiago de
Compostela (2), Extremadura (4) i Pública de Navarra (1).

Estudiantat enviat i acollit dins el Programa de Mobilitat
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En el cas d’algunes universitats mexicanes el programa de mobilitat de la UdL es complementa amb els ajuts econòmics Jade
patrocinats pel banc Santander Central Hispano. 29 estudiants de
diverses institucions d’educació superior mexicanes han gaudit
d’aquests ajuts durant el curs 2004/2005.
Programa SICUE
Durant aquest curs 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). Sis ho
han fet en universitats de l’Institut Joan Lluís Vives, Barcelona (5)
i València (1). La resta a les universitats de Córdoba (5), Granada
(3), Santiago de Compostela (1), Politécnica de Madrid (1) i Rey
Juan Carlos (1).

Projecció de la Universitat

EPS

1

Estudiantat acollit

Programa de beques JADE

130

C.de
l'Educació

2

i acollit dins el programa SICUE

31
24

Lletres

1

3

23

18

20
17

12
8

8

5
2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

Beques Sèneca
El programa SICUE es complementa amb els ajuts Sèneca, convocats
pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Dels 17 estudiants enviats
a altres universitats espanyoles, 12 han gaudit de beca, i dels 20
estudiants rebuts, 13 tenien atorgada la beca Sèneca del Ministeri.
Programes de Mobilitat Especíﬁcs
Programes de mobilitat adreçats a l’estudiantat de titulacions
concretes que han tingut mobilitat durant el curs 2004/2005.1
1. Dades elaborades a partir de la informació facilitada pel responsable acadèmic
de cada programa a data 30/05/2004.

ETSEA

en hospitals estrangers. Els països de procedència dels estudiants
estrangers són Alemanya, Àustria, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia,
Finlàndia, Grècia, Hongria, Polònia, Romania, Rússia, Mèxic i Taiwan.

Programa d’intercanvis curts amb universitats dels Estats Units
d’Amèrica
Estudiantat rebut (previsió): 8 estudiants (4 estudiants de l’Iowa
State University i 4 estudiants de la Colorado State University).
Estudiantat enviat (previsió): 8 estudiants (4 a l’Iowa State University i 4 a la Colorado State University).

2.2. Mobilitat de professorat
Estades curtes de docència Sòcrates/Erasmus
Pel que fa a la mobilitat del professorat, durant el curs 2004/2005, i
encara amb dades provisionals, 27 professors de 6 centres de la Universitat de Lleida han realitzat estades de docència de curta durada
en universitats de 7 països europeus: França (6), Itàlia (5), Àustria
(3), Alemanya (3), Suècia (3), Finlàndia (2), Portugal (2), Romania (1),
Regne Unit (1) i Països Baixos (1). Des de l’ORI també s’ha col·laborat
en l’acollida de professors estrangers i de responsables acadèmics i
d’oﬁcines de relacions internacionals d’universitats estrangeres.

Programa de doble titulació amb la Cranﬁeld University at Silsoe
5 estudiants de l’ETSEA han seguit el programa de doble titulació
en aquesta universitat anglesa.
ASEFOREP (Asia-Europe Forestry Exchange Programme)
Està previst enviar 2 estudiants a la Universiti Brunei Darussalam
per fer-hi un curs d’estiu.
Tempus “Development of student mobility program in Bosnia and
Herzegovina”
S’han rebut 5 estudiants bosnians i s’ha enviat un estudiant de la
UdL a Bòsnia i Herzegovina.
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quehaha
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curta durada Erasmus durant el curs 2004/2005
de curta
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12

Medicina
Programa Cajal
1 estudiant de la UdL ha cursat estudis a la Universidad de
Salamanca.

5

Programa d’Intercanvis Clínics de l’AECS (Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut)
Està previst que durant el mes d’agost la UdL rebi 17 estudiants i que
un nombre igual d’estudiants de la UdL realitzin pràctiques clíniques
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4
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3
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Evolució del nombre de professorat enviat i acollit que ha realitzat estades de docència de curta durada Sòcrates/Erasmus
30
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(*) Segons dades de l’Agencia Nacional Española Erasmus.
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Mobilitat de PDI en el marc de convenis bilaterals de la UdL
Durant el curs 2004/2005 la UdL ha concedit ajuts per a la mobilitat en el marc de convenis bilaterals a un total de 9 PDI, en tots els
casos per a mobilitat de la UdL cap a l’estranger.

PER CENTRES
ETSEA
3
Dret i Economia 3
Lletres
3

PER DESTÍ
Perú
Regne Unit
Alemanya
Cuba
El Salvador
Estats Units
França

2
2
1
1
1
1
1

Programa Tempus
En el marc del programa Tempus “Development of student mobility program in Bosnia and Herzegovina” una professora de la UdL
ha fet estades a les universitats de Mòstar i Sarajevo.
2.3. Mobilitat de PAS
Mobilitat de PAS en el marc de convenis bilaterals de la UdL
Durant el curs 2004/2005 no hi ha hagut cap sol·licitud d’ajut per
a la mobilitat de PAS en el marc de convenis bilaterals signats per
la UdL.
Ajuts de mobilitat per al PAS de les universitats públiques
catalanes
A un membre del PAS de la UdL li ha estat concedit un ajut per fer
una estada de formació a l’International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation d’Enschede, Països Baixos.

2.4. Ajuts de la UdL per a la mobilitat
Pel que fa als ajuts per a la mobilitat bilateral dins de convenis
marc de cooperació signats per la UdL, a la convocatòria de l’any
2004 es van concedir els ajuts següents:
Mobilitat d’estudiantat
6 ajuts per a estudiants de la UdL participants en el programa de
mobilitat de la UdL
1 ajut per a 3 estudiants estrangers participants en un programa
d’intercanvi amb la UdL.
Mobilitat de PDI
8 ajuts per a PDI de la UdL en visita a universitats estrangeres.
2 ajuts per a PDI estranger de visita a la UdL.
Mobilitat de PAS
2 ajuts per a PAS de la UdL
1 ajut per a PAS de visita a la UdL
3. Programes, xarxes i altres accions internacionals
Programes transnacionals de cooperació Erasmus
A banda de la mobilitat d’estudiantat i professorat, la UdL també
participa en altres activitats del programa Sòcrates/Erasmus. Durant el curs 2004/2005 diferents departaments han participat en
els següents programes transnacionals de cooperació:
-

“EUROMONT: Training on landscape modeling and stakeholder
consultation in European mountain areas”, Programa Intensiu
coordinat per la Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.

-

“Food and Consumer”, Programa Intensiu coordinat per la Universiteit Gent.

-

“Introductory course to European Forestry”, Programa Intensiu
coordinat per la Sveriges Lantbruksuniversitet (Uppsala).

-

“Activités Physiques Adaptées, Insertion et égalité des chances
pour personnes handicapées”, Programa Intensiu coordinat
per l’Universite Victor Segalen Bordeaux 2.

Programa Leonardo da Vinci
L’ORI ha acollit un membre de l’European Programmes’ Center de
la Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego (Universitat d’Agricultura de Varsòvia) en el marc del programa EXPERT (Exchange
Project for International Relations Staff Development).
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4. Programa de cooperació interuniversitària
PCI Iberoamèrica
Projectes de Recerca
Activitats de recerca a España i Iberoamèrica desenvolupades per
dos universitats, una espanyola i una iberoamericana, amb participació d’investigadors, professorat i estudiantat doctoral i postdoctoral d’ambdues parts.
En el marc de la convocatòria PCI 2003 el departament de Geograﬁa i Sociologia ha coordinat el projecte La emigración como
un nuevo motor de desarrollo de las áreas rurales del Ecuador.
Mecanismos para vehicular las remesas de los emigrantes con los
proyectos de desarrollo de las agencias internacionales y de las
ONG’S en la que també participa la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) de Quito.
Aquest projecte té continuïtat en el Programa de Cooperació Internuniversitària 2004.
Xarxes temàtiques
Les xarxes temàtiques de docència tenen per ﬁnalitat facilitar el
desenvolupament de relacions estables de cooperació entre departaments de les universitats per tal de contribuir al desenvolupament de les societats iberoamericanes. Cada xarxa està integrada
per sis universitats, tres d’Iberoamèrica i tres d’Espanya, i articula
una mobilitat de docents d’Espanya a Iberoamèrica i viceversa sobre la base d’un programa de col·laboració conjunt.
En el marc de la convocatòria PCI 2003 el Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria de la UdL ha coordinat per
tercer any la xarxa Nuevas tecnologías en el manejo de la fruta en
poscosecha, en la qual participen també les universitats Politécnica de Madrid i de La Laguna per part espanyola i les universitats
de La Serena (Xile), Costa Rica i Pinar del Río (Cuba) per part llatinoamericana.
Accions complementàries
En el marc del PCI 2004 s’han concedit ajuts a les següents accions
complementàries:

− Evaluación de los proyectos de desarrollo en la amazonía, coordinat des del departament de Geograﬁa i Sociologia
− Diseño de un proyecto de innovación docente aplicado a la
titulación de enfermería la medología del aprendizaje basado
en problemas, coordinat des del departament d’Infermeria.
PCI Tunis
En el marc de la convocatòria PCI 2003 s’ha dut a terme el projecte
Análisis del Estado Sanitario de las colecciones de variedades de
higuera de Túnez y España: diagnóstico y estudio epidemiológico,
coordinat des del departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal i l’Université Tunis El Manar.
A la convocatòria PCI 2004 s’ha concedit un ajut al projecte Temporalidad i Progresión Femeninas en la época contemporánea: estudio de algunas manifestaciones signiﬁcativas, coordinat des del
departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.
MSC European Forestry
El Màster Forestal Europeu (MSc European Forestry) organitzat
conjuntament amb les universitats de Joensuu (Finlàndia), Uppsala (Suècia), Friburg (Alemanya), Wageningen (Països Baixos) i
BOKU (Austria), ha estat escollit com a master Erasmus Mundus
per la Comissió Europea.
Els masters Erasmus Mundus es concedeixen a estudis universitaris de màxima qualitat amb l’objectiu d’incrementar l’atractiu dels
estudis universitaris europeus per a estudiants de països tercers.
5. Cursos intensius internacionals de la UdL
Curs per a estudiants de l’Iowa State University
Un grup d’estudiants de l’Iowa State University ha fet una estada
a la UdL durant la qual han visitat diverses empreses del sector
agroalimentari de Ponent.
Programa d’intercanvi amb estudiants de la Facultat
d’Educació de la Western Michigan University
Un grup d’11 estudiants han fet una estada a la UdL en el marc de
l’assignatura “Education in a Cross-National Perspective”. Durant
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aquesta estada s’ha impartit el monogràﬁc “Teaching and Learning
in Catalonia” i s’han visitat els següents centres d’educació infantil
i primària: Escola Bressol Balàﬁa, ZER L’Oliver, CEIP Sant Jordi i
CEIP Pardinyes.
Curs per a estudiants de la Universitat de Celaya
Un grup de 30 estudiants de la Universitat de Celaya (Mèxic) té
previst fer una estada a la UdL durant el mes de juliol.

-

Campanya “Mou-te... per les Universitats”, destinada a fomentar la participació de l’estudiantat de la UdL en els diferents
programes de mobilitat existents, i Jornada informativa sobre
programes de mobilitat.

-

II Jornades sobre mobilitat acadèmica.

-

Organització de les accions d’acollida de l’estudiantat participant en els programes de mobilitat (Sòcrates/Erasmus, Programa de mobilitat de la UdL, SICUE i altres). Programa d’activitats
conjuntes amb les Universitats de Girona i Rovira i Virgili.

-

Difusió d’informació entre la comunitat universitària i assessorament en matèria de relacions internacionals.

Programes per a la incorporació d’estudiants estrangers
de tercer cicle2
Durant el curs 2004/2005 la UdL ha continuat acollint estudiants
estrangers de tercer cicle becats per diversos programes.
Programes del govern espanyol
Beques MAE-AECI
ETSEA: 2 estudiants
Països d’origen: Argentina i Colòmbia.
Beques de la Fundación Carolina
ETSEA: 1 estudiant.
País d’origen: Equador.
Programa DEBEQ de la Generalitat de Catalunya
Durant el curs 2004/2005 s’ha obert la primera convocatòria de
beques DEBEQ del DURSI. L’objectiu de la modalitat A d’aquestes beques (incorporació d’estudiants estrangers a les universitats
catalanes:) és facilitar la formació de postgrau mitjançant l’atorgament de beques a sol·licitants procedents de països en desenvolupament. Els ajuts es concedeixen per a realitzar cursos d’especialització, estudis de postgrau i màster i estudis predoctorals.
6. Altres accions
A banda de gestionar la participació de la UdL en els programes
esmentats més amunt, l’Oﬁcina de Relacions Internacionals ha realitzat altres accions:

2. Dades elaborades a partir de la informació facilitada per la secció de tercer cicle
a data 30/05/2004.
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INTERACCIÓ AMB LA SOCIETAT
1. Centre de Cooperació Internacional
1.1. Formació
“Situació actual del món: anàlisi, perspectives i possibles alternatives”
L’objecte del curs és informar els interessats sobre les relacions
nord-sud, tant econòmiques com de mercat, que permeten, dia a
dia, l’increment de l’abisme entre rics i pobres. És un curs convalidable per tres crèdits de lliure elecció i s’hi han inscrit 30 alumnes.
Curs “El paper de l’agricultura en el desenvolupament dels països
del Tercer Món”
La ﬁnalitat d’aquest curs és fer una anàlisi de l’agricultura en els països empobrits socialment i econòmicament, i contrastar-ho amb el
paper que hi juguen els països rics, ja sigui en les relacions de mercat o en l’àmbit de la cooperació internacional i en la imposició de
noves tècniques de producció de vegetals. És un curs convalidable
per tres crèdits de lliure elecció i s’hi han inscrit 40 alumnes.
Segona edició del Curs de Postgrau “Desenvolupament i cooperació: de l’àmbit global al local”
Aquest curs de postgrau va néixer per donar resposta a la creixent
demanda de formació dins l’àmbit de la cooperació al desenvolu-

pament per part de l’estudiantat de la UdL i la societat en general
per tal d’analitzar la situació actual del món, les seves causes i
conseqüències, de manera complementària integrant les perspectives global i local.
En total hi han participat 10 professors de la UdL i 20 docents
especialistes en la matèria de fóra de la UdL i s’hi han inscrit 20
alumnes.
Coordinació de la part del Bode de “Models i estratègies de desenvolupament rural”.
Referent a la cooperació internacional per al desenvolupament. El
Centre de Cooperació Internacional, va gestionar 2,8 crèdits dintre
d’aquests curs d’especialització.
1.2. Xerrades
Campanya de sensibilització “Àfrica sí té solució”.
Activitat duta a terme a la Universitat de Lleida del 13 al 22 de
desembre de 2004, acompanyada d’una exposició fotogràﬁca, un
taller i d’un cicle de conferències.
Activitat en col·laboració amb Creu Roja Lleida.
Exposició fotogràﬁca de les brigades de cooperació internacional.
En aquesta exposició, que va ser itinerant per tots els campus
universitaris, els brigadistes van mostrar una selecció de les seves
millors fotograﬁes preses als països on han estat fent l’intercanvi
cultural.
Cicle de xerrades de les brigades de cooperació
Després d’haver estat a Cuba, Guatemala, Equador els brigadistes ens van explicar les experiències viscudes, tot ressaltant les
tasques de suport en què van col·laborar, i ens van apropar a la
situació en què es troben aquests països.
A càrrec de membres de les brigades de cooperació estiu 2004.
1.3. Convocatòries
Durant el curs 2004/2005 s’han convocat dos modalitats d’ajuts:
1) Convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació internacional
per al desenvolupament.
Té per objecte promoure la cooperació en els camps de la docència, la recerca, la cultura i el desenvolupament entre els

membres de la comunitat universitària de la UdL i institucions
o col·lectius més desfavorits dels països anomenats del Tercer
Món, i que ﬁnança projectes de cooperació al desenvolupament presentats per membres de la comunitat universitària
de la UdL.
Dintre d’aquesta convocatòria s’han ﬁnançat un total de 6 projectes de membres de la comunitat universitària amb un total
aproximat de 30.000 €. Aquest ﬁnançament ha estat possible,
en part, gràcies al professorat i al PAS adherits a la campanya
“Dóna el teu 0,7%”.
2) Convocatòria d’ajuts a estudis de recerca sobre desenvolupament, cooperació internacional, solidaritat i Quart Món.
Aquesta es divideix en dues modalitats:
a) Estudis de recerca relacionats amb el desenvolupament, la
cooperació internacional i la solidaritat
b) Estudis de recerca relacionats amb el Quart Món
En aquestes modalitats s’ha escollit dos projectes amb una dotació total de 4.500 € cadascun
1.4. Programa TEMPUS
El Centre de Cooperació Internacional funciona com a oﬁcina
d’assessorament i gestió del programa Tempus de cooperació amb
universitats dels països de l’Europa de l’Est i de la ribera sud de la
Mediterrània.
En el marc d’aquest programa el CCI gestiona els projectes europeus comuns “EU Food Law – Bridge among University and Industry” amb la Universitat de Banja Luka (Bòsnia i Hercegovina),
“Upgrading Food Technology Curricula in Georgia” amb la Georgian State Agrarian University (Geòrgia) i “Tools for e-learning and
technology transfer in Food Technology” amb la Universitat de
Banja Luka (Bòsnia i Hercegovina).
En la convocatòria de projectes de desembre de 2004 es presentà
el projecte “Modernisation et mise à jour des programmes d’études en langues et littératures étrangères en Tunisie” amb l’Institut
Superior de Llengües Vives de Tunis depenent de la Universitat del
7 de Novembre de Cartago (Tunísia).
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1.5. Centre d’Informació i Documentació per al
Desenvolupament (CIDD)
IIIª Mostra al Carrer d’Informació i Documentació per al
Desenvolupament.
Durant tres dies el Centre de Cooperació Internacional de la Universitat de Lleida va sortir al carrer, conjuntament amb un gran
nombre d’ONGD de la Fira Solidàrium, per presentar a la ciutadania de les Terres de Ponent una mostra del material que es troba a
la nostra ciutat (llibres, jocs, revistes, etc.) que versa sobre a temes
de cooperació, desenvolupament, solidaritat i realitats diverses,
sovint molt properes a nosaltres a través de la IIIª Mostra d’Informació i Documentació per al Desenvolupament al carrer, a la Plaça
Sant Joan de Lleida.
Des del Centre d’Informació i Documentació per al Desenvolupament es va voler posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes aquest
material com a pas important i necessari per familiaritzar-nos amb
fonts d’informació alternatives i contrastades, imprescindibles ara
com ara, per poder fer front als problemes del nostre temps amb
certa coherència.
La ﬁnalitat era fer saber que a la ciutat de Lleida es pot tenir accés
a consultar i a demanar en préstec material tan divers com el que
es presentava en aquesta exposició.
Co-organització amb la regidoria de Drets Civils,
Cooperació i Immigració de l’Ajuntament de Lleida
del “Solidàrium 04”.
Es va organitzar una ﬁra d’entitats durant els dies 6 i 7 de novembre de 2004 a la plaça Sant Joan de Lleida.
Publicació del llibre “El dret internacional davant les migracions
forçades”
Dins la línea de publicacions de la col·lecció Sud-nord s’ha publicat el llibre “El dret internacional davant les migracions forçades”.
L’estudi ha estat realitzat per un equip de docents i estudiants de
l’esmentada Facultat.

Els autors són: Núria Camps (editora), Josep B. Acosta Estévez, Pablo Antonio Fernández Sánchez, José Hoover saldarriaga i Deborah
Elizondo.

2. Acords de cooperació
Durant el curs 2004/05 s’han signat acords de cooperació entre la
Universitat de Lleida i les institucions següents:
-

Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Indústries Culturals, i el Cercle de Belles Arts de Lleida (renovació)

-

Seminari Interdisciplinar d’Estudis de la Dona (SIED) (renovació)

3. Institut Joan Lluís Vives
L’11 de febrer de 2005 va tenir lloc, a Morella, l’acte acadèmic de la
celebració del Xè aniversari de la constitució de la Xarxa d’universitats Institut Joan Lluís Vives (IJLV).Les vint universitats públiques
i privades de Catalunya, el País Valencià, les Illes, la Catalunya Nord
i Andorra, que actualment integren la Xarxa, van signar un nou
manifest.
a) Programa DRAC
El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots
els estaments de la comunitat universitària de les institucions
membres de l’IJLV.
El programa s’entén com un ajut per assistir a cursos, seminaris
o congressos, per visitar un servei d’una altra universitat, iniciar
una investigació o projecte, per cursar una o diverses assignatures en una altra universitat, o per l’organització d’altres activitats
culturals.
El curs 2004/2005 han participat de la UdL:
15 estudiants de 1r i 2n cicle al DRAC- Estiu
4 estudiants a DRAC - Hivern estades llargues i un grup de 47
estudiants d’estades curtes (estudiants de 1r i 2n cicle).
8 estudiants de tercer cicle a DRAC- Formació avançada
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11 professors a DRAC- PDI

Inauguració de curs acadèmic 2004/2005

1 PAS a DRAC - PAS

El dia 14 d’octubre va tenir lloc l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2004-2005. Durant l’acte la Il·lma. Sra. Anna Romero, Secretària General, va llegir la Memòria del curs anterior. La lliçó inaugural
del curs va anar a càrrec de l’Exma.Sra. Mª Emilia Casas Baamonde,
presidenta del Tribunal Constitucional i portava per títol “Transformaciones socioproductivas y cambios jurídicos”.

b) Cursos d’estiu en el marc de l’Institut Joan Lluís Vives
L’Institut Joan Lluís Vives (IJLV) ofereix als estudiants i estudiantes
de les universitats vinculades a la xarxa la Guia de cursos d’estiu
on poden trobar informació dels 788 cursos que es realitzen en
68 localitats diferents i dels quals poden gaudir unes 25.000 persones.
Els cursos de la Universitat d’Estiu de Lleida formen part, naturalment, d’aquesta guia,que ha esdevingut una de les ofertes de
cursos d’estiu més importants arreu d’Europa i, probablement la
de major relleu dins l’àmbit de la cultura catalana.
La Comissió Tècnica de Coordinació d’Activitats d’Estiu de l’IJLV
demana el reconeixement de crèdits de lliure elecció davant de les
universitats que conformen la xarxa.
L’IJLV té una Comissió Tècnica de Coordinació d’Activitats d’Estiu
que demana el reconeixement de crèdits davant de les universitats
que conformen la xarxa.

4. Projecció
Honoris Causa
El 20 d’abril de 2005, el prestigiós cirurgià nord-americà Dr. Stanley
M. Goldberg i el reconegut ﬁlòsof Pere Lluís Font van ser investits
doctors Honoris Causa en reconeixement a les seves trajectòries professionals. El Dr. Àngel Rodríguez, degà de la Facultat de Medicina de
la Universitat de Lleida i el Dr. Manuel Lladonosa, catedràtic d’Història de la Universitat de Lleida en van ser els respectius padrins.
Medalles d’or de la UdL
Concessió de la medalla d’or, el 14 d’octubre de 2004, a Romà
Sol i Carme Torres, que van formalitzar la donació del seu fons
documental, hemerogràﬁc i bibliogràﬁc a la UdL el 13 de maig, i
a Alfred Porqueras Mayo, a títol pòstum, la família del qual va fer
donació del fons bibliogràﬁc, el 30 de juny.

Durant aquest acte acadèmic es van lliurar els diplomes dels
premis extraordinaris de diplomatura, llicenciatura i enginyeria,
les mencions de doctorat europeu i els premis extraordinaris de
doctorat; així com les medalles d’argent, d’or de la Universitat de
Lleida i les medalles Estudi General.
El parlament de l’Excm. i Magfc. Sr. Joan Viñas, rector de la UdL, va
cloure aquest acte d’inauguració de curs acadèmic.
Homenatge al musicòleg Josep M. Llorens
L’11 de novembre la Universitat de Lleida va retre homenatge al
musicòleg de Guissona Josep Maria Llorens, un dels majors especialistes en la música del Segle d’Or espanyol, que després de més de
30 anys d’estudi ha ﬁnalitzat el catorzè i últim volum de les obres
de Francisco Guerrero.
Després de l’acte, que va tenir lloc al Saló Víctor Siurana de l’Ediﬁci
del Rectorat de la Universitat de Lleida, hi va haver un concert
dedicat a la polifonia del Renaixement a càrrec de la Capella de
Música de Sant Llorenç.
25 anys al servei de la Universitat de Lleida
El rector de la Universitat de Lleida i el President del Consell Social
van fer lliurament d’un obsequi al PAS i professorat que porta 25
anys al servei de la Universitat. L’acte va tenir lloc al Saló Víctor
Siurana de l’Ediﬁci del Rectorat de Lleida el dimecres 1 de desembre de 2005.

5. Aules universitàries per a la gent gran
Durant el curs 2004-05, la Unitat d’Atenció Socioeducativa de l’ICE
ha seguit desenvolupant les tasques per les quals va ser creada el
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curs passat (2003-04), en la línia de l’atenció educativa al sector
de la gent gran. Així doncs, s’han portat a terme labors de seguiment i suport a les Aules d’Extensió Universitària dependents de la
UdL. Això implica l’Aula de Lleida –la més antiga–, en la qual s’han
produït canvis en la seva estructura directiva, per la qual cosa se li
ha donat el suport adequat. Pel que fa a les Aules creades el curs
passat a les comarques de l’Urgell (Tàrrega), la Segarra (Cervera)
i la Noguera (Balaguer), s’ha participat en les programacions respectives (proposant temàtiques i aportant professors). A més, i
concretament, en la de l’Urgell, s’ha endegat una nova experiència
formativa, paral·lela a la programació setmanal, que consisteix en
un ‘Taller d’escriptura creativa’, en el qual s’hi han inscrit 15 alumnes i que encara s’està desenvolupant amb èxit.

moment es va adquirir el compromís que després d’aquesta situació, i una vegada tancada la tasca de la Fundació 700 aniversari, es
crearia l’Oﬁcina del Voluntariat com a tal, amb uns clars objectius
de suport i de desenvolupament del voluntariat a la UdL en els
seus diversos àmbits, voluntariat social, cultural, educatiu, etc...

S’ha seguit treballant en la elaboració d’un projecte de Títol Propi
per a gent gran, que esperem que estigui acabat a ﬁnal d’aquest
curs, per poder implementar-lo el curs proper.

-

Col·laboració en jornades, cursos i activitats de voluntariat amb
l’Associació Anti-Sida de Lleida, la Federació de Voluntariat Social de Catalunya, l’Escola de l’Esplai de Lleida i l’Ajuntament de
Lleida.

-

Col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida en el projecte de pisos solidaris: 4 estudiants de la UdL han gaudit d’un pis, llogat
per la Paeria, a canvi d’activitats de voluntariat al Casc Antic
de la ciutat i amb ONGs que hi participen a través de diversos
programes d’intervenció social.

·

Presentació de l’Oﬁcina de Voluntariat de la UdL en les IIes Jornades de Voluntariat, organitzades per la Federació Catalana
de Voluntariat Social, a Lleida.

En relació amb AFOPA, la UASE participa, com a membre organitzador en els preparatius per a les Jornades catalanes relatives a la
formació per a gent gran que es celebraran a Salou l’octubre del
2006.
Igualment, la UASE ha seguit les tasques de representació (Seminaris i Jornades de Treball) de la UdL en la AEPUM (Asociación
Estatal de Programas Universitarios para Mayores), els objectius
primordials de la qual són el reconeixement universitari del nivell
educatiu dirigit a la gent gran. En aquest sentit, s’estan portant a
terme accions per tal d’aconseguir la consideració d’aquest tipus
de formació a nivell legal, preveient els canvis en la LOU.
Finalment, aquest curs s’ha programat una nova experiència, que
consisteix en un curs a la Universitat d’Estiu de la UdL, a la Seu
d’Urgell (juliol 2005), especialment adreçada als alumnes de les
Aules per la Gent Gran. La temàtica és transversal amb el ﬁl conductor del fet pirinenc (llengües, història, mites i natura).

6. Oﬁcina del voluntariat
L’Oﬁcina del Voluntariat de la Universitat de Lleida té uns inicis
com a suport del 700 aniversari, l’any 1997, tenint un primer desenvolupament com a voluntariat cultural i estrictament adreçat
als actes relacionats amb aquesta commemoració. Des del primer
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De fet, en aquest curs 2004-2005, s’ha concretat el projecte que a
través del practicum realitzat per dos estudiants de Psicopedagogia amb la tutoria del Dr. Fidel Molina, es va presentar al vicerectorat i que va permetre iniciar la tasca de l’Oﬁcina amb el suport
d’una beca de col·laboració de la UdL, per a l’estudiantat.
Entre les activitats que s’han desenvolupat cal destacar:

7. Participació en activitats externes
-

II Jornades de Voluntariat a Lleida. Febrer i març de 2005

-

11a Mostra de Cinema Llatinoamericà: Escoles de cinema. Exposició Los olvidados. Memoria del mundo. Abril de 2005.

-

Jornades: L’escriptura i el llibre en l’era digital, en el marc de
l’Any del llibre i la lectura. 25, 26 i 27 de maig de 2005

8. Universitat d’Estiu
Des de 1993, durant el mes de juliol, s’han desenvolupat els cursos
de la Universitat d’Estiu de la UdL, que majoritàriament han tingut
lloc a la Seu d’Urgell. En aquesta ciutat s’han dut a terme 13 dels
19 cursos que han conﬁgurat la tretzena edició d’aquest esdeveniment universitari. Arbeca (Garrigues), Erill la Vall i Tremp (Pallars
Jussà) i Solsona (Solsonès) han acollit els sis cursos restants.
La varietat d’àmbits temàtics escollits per classiﬁcar els cursos
—varietat necessària perquè l’oferta resultés prou interessant per
a l’estudiantat— anava des de l’art i les humanitats ﬁns a l’economia, passant per les aplicacions informàtiques, l’ensenyament i la
didàctica, el medi ambient, la salut i l’alimentació o la tecnologia.
El cos de docents que han participat en les activitats d’estiu ha
estat de gairebé un centenar, la majoria sense vinculació a la UdL.
Sense cap mena de dubte, aquesta diversitat de procedències
ha enriquit les relacions acadèmiques entre els docents i entre
aquests i els 329 alumnes que s’han acostat a les aules d’aquesta
universitat oberta per vacances.
El cartell de la Universitat d’Estiu va ser escollit entre les diferents
propostes presentades al concurs de cartells convocat a la tardor
de 2004. El lema “Refresca’t a la Universitat!” dóna nom al treball triat, obra d’Ona Badia, que va estudiar d’Història de l’Art a
la UdL.
Després del període de matriculació (del 18 de maig a l’11 de juliol),
el dia 12 de juliol es va inaugurar a la Seu d’Urgell l’edició d’enguany. Les activitats es van iniciar amb la conferència “La llengua
catalana com a producte històric”, impartida pel Dr. Albert Rossich Estragó (catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat de
Girona).
Aquest any les activitats acadèmiques desenvolupades a la Seu
d’Urgell van ser impartides en les aules de l’Institut d’Educació
Secundària Joan Brudieu. L’estudiantat es va allotjar majoritàriament en el Centre Residencial i de Serveis, que fou la Vila Olímpica
durant els Jocs de 1992. A Tremp es van realitzar dos cursos en el
Centre Cívic Tarraquet; mentre que a Erill la Vall es van impartir
en el Centre d’Interpretació del Romànic de la Vall de Boí, tot i

que la primera sessió es va realitzar al Museu Nacional d’Art de
Catalunya, a Barcelona, el director del qual —Eduard Carbonell—
en va fer la inauguració. Els cursos de Solsona es van desenvolupar
en el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i, per últim, el curs
d’Arbeca es va realitzar en el Jaciment Arqueològic de la Fortalesa
d’Arbeca i en el Centre d’Arqueologia d’Arbeca.
Les activitats de la Universitat d’Estiu es van cloure el dia 22 de juliol, i a més de tota l’activitat acadèmica generada durant aquestes
dos setmanes, les activitats culturals i lúdiques també van tenir el
seu espai i van fer que professors i estudiants gaudissin de les nits
d’estiu en les diferents seus.
Pel que fa a la difusió de les activitats, es va editar un llibret informatiu i una pàgina web on estava disponible tota la informació
relativa a la Universitat d’Estiu (programes dels cursos, normativa de matriculació, possibilitats d’allotjament, etc.) en català i en
castellà. A més, la premsa escrita, la ràdio i la televisió es van fer
ressò dels cursos i les activitats de la Universitat d’Estiu i en van
destacar els aspectes que podien interessar el públic de Lleida i de
Catalunya.
La programació de la Universitat d’Estiu de la UdL també formava
part del llibret informatiu editat per l’Institut Joan Lluís Vives amb
les activitats d’estiu de les universitats de parla catalana.
Els alumnes que han assolit satisfactòriament els objectius que
s’havien proposat els coordinadors dels cursos, han obtingut un
certiﬁcat acreditatiu del seu aproﬁtament que els permetrà aconseguir un reconeixement de crèdits de lliure conﬁguració d’acord
amb els criteris establerts per la Comissió Acadèmica de la UdL.
Així mateix, es pot sol·licitar aquest reconeixement en altres universitats de parla catalana membres de l’Institut Joan Lluís Vives.
Finalment, cal ressaltar que el patrocini de la Diputació de Lleida,
el Consell Social de la UdL, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i 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 tretzena edició de la Universitat d’Estiu.
Amb tot, sense la dedicació i l’empenta de l’equip organitzador
que ha treballat en la programació i en l’execució no hauria estat
possible aconseguir l’èxit assolit.
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Cursos de la Universitat d’Estiu de la UdL
Art i humanitats
01A3
02B2
03A3
04A1
05A1
06A1

Els Sants i el Seu Territori: Hagiograﬁa Peninsular en els
Segles Medievals
El Pirineu: Vida i Cultura
Fotoperiodisme i Fotograﬁa d’Autor
Pintura Mural i Arquitectura
Les Senyories Feudals en el Pirineu Medieval
El Pirineu Medieval Vist pels Escriptors

Dret, economia, política i societat
08A3

Pautes per Conèixer la Nova Comptabilitat de les Empreses

Eines i aplicacions informàtiques
11A3

Elaboració de Presentacions Multimèdia d’Èxit. Aplicacions
i Tècniques

Ensenyament i didàctica
12A2
14B3

Mediació Intercultural
Educació Emocional

Llengua i literatura
16A2

Gramàtica Pedagògica en Espanyol com a Llengua
Estrangera: Enfocament Operatiu i Cognitiu

Curs teoricopràctic d’arqueologia vilars 2005
Curs Teoricopràctic d’Arqueologia Vilars 2005
Cursos d’estiu a Solsona
Aprèn a Crear la Teua Pròpia Empresa
Curs Pràctic d’Iniciació als Sistemes d’Informació Geogràﬁca (SIG)

9. Serveis Culturals
Durant els curs 2004/2005 la programació dels Serveis Culturals ha
continuat orientada cap el doble objectiu d’assegurar a la comunitat universitària una oferta d’activitats de lleure i esbarjo atractiva,
així com fer ressó de la presència cultural de la Universitat dins la
ciutat de Lleida i les terres de Ponent.
Aula de música
-

Francesc Jové i Santi Miret. “Cançons i danses del Renaixement
europeu”. 21 d’octubre de 2004

-

Sergi Casademunt, Hernan Cuadrado & Juan Manuel Quintana. “L’edat d’or de la viola de gamba”. 4 de novembre de 2004

-

Capella de Música de Sant Llorenç. “Acte d’homenatge al musicòleg Josep M. Llorens”. 11 de novembre de 2004

-

Quartet de Barcelona (Marc Armengol, Edurne Vila, Ulrike
Janssen i Sergi Boadella). 25 de novembre de 2004

-

Grup vocal ‘a capella’ cOda (Dolors Garcia Alonso, Anna Valldeneu, Anna Català, Sonia Rodriguez i Maria Navarro). 7 d’abril
de 2005

-

Jonathan Kreisberg Trio (Jonathan Kreisberg, Gary Versace i
Mark Ferber). Jazz a la UdL. 2 de maig de 2005

-

Concert a càrrec de l’alumnat de la UdL. “La UdL en solfa”. 26
de maig de 2005

Medi ambient
18A2
21A3
22A3

Gestió Forestal a l’Alt Urgell
Gestió Integrada de l’Aigua en Àrees de Muntanya
Estudi de Camp de Sòls de la Cerdanya (11a edició)

Salut i alimentació
23A2

La Columna Vertebral. L’Eix on Neix el Centre

Tecnologia
28A3
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Cor de la UdL
Aquest curs 2004/2005, el Cor de la UdL ha estat integrat per una
quinzena de cantaires, que han participat en el concert de ﬁnal de
curs (17 de maig de 2005).
Aula de poesia

Representacions
-

Taller d’Intervencions Escèniques: Acció i Performance. Andros.
Violència, ties i òsties. 6 i 22 d’abril de 2005

-

Taller de Formació i Creació Escènica: La Paraula. Les bruixes de
Salem. 10 i 25 de maig de 2004

Lectura de poemes
-

Sebastià Alzamora. 7 d’abril de 2005

-

Joaquín Ríos. 21 d’abril de 2005

Filmoteca cine-ull
Cicles de cinema
-

-

La Restauració d’un ﬁlm Un chien andalou / L’âge d’or. 31 de
gener de 2005
Ingmar Bergman (Sommarlek, Sommaren med Monika, En lektion i kärlek, Ansiktet, Sommarnatens leende, Sasom i en spegel, Nattvardgärterna i Djävulens öga ). Del 7 de febrer al 4 de
març de 2005
Horror Mammer (The Quatermass Xperiment, The Brides of
Dracula, The Gorgon, The Curse of Frankenstein, The Curse of
the Werewolf, Dracula, Frankenstein Must Be Destroyed i Frankenstein and the Monster from Hell). Del 2 de maig al 20 de
juny de 2005

Espai de teatre
Assaigs
Aquest curs 2004/2005 l’Espai de Teatre ha estructurat les seues
activitats a través de dos tallers: el d’Intervencions Escèniques:
Acció i Performance i el de Formació i Creació Escènica: La Paraula. Els dos tallers han comptat amb la participació d’una trentena
d’estudiants. La direcció dels tallers ha anat a càrrec de Ferran
Farré i Núria Casado respectivament.

Taller de Dansa Contemporània
35 persones han integrat els tres grups en que s’ha estructurat el
Taller de Dansa Contemporània de la UdL. Els assaigs han estat dirigits per Marta Castañer i Núria Selvas, i van presentar el seu espectacle el dia 28 d’abril de 2005, dins la VII Mostra de Dansa a Lleida.
Iniciatives plàstiques
Produccions, mostres i instal·lacions
-

A Guinovart: 10 treballs, una complicitat. Del 14 de setembre al
15 d’octubre de 2004

-

Sílvia Colomina. Peixos i puntilles. Del 21 de setembre al 7 d’octubre de 2004

-

Joan Porredon. Recreacions taurines. Del 19 d’octubre al 19 de
novembre de 2004

-

Antoni Loncà. Fotograﬁes. Del 23 de novembre de 2004 al 7 de
gener de 2005

-

Lupe Ribot. Més de 3. De l’11 de gener al 11 de febrer de 2005

-

Francesc Infante. Poemes de carretera i altres animalades. Del
17 de febrer al 17 de març de 2005

-

Guillem Viladot. Pintures. Del 4 al 31 de març de 2005

-

Sabí Ribé Medina. Visions fotogràﬁques del primer terç del segle XX. Del 29 de març al 29 d’abril de 2005

-

Los olvidados. Memoria del mundo. Del 31 de març al 28 d’abril
de 2005
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-

Pilar Anglarill. Siempre bella. Del 26 d’abril al 21 de maig de
2005

-

Dani Morata. Il·lustracions. Del 26 de maig al 22 de juny de
2005

-

Facultat de Medicina. 2a edició del Concurs d’humor gràﬁc

-

Facultat de Lletres. Cicle de conferències sobre La guerra antiga

-

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. Taules rodones i
sessió de cinema en el marc de les Primeres Jornades sobre
Humor i Societat

-

Dept. de Producció Animal. Exposició: La Fauna Vertebrada de
les Terres de Lleida

-

Fac. de Ciències de l’Educació. XVII Premi Literari Sant Jordi

-

Fac. de Ciències de l’Educació. I Concurs de fotograﬁa Entrecultures

Cursos de formació cultural
-

Comunicació i Relacions Públiques (30 hores)

-

Construim una Òpera III (16 hores)

-

Curs de Formació en Cant Coral VI (50 hores)

-

Òpera Oberta: El Liceu a la UdL II (20 hores)

-

V Seminari de Teatre. Escriptura Dramàtica i Dramatúrgia Escènica. La Dansa Contemporània a Catalunya. (20 hores)

Col·laboracions externes
11a Mostra de Cinena Llatinoamericà. Abril de 2005
Concurs Literari d’Humor Negre
La Universitat de Lleida ha convocat, conjuntament amb l’Associació Cultural Humoràlia, una nova edició del Concurs Literari
d’Humor Negre.
Ajuts als centres, als departaments i als serveis
-
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Escola Universitària d’Infermeria. III Concurs de fotograﬁa de
la professió d’infermeria

-

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. Les edicions de textos literaris catalans per a l’ensenyament. Història, problemes i
perspectives.

-

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. 2a Setmana de la
Comunicació de la UdL

-

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. VII Festa de la Creació
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10. Fundació Universitat de Lleida
1. Objectius generals
La Fundació de la Universitat de Lleida, d’acord amb els seus Estatuts, s’ha d’entendre com una entitat que ha de promoure l’activitat de la Universitat i servir de pont entre la Universitat i la
societat.
Els Estatuts, renovats durant el curs 2004-05, donen el perﬁl d’allò
que es vol impulsar, una entitat que sigui capaç de captar recursos externs en beneﬁci del conjunt de la Universitat, però que ho
faci mentre ofereix una resposta de qualitat a les demandes que li
plantegi l’entorn socioeconòmic i cultural i, en aquest sentit, que
ajudi a incrementar el prestigi de la pròpia Universitat.
2. Gestió econòmica i administrativa
L’increment previsible de les activitats i funcions de la Fundació
en la seva nova etapa, i que es concreten, entre altres, en la gestió dels cursos de Tercer Cicle (màsters, postgraus, especialització),
d’acord amb les directrius emanades del Consell de Govern de la
Universitat, entre altres, han fet absolutament necessàries accions
de millora en el sistema de gestió econòmica i administrativa de
la Fundació.

En aquest sentit, i durant el segon semestre de l’any 2004, s’han
realitzat les accions següents:
-

Automatització del procés de gestió dels ingressos implementant el programa JAS per poder assumir la recaptació i gestió
de les matrícules de totes les noves activitats assumides per la
Fundació.

-

Informatització de tots els documents comptables.

-

Segregació per projectes de totes les activitats dutes a terme
per la Fundació per a la seva gestió individualitzada.

-

Organització de tots els processos administratius i econòmics
per a una millor racionalització dels recursos.

-

Automatització i mecanització dels pagaments a tercers.

-

Organització de la gestió de tresoreria (pendent la seva total
automatització).

-

Disseny i implementació de tot el circuit econòmic-administratiu per a la gestió dels cursos màster, postgraus, especialització, jornades, congressos, etc., amb les modiﬁcacions adients
al programa de comptabilitat ICON.

-

Implementació del nou Pla de comptabilitat de les fundacions
privades de 20 de febrer de 2003.

Olis Borges
Venso
ACTEL
Indulleida
Nufri
Vall&Companys
-

S’han establert relacions amb diferents empreses i institucions:
Centro Alfonso IX de Historia de las Universidades
Forum Ambiental
CIDEM
Xarxa Natura
Consell Comarcal del Segrià
Patronat Català ProEuropa
Gaesco
Col·legi Oﬁcial d’Agents de la Propietat Immobiliària Agents
Agència certiﬁcadora TÜV
Garrigues Abogados & Asociados
ADD Work System
Plus Fresc
Catafruit SA
Norma Agrícola
Turisme de Lleida
IQS (Institut Químic de Sarrià)
Fundació Universitat Rovira i Virgili
Fundació Universitat Politècnica de Catalunya
Mon empresarial
CuatreCasas Abogados
UNILCO

-

S’han iniciat relacions amb organismes de promoció econòmica i signat diferents convenis:
FORUM 2004-Fundació Universitat de Lleida
Cambra de Comerç de Lleida-Fundació Universitat de Lleida
Fons Documental Sol-Torres- Universitat de Lleida
Institut d’Estudis Andorrans- Universitat de Lleida
Instituto de Salud Carlos III- Institut d’Estudis de la SaludUniversitat de Lleida
Diputació de Lleida-Fundació Universitat de Lleida
Col·legi Oﬁcial de Metges de Lleida-Fundació Universitat de
Lleida

3. Àmbits d’actuació
La Fundació ha orientat els seus esforços durant el període maig
2004-maig 2005, en les línies de treball següent:
3.1. En el marc del projecte “Universitat-Societat”
-

S’han iniciat visites a diferents Consells Comarcals

-

S’ha iniciat un programa de visites a empreses de Lleida, amb
professorat de la Universitat
Ilerpant
Assofruit
Cooperativa de Guissona
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3.2. En el marc universitari
-

Visites a diferents centres i departaments de la Universitat, per
tal de donar a conèixer la Fundació i la seva nova etapa.

-

Encàrrec del Consell Social de la Universitat de Lleida per l’elaboració d’un pla de marqueting

-

Visites guiades per l’entorn universitari

4. Projectes
4.1. de gestió

Jornades
La traçabilitat alimentària
Empresa familiar: reptes i solucions
Agents de la propietat immobiliària
Inversions en Borsa
Ajuts comunitaris
Cursos
La traçabilitat alimentària
Oli d’oliva: qualitat, tecnologia i comercialització
Accés a la professió d’agents de la propietat immobiliària (en preparació)

-

SCANet: desenvolupament d’una Norma per a la normalització
de les targetes intel·ligents homologades. Projecte TUIH

-

Normalització de currícula estatal per establir una xarxa
de base de dades d’investigació normalitzades (encàrrec de
l’ANEP)

6. Jornades i Congressos

Documents d’anàlisi sobre la realitat universitària:

Jornades sobre la Reforma Penal
26 i 27 de febrer de 2004
Dept. Dret Públic

-

“Anàlisi de la demanda primeres preferències matrícula 2004-05
de les universitats catalanes”, (encàrrec de la Universitat de
Lleida)
-

Projecte inventari de consultoris mèdics del Segrià (encàrrec
Consell Comarcal del Segrià)
4.2. de foment del fons patrimonial

-

Catalogació Fons documental i bibliogràﬁc “Sol-Torres”

-

Catalogació llegat documental “Ramon Vives”

5. Formació Continuada
5.1. Tercer Cicle
Durant el curs 2004-05, la Fundació ha gestionat diferents màsters, postgraus i cursos d’especialització. (veure a l’apartat tercer
cicle dintre Docència)
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5.2. Aula Fundació

Projecció de la Universitat

6.1. Jornades

Jornada: estratègies i expectatives de recerca en l’àmbit de la
infermeria
27 de maig de 2004
Escola Universitària d’Infermeria
Jornada Tècnica
Producció alimentària i medi ambient
10 de novembre de 2004
Fundació Universitat de Lleida- Fòrum Ambiental (Barcelona)
Projecte ECO. Una eina per al desenvolupament de l’ocupació,
novembre-desembre 2004
Projecte ECO. Una eina per al desenvolupament de l’ocupació 10,
11,12, 17 i 18 de febrer de 2005
Conferència ﬁnal del projecte ECO
24 de febrer de 2005

Setmana Salut i Interculturalitat
23 al 28 de maig de 2005
Escola Universitària d’Infermeria
IV Jornades de promoció i educació per a la salut (en preparació)
Escola Universitària d’Infermeria
6.2. Congressos
1r. Congrés Espanyol de Victimologia
21 i 22 d’octubre de 2004
Dept. de Dret Públic
Congrés EIGMO (col·laboració)
IRTA
maig 2005
Congrés Internacional ESSC
Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sòl
(en preparació)
7. Línia editorial
Primera pedra de la Universitat de Lleida: construcció original i remodelació del Seminari.
Autor: Dr. Frederic Vilà Tornos
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SERVEIS UNIVERSITARIS
147

SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ
Coordinador: Dr. Jordi Martí Henneberg
Directora del servei: Sra. Loli Manciñeiras
http://www.bib.udl.es
El Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) ha continuat desenvolupant durant el darrer exercici projectes tant en l’àmbit intern
com en l’àmbit cooperatiu.

ofereixen les noves tecnologies, i que també ens permetran oferir serveis de futur com serà la gestió de la biblioteca digital.
-

Compra per totes les Universitats Catalanes d’un programa
automatitzat de gestió de biblioteca, en una primera fase. En
següents fases es sumaran les biblioteques dels Departaments
de la Generalitat de Cultura i d’Educació. Aquest fet permetrà
crear un catàleg únic pel Sistema Bibliotecari de Catalunya.
Des del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
s’han preparat els plecs de prescripcions tècniques i administratives pel concurs de contractació del nou programa de gestió bibliotecària.
El ﬁnançament es realitzarà pels departaments de Cultura,
Educació i DURSI de la Generalitat i també amb l’ajut aconseguit per les Universitats Catalanes com a conseqüència de la
Certiﬁcació de Qualitat de l’ANECA.

-

Obtenció de l’ajut PEIR 2004, amb resolució de 23 de febrer de
2005, destinat a l’ adquisició de fons bibliogràﬁc per a l’SBD.

-

S’han realitzat les tasques preparatives per la licitació mitjançant concurs del subministrament de publicacions periòdiques
de l’SBD, en tres lots. Ha estat publicat al DOCE i al BOE, a l’1 i
10 l’octubre 2004, respectivament.

-

S’ha incrementat la col·lecció d’informació electrònica multidisciplinar de l’SBD en més d’un 20% per any, la qual cosa ha
suposat un increment per sobre de les expectatives.

-

S’està treballant en l’estudi de la bibliograﬁa necessària per als
nous ensenyaments que s’impartiran el proper curs a la UdL, a
l’objecte de realitzar la seva posterior adquisició; en concret:
Arquitectura Tècnica
Llicenciatura de Biotecnologia
Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica
Masters oﬁcials europeus de Veterinària

-

Col·laboració de l’assignatura Interacció Persona OrdinadorMòdul Pràctic de Disseny amb la Biblioteca per a la confecció
de 11 cartells de difusió de les prestacions que actualment ofereixen les biblioteques.

Actuacions i projectes desenvolupats
A continuació es realitza un resum de les actuacions i projectes
més rellevants que s’han desenvolupat durant el curs 2004-2005,
amb una enumeració no exhaustiva ni complerta, però signiﬁcativa i representativa del treball efectuat per l’SBD en diversos
àmbits, obrint un ventall d’actuacions i projectes aplicats tant a la
biblioteca tradicional com a la biblioteca digital, sense oblidar els
aspectes més funcionals i organitzatius del servei.
-

-

-

-

El fet d’obtenir la Certiﬁcació de Qualitat a l’any 2003, ha
permès SBD concorre novament a la convocatòria del 24 d’
agost del 2004 de la Dirección General de Universidades per
a l’obtenció d’ajuts per a la millora dels Serveis Bibliotecaris,
mitjançant la presentació d’un projecte de millora tant a nivell
individual com a nivell col·lectiu amb altres membres del Consorci.
Durant aquest curs s’ha realitzat l’estudi i posterior modiﬁcació de l’organigrama funcional de les biblioteques de l’SBD,
fet motivat per la necessitat d’adequar-se als canvis que han
suposat la coexistència de la biblioteca tradicional amb la biblioteca digital.
Es continuen realitzant la depuració dels registres d’autoritats
davant de la propera implementació del nou programari integrat de gestió de biblioteques per a les biblioteques universitàries catalanes que formen part del CBUC.
Pel que fa al sistema hi haurà dos fases a implementar: Una fase
amb els mòduls tradicionals que permetran la modernització
del sistema actual (catàleg, revistes, opac’s, préstec...) i un altra
fase amb les eines que ens permetran gestionar recursos que
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-

També s’ha iniciat durant aquest curs un “Estudi d’activitats,
indicadors quantitatius, qualitatius i temps de realització a les
biblioteques i al Centre de
Documentació de l’SBD de la UdL” amb l’objectiu de veure les
necessitats de personal.
Per a l’estudi esmentat, s’ha proposat l’elaboració d’una metodologia que amb independència de l’orientació, l’abast i el
contingut que s’adopti, pugui desenvolupar-se mitjançant la
realització d’una sèrie de fases que admetin una esquematització seqüencial.
A partir d’aquests coneixements, s’aplicaran tècniques d’anàlisi
per a conformar un model o mètode que permeti i possibiliti
efectuar les correctes avaluacions i valoracions de la complexa
activitat que es desenvolupa a un Servei Bibliotecari.

-

Llegat Romà Sol i Carme Torres. Entre les actuacions ja realitzades està l’elaboració de l’inventari dels fons amb la ﬁnalitat
de complementar l’inventari i recopilació del fons documental.
En concret, des de l’SBD s’han estat coordinant els següents
treballs per tal de recopilar tot el fons de la donació i elaborar
un inventari acurat:
a) remoure el fons “in situ”
b) comptabilització de tot el fons Romà Sol i Carme Torres
c) creació base de dades
d) elaboració inventari
Com a resultat d’aquests treballs, s’ha pogut crear una base de
dades i elaborar un nou inventari de tot el fons —excepte les
60 caixes que contenen diversos documents—.

-

Implementació de la web de difusió dels recursos i serveis de
l’SBD. Organització dels continguts que ha d’incloure la web.
Disseny de les plantilles de fullets informatius, guies de consulta, dossiers de formació, etc.

-

Biblioteca Virtual Màrius Torres:

-
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Realització de les enquestes de valoració de l’SBD pel primer
semestre del 2005. Cal elaborar, passar i recollir enquestes als
diferents segments d’usuaris de les biblioteques de l’SBD: docents i estudiants (1er cicle, 2n cicle i 3er cicle). L’objectiu és
valorar per segona vegada, des de l’ any 1999, la qualitat de
l’SBD.
El model d’enquesta inclou nou items sobre nous apartats de
la web de l’SBD com són els recursos de la biblioteca digital
(sumaris-e, dossiers-e, revistes-e, llibres-e.).

-

S’ha implementat la nova versió del programa de gestió d’Obtenció de Documents GTBIB, que permet millores funcionalitats tant per l’usuari com per a la gestió interna.

-

S’ha posat en funcionament un nou aplicatiu de software lliure per a la realització de guies temàtiques relacionades amb
matèries que s’imparteixen a la UdL amb l’objectiu de donar
suport a la docència i a l’aprenentatge.

-

S’ha realitzat un estudi a petició del CBUC de la viabilitat de
migrar col·leccions especials (Ex. Col·leccions Màrius Torres,
col·lecció COPE, etc.) al programari de software lliure DSPACE
com a repositori d’objectes digitals.
Serveis universitaris

Presentació i obertura de la Biblioteca Virtual Màrius Torres,
a la premsa local i al públic en general el 19 de novembre del
2004.
Presentació al Workshop de REBIUN a l’Octubre de 2004
Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya.
Presentació de la Biblioteca Virtual Màrius Torres al 1er Espai
CBUC d’intercanvi de coneixement i experiències. 28 d’abril del
2005. Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya

Dades estadístiques

3. Evolució préstec
1994
61.097

1995
69.242

1996
102.304

1997
103.017

1998
117.021

2000
127.199

2001
123.725

2002
127.121

2003
106.748

2004
92.232

(Algunes dades són anuals i altres són per cursos).
1. Evolució usuaris potencials
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
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2. Evolució pressupost ordinari
1993
245.796,8

1994
283.879,64

2001
1999
2000
847.156,61 841.416,95 841.416,95

1995
448.705,42

1996
554.477,23

2002
841.417

2003
841.417

1997
558.941,26

4. Exemplars automatitzats a la UdL
1994
31.009

1995
60.324

1996
93.392

1997
131.129

1998
147.239

2000
187.424

2001
201.959

2002
213.887

2003
228.569

2004
239.861

1998
806.817,28

2004*
1.022.801

*A partir d’aquest any el pressupost inclou tots els ingressos que rep l’SBD per
convenis, ajuts, etc.

Pressupostos 1992-2004
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1992
99.166,86

200.000

19
94

Núm. usuaris

Usuaris 1992-2004

Evolució de préstecs
Préstecs

1999/00
10.452

Núm. exemplars

1998/99
10.339

1999
148.365

Anys
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5. Evolució superfície a les biblioteques

7. Evolució places de lectura a les biblioteques

1993/94
2.187

1994/95
3.082

1995/96
3.891

1996/97
3.891

1997/98
3.891

1999/00
4.413

2000/01
4.417

2001/02
4.461

2002/03
4.518

2003/04
8.690

1998/99
4.388

1993/94
446

1994/95
704

1995/96
936

1996/97
936

1997/98
966

1999/00
1.042

2000/01
1.030

2001/02
1.030
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1.030

2003/04
1.557
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8. Evolució places de lectura a les sales d’estudi
1993/94
148
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148
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148
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1997/98
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496
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Serveis universitaris

Evolució places de lectura a les sales d’estudi
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6. Evolució superfície a les sales d’estudi
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1998/99
1.042

Cursos

9. Evolució de les ràtios usuaris/places de lectura
(biblioteques i sales de lectura)
1993/94
13,5

1994/95
10,6

1995/96
8,7

1996/97
8,3

1997/98
8

1999/00
6,7

2000/01
6,9

2001/02
6,5

2002/03
6,3

2003/04
4,7

11. Evolució del Servei d’Obtenció de Documents
1998/99
7

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
293
663
873 1.585 2.201 2.618 2.490 2.432 2.277
1.033 2.675 2.453 3.245 4.044 5.194 6.205 5.215 4.054
4.843 4.075 3.214

Documents servits per la UdL

Ratio usuaris/places de lectura (biblioteques i sales d’estudi)
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10. Evolució de les ràtios usuaris/m2 (biblioteques i sales de
lectura)
1993/94
3,4
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2
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Cursos
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12. Evolució adquisicions de monograﬁes: compra (suport
paper)
2004
3.002

2000
7.368

1996 1997
1.143 1.332

1999
1.647

2000
2.067

2001
3.102

2002
4.030
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2004
7.679
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20
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99

2002
3.945

98
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19

1999
7.334

19

1998
7.198

97

1997
8.538

19

1996
5.594

14. Evolució de la col·lecció de publicacions periòdiques
vives per compra: revistes impreses i informació electrònica
(bases de dades i revistes electròniques)

Anys

13. Evolució adquisicions de monograﬁes: donatiu i
intercanvi
1999
4.088

1998
2.965
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3.955
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Serveis universitaris
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2004
650

2003
722

2002
711

2001
650

Publicacions periòdiques (donatiu i intercanvi)

19
9

MONOGRAFIES
(DONATIU I INTERCANVI)

Monograﬁes (donatiu i intercanvi)

Núm. publicacions
(donatiu i intercanvi)

1996
2.466

15. Evolució de la col·lecció de publicacions periòdiques
vives per donatiu i intercanvi: revistes impreses i informació
electrònica (bases de dades i revistes electròniques)

16. Evolució de la col·lecció de revistes electròniques
2000
472

2001
1.497

2002
2.312

2003
4.747
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17. Evolució del nombre de llibres electrònics
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19. Evolució de les consultes als dossiers electrònics

* Total llibres-e a 30 d’abril de 2005.
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* Total d’accessos als dossiers no als documents.
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20. Evolució dels cursos de formació
Any
Cursos
Sessions
Assistents

2002
75
546
1.788

2003
47
355
1.475

21. Nombre de consultes a la web de l’SBD
2000
289.600

2004
34
317
1.387

2003
3.153.349

2004
3.259.442

Núm. consultes pàgina web SBD

80

Nombre de
consultes

Nom bre de cursos

2002
495.016

A partir de l’any 2003 es comptabilitza la suma de visites a cada una des
les pàgines.

Núm. cursos de formació d’usuaris
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22. Nombre d’entrades a la biblioteca durant l’any 2004

Anys

Núm. assistents a cursos de formació d’usuaris
Nom bre d'assistents

2001
489.942

El nombre d’entrades a la biblioteca ha estat de 1.463.916
23. Nombre de consultes al catàleg de l’SBD durant l’any
2004

2.000
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El nombre de consultes al catàleg ha estat de 1.558.806.
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Pel que fa a la col·lecció impresa s’ha ampliat amb fons de la donació del professor Joan Vilagrasa a més de la compra ordinària de
fons i del que arriba per intercanvi cientíﬁc.
Pel que fa als recursos d’informació electrònics no solament s’ha
mantingut sinó que s’ha incrementat la “core collection” (revistes-e, llibre-e i base de dades) homogènia i interdisciplinar per a
la comunitat universitària, responent a les seves necessitats de
recerca i de docència.
Així mateix, durant el curs 2004-2005 l’SBD ha continuat potenciant la seva “core collection”, gràcies a la compra consorciada entre
les Universitats Catalanes a través del CBUC.
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Llibre-e

Exposicions
Durant aquest curs s’ha realitzat una exposició permanent de fons
a les diferents plantes de la biblioteca de Cappont, així:
-

Primera planta, discos donació COPE

-

Segona planta, Màrius Torres i Samuel Gili Gaya

-

Tercera planta, fons de la donació Institut d’Estudis Catalans.

Amb motiu de la celebració del dia d’Europa el CDE de la Universitat de Lleida, va muntar una exposició el dia 9 de Maig d’aquest
any al vestíbul de l’ediﬁci principal del Campus de l’ETSEA.
Potenciació
L’SBD vol continuar potenciant i possibilitant l’accessibilitat així
com la usabilitat dels recursos d’informació, així:

Netlibrary: àmplia col·lecció de llibres electrònics multidisciplinars de les àrees de coneixement d’humanitats i ciències socials.
Aquesta col·lecció està formada per 1100 llibres i per 3407 llibres
de drets d’autor. També inclou una col·lecció de llibres en espanyol.
Aquest any s’ha ampliat amb 100 nous títols.
Oxford Referencce Online: és una col·lecció de més de 100 diccionaris i obres de referència editats per la Oxford University Press
sobre disciplines com art, dret, economia, informàtica medicina,
tecnologia, llengua,etc. Conté més de dos milions de deﬁnicions.
Difusió i publicacions
S’ha posat en marxa la web de difusió per difondre l’històric de
recursos impresos així com els electrònics de l’SBD.
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC)

Biblioteca Digital: revistes-e, bases de dades, llibres-e.
Revistes-e
Les noves compres consorciades han estat per aquest període, els
següents recursos:
JSTOR és un repositori virtual de aprox. 480 revistes impreses publicades per diverses institucions. La seva temàtica és Humanitats
i Ciències Socials.
SPRINGER conté a text complet unes 500 revistes publicades per
Springer-Verlag i altres editors, amb temàtica multidisciplinar,
però amb gran pes de la medicina i les ciències pures.
Bases de dades:
Annual Reviews: És una base de dades multidisciplinar a text complet d’articles de revistes sobre l’estat de la qüestió (reviews) en
diferents àrees de les ciències biomèdiques, físiques, socials. Es pot
consultar la llista completa de 31 series temàtiques.
VLEX: És una base de dades que recull legislació, juriprudència,
articles doctrinals especialitzats, revistes especialitzades a text
complert, monograﬁes, models de contractes i formularis.

La UdL forma part del Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya (CBUC). El Servei de Biblioteca en representació de la
UdL, intervé en la composició dels tres òrgans de govern previstos en el seu Reglament: Consell de Govern, Comissió Executiva i
Comissió Tècnica.
Els projectes més destacables són els relacionats amb:
-

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

-

Biblioteca Digital de Catalunya

-

Base de dades de Sumaris Electrònics

-

TDX: Tesis doctorals electròniques

-

Accés a les col·leccions: Préstec recíproc entre institucions
membres del CBUC

-

Préstec Interbibliotecari

-

Canvi del sistema automatitzat
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Projecte GEPA
Durant aquest curs s’ha continuat amb les gestions per al desenvolupament d’un magatzem com a projecte Cooperatiu GEPA
(Garantia d’Espai per la Perpetuïtat d’Accés.).
El 30 d’abril del 2005 el Director General d’Universitats, Ramon
Vilaseca, va anunciar en una roda de premsa a Lleida que amb tota
probabilitat la ciutat de Lleida serà la seu d’un dipòsit de llibres per
a totes les biblioteques de Catalunya.

En quant a infrastructura, destacar les dues actuacions més importants han estat:
-

L’inici del desplegament de la xarxa de comunicacions inalàmbrica, integrada al projecte COSF (Catalunya Oberta Sense Fils),
del qual la UdL és universitat pilot, i que permetrà als nostres
usuaris la connexió a la xarxa de la UdL des de qualsevol universitat catalana

-

L’adquisició del segon supercomputador més potent de
Catalunya, conjuntament amb grups de recerca de la Escola
Politècnica Superior de la UdL, i que permetrà donar serveis de
supercomputació als grups de recerca de la UdL.

Aquesta nova infraestructura s’instal·larà en un dels ediﬁcis del futur parc cientíﬁc de Gardeny. La seva capacitat serà per 3.700.000
de volums.

ÀREA DE SISTEMES D’INFORMACIÓ
I COMUNICACIONS

Finalment, esmentar que la UdL ha signat convenis de col·laboració
amb dues entitats dependents del DURSI:
-

Amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR) per a l’assessorament d’actuacions diverses corresponents al manteniment, desenvolupament en programari i
maquinari informàtic i de comunicacions.

-

Amb l’Observatori per a la Societat de la Informació per a la
implantació d’un sistema d’emmagatzemament i explotació de
dades basat en programari lliure.

Coordinador: Sr. Carles Mateu Piñol
http://www.udl.es/arees/asic
Les accions relacionades amb les tecnologies de la informació són
les següents:
Durant aquest any han entrat en funcionament els projectes següents:
-
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La nova web institucional, amb un nou disseny i amb una
plataforma de gestió de continguts que permet a tota la comunitat universitària implicar-se en la deﬁnició i edició de la
informació.

-

El nou campus virtual, fruit del projecte Sakai, liderat per les
universitats de Michigan, Indiana, Stanford i MIT, de la qual la
UdL ha esdevingut responsable de les tasques d’internacionalització.

-

El nous sistema de gestió de la recerca, GREC.

-

La plataforma tecnològica (integrada al campus virtual Sakai)
que donarà resposta a les necessitats del Document de Política
de Personal Acadèmic.
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SERVEI DE PUBLICACIONS
Coordinador tècnic: Sr. Javier de Castro Fresnadillo
http://www.publicacions.udl.es
Presentació
El Servei de Publicacions manté com a objectius l’impuls, la programació 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 Universitat 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 funcionament i l’activitat de la Universitat, que es realitza mitjançant
l’edició de guies, memòries, programes de doctorat i mestratges,
catàlegs i altres materials diversos pensats per divulgar l’activitat
quotidiana universitària. Ressalta l’extensió universitària, que representa, ﬁnalment, un altre dels àmbits importants d’actuació,
tant pel que fa a l’activitat estudiantil i les seues publicacions i
revistes com a la d’altres col·lectius universitaris.
Producció bibliogràﬁca
Entrant en el capítol pràctic de les publicacions realitzades pel Servei de Publicacions durant el curs acadèmic corresponent, dins de
l’àmbit de la producció cientíﬁca han estat publicats prop de quaranta títols, en l’àmbit variat de l’extensió universitària han vist la
llum aproximadament una dotzena de volums, a més d’un nombre
similar d’unitats corresponents a diverses iniciatives institucionals
–com ara memòries cientíﬁques, guies de l’estudiantat i altres
productes d’imatge i de funcionament intern de la Universitat.
Durant aquest període el Servei de Publicacions ha publicat nous
títols en cadascuna de les seues col·leccions, la qual cosa ha ajudat
a consolidar-les. L’apartat corresponent a llibres fora de col·lecció
també s’ha vist incrementat, sobretot gràcies a l’edició d’actes
de jornades i congressos fets a la Universitat de Lleida –mentre
aquest apartat de la producció bibliogràﬁca universitària lleidatana no disposi d’un marc propi en forma de col·lecció.
Cal esmentar, ﬁnalment, el treball que s’està desenvolupant per
editar en suport magnètic nous materials acadèmics, de recerca
i formatius, en una iniciativa conjunta amb l’Institut de Ciències
de l’Educació.
Difusió
La nostra pertinença a entitats com l’Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas (AEUE) o l’Institut Joan Lluís Vives ens ha
permès de mantenir un contacte continu i ﬂuid amb el món del
llibre universitari, amb participació com a expositors professionals
en prestigioses ﬁres nacionals i internacionals del llibre, com ara
la Liber (Madrid-Barcelona) o les de Frankfurt (Alemanya), Buenos
Aires (Argentina), Salón del Libro Universitario de Mérida (Veneçuela), etc.

Les nostres novetats bibliogràﬁques apareixen regularment en catàlegs de màxima difusió, com ara Marcial Pons, NEU o el butlletí
de la AEUE, que arriben a tota la comunitat universitària espanyola i catalana. S’ha arribat a un acord amb Pórtico per tal de ser
inclosos en la seua base de dades internacional, que distribueix
informació a moltes universitats estrangeres. La signatura amb
Puvill SL d’un altre protocol de distribució mitjançant la seua llibreria telemàtica no ha fet altra cosa que eixamplar la difusió de
les Edicions de la Universitat de Lleida. A més, el nostre abast de
distribució s’ha vist augmentat afegint als contractes amb distribuïdores com ara Breogán (nacional) o Midac (Catalunya i Balears)
un 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 han anat adquirint amb el temps.
La publicació regular del catàleg general de publicacions de la Universitat de Lleida posa de manifest un treball seriós que ha permès
crear al llarg de l’encara curta vida de les Edicions de la Universitat
de Lleida un fons editorial propi que supera a hores d’ara les cinccentes obres publicades.
El Servei de Publicacions depèn orgànicament del Vicerectorat
d’Activitats Culturals i Projecció Universitària.

SERVEI D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Cap del servei: Sra. Eulàlia Soler
http://www.udl.es/arees/seu
Servei d’Extensió Universitària
El Servei d’Extensió Universitària és una unitat administrativa i de
gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar
l’estudiantat, la comunitat universitària i la ciutadania en general
sobre els temes que afecten a la UdL.
A més d’aquest caràcter informatiu i d’assessorament, i de les tasques de gestió administrativa pròpies de cada tema, el Servei porta
a terme altres funcions que inclouen: el projecte, l’elaboració de
programes i la realització d’activitats adreçades a la comunitat
universitària i a usuaris particulars o col·lectius externs a la UdL.
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Punt d’informació

Pel que fa als temes que es gestionen des del Servei la informació
sol·licitada es distribueix de la manera següent:

El Servei actua com a punt d’informació, atén les consultes de
caràcter general que s’adrecen a la UdL i, quan és necessari, desvia
aquelles més concretes o complexes cap a les secretaries de centre
o cap a altres serveis o àrees que poden facilitar la resposta.
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Gestió interna

Pel que fa a l’atenció personal i telefònica el Servei ha comptabilitat 7.113 consultes que s’aprecien en el gràﬁc següent en funció
del perﬁl dels usuaris i la concentració en mesos.
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Informació interna Spam estudiantat

A través del correu electrònic del punt d’informació s’han rebut
més de 2.598 consultes, s’ha facilitat la resposta a 1.174 i s’han
enviat 458 missatges d’informació (SPAM) a l’estudiantat de la
UdL.
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Missatges
contestats

A ltres

Borsa de treball
Les dades referents a la Borsa de treball apareixen en els gràﬁcs
següents on es pot apreciar l’evolució des del curs 1997/98.
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Programes de cooperació educativa universitat - empresa
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Des de l’abril de 2004 ﬁns el maig de 2005 s’han signat 440 convenis de pràctiques en els diferents centres de la UdL (Facultat
de Dret i Economia: 82 convenis; Escola Politècnica Superior: 53
convenis; ETSEA: 287 convenis; Facultat de Lletres: 7 convenis i
Facultat de Ciències de l’Educació: 11 convenis).
Programa cooperació educativa
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Per tal de facilitar eines i informació en els temes que fan referència a l’accés al món laboral el taulell virtual de la borsa de treball
permet millorant la difusió i l’adaptació de les ofertes que es reben
i la web permet enllaçar amb pàgines d’interès que contínuament
es van revisant i actualitzant.
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A través de les pantalles d’Infovideo s’ha fet difusió de 150 d’activitats de caràcter cultural, cursos, masters o postgraus, organitzats per la UdL o altres entitats externes col·laboradores.

La mitjana de les ofertes que les empreses envien a la borsa ha
seguit l’evolució del gràﬁc següent.

Aula Universitària UdL- Consells Comarcals
Durant aquest curs s’han enviat 8 trameses informatives sobre
els temes que poden ser d’interès per a la ciutadania, com plans
d’estudi actualitzats, publicacions, cursos, publicacions, activitats
culturals i congressos.
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Borsa d’allotjament
S’ha informat de les diferents possibilitats i modalitats d’allotjament a la ciutat de Lleida i, en tots els actes on el Servei d’Extensió
Universitària ha representat la UdL, s’ha fet difusió de la residència de la UdL Apartaments Universitaris Campus. Des del servei es
porta la gestió dels dos apartaments propietat de la UdL que estan a la disposició de professorat i personalitats visitants. Aquesta
gestió ha comportat l’atenció de 381 consultes i la ocupació ha
estat contínua durant el curs.
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 15 noves sol·licituds i el nombre
de parelles convivint és de 18.
El Servei ha col·laborat amb l’Oﬁcina de Relacions Internacionals per allotjar els estudiants del Programa Erasmus i ha recollit
les ofertes de 12 pisos i 52 habitacions per llogar. També ha collaborat amb el Servei d’Allotjament Universitari (SAU) del Consell
de l’Estudiantat durant l’estiu.
Beques de col·laboració en serveis i unitats
Pel que fa a les beques de col·laboració, s’ha portat a terme l’elaboració de la convocatòria ordinària, la informació a l’estudiantat
i a la comunitat universitària i la gestió administrativa d’aquestes
beques i de les beques de curta durada.
El curs 2004/2005 s’han rebut 960 sol·licituds, de les quals s’han
concedit 101 ajuts per cobrir les places de col·laboració en diferents unitats estructurals de la Universitat, s’han prorrogat 45 places pels mesos d’estiu tal i 22 becaris han participat en el passi de
les Enquestes d’Opinió.
Per tal de complir el pla de formació s’han organitzat 6 cursos de
formació bàsica en les àrees d’informàtica, d’estils de vida saludables i de competències de treball en equip adreçats expressament
als becaris i becàries de col·laboració.
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Fora de la convocatòria ordinària, des de diferents unitats o serveis, s’han convocat 34 beques de curta durada per a programes o
activitats concretes.
Ajuts de viatge de la UdL
Pel que fa a la convocatòria d’ajuts de viatge de l’any 2004 s’han
rebut 159 sol·licituds, s’han atorgat 113 i s’han denegat 46.
Ajuts de viatge

A torgats
Denegats
Renúnc ies

Campanyes de promoció i de difusió de la UdL
Dins d’aquestes campanyes, el Servei ha organitzat la Jornada de
Campus Oberts, que es va realitzar l’11 de febrer i a la qual van
assistir 1.724 alumnes de 42 centres d’ensenyament secundari de
Lleida i comarques i de la Franja de Ponent. Seixanta un becaris
van col·laborar en aquesta diada juntament amb el personal docent i de serveis de cada centre.
El mateix dia es va realitzar la III Trobada amb el professorat de
secundària a la qual van assistir 26 professors i professores.
Hem estat presents, en representació de la UdL, en el Saló de l’Ensenyament que es va realitzar del 9 al 13 de març a Barcelona i en
l’Espai de l’Estudiant, mostra educativa organitzada pel Consorci
Pro-universitari de l’Alt Camp i realitzada a Valls el 31 de març i
l’1 d’abril.
Enguany vam estar presents amb estand propi a la Fira de Sant
Miquel realitzat del 29 de setembre al 3 d’octubre i a la Trobada
Lan PARTY realitzada el 31 d’abril i l’1 de maig.

També hem col·laborat amb altres unitats de la UdL i amb entitats
externes, proporcionant suport material o de personal per a ﬁres
de caràcter local o comarcal, i en ﬁres internacionals a través del
DURSI.
Programa d’informació i assessorament als centres de
secundària
Sessions informatives
Amb la ﬁnalitat d’informar i orientar a l’alumnat d’ensenyament
secundari enguany s’han realitzat 20 visites a 34 centres, 2 adreçades a pares i mares i s’ha participat en les Jornades de Tàrrega,
de Cervera i en altres jornades organitzades pels IES Lleida, la qual
cosa signiﬁca que s’haurà informat directament a uns 1700 alumnes d’ESO, Batxillerat o CFGS.
Tallers 2004 “Viu la UdL… des de dins”
La segona edició dels tallers adreçats als estudiant de batxillerat
i de Cicles Formatius de Grau Superior, es van realitzar el 16, 18 i
23 de febrer. El nombre de tallers que es van organitzar va ser 13 i
van participar 45 alumnes aproximadament.
Aquests tallers han ofert la possibilitat de participar en activitats
relacionades amb diferents àrees de coneixement, han estat guiats
i impartits pel professorat de la UdL amb la col·laboració de l’estudiantat universitari i del personal implicat.
2a Edició dels Premis a treballs de recerca d’estudiants de
batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior
Amb la col·laboració de diferents institucions s’ha realitzat una
convocatòria única de tota la UdL. Aquesta convocatòria recull els
premis que els centres universitaris feien de manera individual i
altres nous que diferents unitats de la UdL adrecen als estudiants
de secundària.
Es van presentar 91 treballs i es van concedir 12 premis als estudiants guanyadors i al centre de secundària. Els 8 estudiants que
es van matricular en algun dels centres universitaris de la UdL van
obtenir un xec pel pagament de la matrícula.

Espai Secundària - Universitat
La informació d’interès per a l’alumnat d’ensenyament secundari
es troba a l’apartat “Espai Centres Ensenyament Secundària” del
web de la UdL i recull les activitats adreçades a l’alumnat preuniversitari.
Carnet de la UdL
Des del Servei s’ha portat a terme la gestió íntegra del carnet de
la UdL, la qual cosa ha comportat trametre les sol·licituds, les incidències, el control dels carnets rebuts, la informació a l’usuari a
través de diversos mitjans i la coordinació amb els centres i les biblioteques de la UdL. Aquesta tasca ha comportat la gestió de més
de 216 incidències degudes a robatori, pèrdua o altres motius.
Programa d’acollida al nou estudiantat
Aquest programa inclou les actuacions següents: la sessió de benvinguda 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 ofereixen els serveis de les biblioteques.
Dins del programa anterior també s’inclou l’assessorament i la
informació durant els terminis de la matriculació amb l’objectiu
de facilitar a l’estudiantat de nova entrada, i a altres estudiants
que ho han necessitat, l’ajuda necessària per realitzar la matrícula
presencial.
Per a portar a terme l’acollida s’ha comptat amb la col·laboració
dels centres universitaris, dels serveis universitaris i de 26 becaris
que han informat i ajudat als nous estudiants.
Publicacions
Des del servei s’ha portat a terme la renovació de l’estructura i del
contingut de diverses publicacions, guiant i coordinant la recollida
d’informació sobre els plans d’estudi de tots els centres, propis i
adscrits, i del material i de les novetats que s’inclou en la Guia de
serveis i activitats, així com l’organització i la tramesa de les carpetes per la matrícula presencial i el material d’automatrícula als
centres universitaris de la UdL.
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S’ha augmentat el nombre de publicacions en català i també en
castellà: la guia de serveis, el tríptic Tu opción de futuro i els plans
d’estudis de tots els centres.
També s’han editat noves publicacions de difusió, l’opuscle de la
Jornada de Campus Oberts, l’opuscle Tallers 2004 “Viu la UdL… des
de dins” i els tríptics i cartells dels Premis de recerca per l’alumnat
de secundària.
Per primer cop està prevista l’edició, en català, castellà, anglès i
francès, d’un CD informatiu de l’oferta educativa i de serveis universitaris que ofereix la UdL.
Web del Servei
S’han adaptat els continguts de l’antiga pàgina del SEU a la nova
web de la UdL. El servei, a més a més, gestiona els perﬁls d’accés
dels “Alumnes” i “Futurs alumnes”, així com la pestanya “Els estudis”.
Aula Universia
La funció de l’Aula Universia és la promoció de l’ús i l’accés a les
tecnologies de la informació. Compta amb 68 equips informàtics
i amb dos espais diferenciats: l’aula 1.02 que es dedica a la lliure
navegació i l’aula 1.08 que es dedica a la realització de cursos
adreçats a la comunitat universitària i a col·lectius de fora de la
UdL.
L’aula 1.02 és la que utilitza l’estudiant de la UdL. En el marge
horari que va de les 11 hores a les 21 hores l’ocupació d’aquesta
aula és del 100%.
A l’aula 1.08 s’han realitzat cursos de formació adreçats al professorat, al PAS i a l’estudiantat de la UdL i també s’han portat a
terme cursos adreçats a col·lectius externs.
Servei de Suport a l’Estudiantat
S’ha prestat atenció presencial a 25 estudiants de la UdL i s’ha
prestat atenció a través del correu electrònic en 6 casos.

164

Serveis universitaris

SERVEI D’ESPORTS
Coordinador acadèmic: Sr. Joan Fuster
Tècnic: Sr. Josep Romero
http://www.udl.es/arees/esports
Introducció
El Servei d’Esports (SES-UdL) ha ofert un conjunt d’ activitats emmarcades en les diferents àrees de promoció i lleure, competició
i serveis.
Seguint amb la dinàmica dels darrers anys, s’ha de destacar la gran
participació dels alumnes de la UdL.
En l’ actualitat hem assolit una estabilització del nombre dels socis, al voltant de 1130.
El nombre de cursos desenvolupats en el primer i segon quadrimestre sumen un total de 37, participant 624 alumnes.
En les competicions Internes, de Catalunya i d’Espanya han participat un total de 919 alumnes.
A més, els socis del Servei d’ Esports han pogut gaudir d’ un nombrós conjunt d’ofertes de gimnasos, entitats esportives i descomptes preferents en les botigues de material esportiu de la ciutat de
Lleida.
Les activitats s’han desenvolupat en les diferents instal·lacions cedides per la Paeria i l’INEFC de Lleida.
A continuació s’exposen gràﬁcament algunes de les dades del desenvolupament de les activitats esmentades.

ACTIVITATS DEL 1r QUADRIMESTRE I DEL 2n QUADRIMESTRE
Activitats de Natura:
Activitats de Promoció:
Activitats Escoles Esportives:
Bicicleta de Muntanya
Aeròbic I
Bàsquet
Descens de Barrancs
Aeròbic II
Futbol Sala
Escalada Esportiva
Aeròbic, Fitness i Dieta
Natació I
Esports d’Aventura
Aerobiking
Natació II
Iniciació a l’Esquí alpí
Aquaeròbic
Tennis I
Iniciació a l’Esquí de fons
Balls de Saló
Tennis II
Iniciació a l’Snowboard
Condicionament físic
Voleibol
Parapent
Equitació
Waterpolo
Senderisme
Esgrima
Tècniques d’Orientació
Funky
Vela i Windsurf
Ioga
Salvament Aquàtic
Tir amb Arc
TOTAL ALUMNES: 624

Competició

Participació. Competició Interna
Lligues Internes (Futbol Sala
Campionats de Tennis: 46 Total: 433
i Basquet): 387
Participació. Campionats de Catalunya i Espanya Universitaris
Masculina:
Femenina:

Esports equip: 181 Esports Individual: 93
Esports equip: 171 Esports Individual: 41

Medaller. Campionats de Catalunya
Individual:
Or: 11
Argent: 18

Bronze: 12

Equips:
Total:

Or: 1

Argent: 3

Bronze: 1

12

21

13

Total: 486
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SERVEI DE LLENGUA I TERMINOLOGIA

-

Català jurídic

http://www.udl.es/arees/slt
Direcció: Dr. Jordi Suïls Subirà, professor del Departament de Filologia Catalana i Comunicació.
Personal tècnic i col·laborador: Sr. Josep-Enric Teixidó Pujol, Sra.
Judit Ibós Santiveri, Sr. Josep Maria Boladeras Taché i Dra. M.
Salomé Ribes Amorós

-

Nivell inicial d’occità (aranès)

Àrea de formació
L’oferta de cursos de llengua general adreçats a tota la comunitat
universitària ha estat la següent:
-

Nivell bàsic de llengua catalana (6 grups)

-

Nivell de suﬁciència de llengua catalana (2 grups)

-

Nivell superior de llengua catalana (5 grups, que no han pogut
absorbir tota la demanda)

Dos edicions del curs de nivell bàsic s’han fet amb la col·laboració
de la Facultat de Ciències de la Salut.
S’han ofert nou cursos especíﬁcs (dels quals ﬁnalment només
s’han fet els quatre primers):
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El CAL, en el nou espai del Servei de Llengua i Terminologia al
campus de Cappont, ha mantingut l’horari d’obertura de vint hores setmanals (quatre matins i dos tardes) des del novembre ﬁns
al juny, amb la col·laboració d’una becària –Sílvia Pons (ﬁns al 7 de
març) i Glòria Vilanova.
El CAL ha ofert formació de tots els nivells de coneixements generals, juntament amb altres activitats, com per exemple: sessions
de redacció de textos, sessions de pronunciació, grups de conversa i tutories personalitzades. El segon quadrimestre s’ha tancat la
inscripció d’alumnes dels nivells més avançats per la impossibilitat
d’atendre tota la demanda de matriculacions.
L’assessora del CAL s’ha integrat en el grup de treball de ﬁtxes
d’autoaprenentatge de la Secretaria de Política Lingüística, sobre
el qual ha presentat una comunicació en la XI Trobada de Centres
d’Autoaprenentatge a Vic. També ha impartit una sessió del curs
de la SPL L’Acolliment Lingüístic: Eines per a l’Autoaprenentatge i
ha explicat l’experiència del CAL de la UdL als tècnics del CPNL. A
més, aquest 2004/05 la UdL ha acollit la reunió de ﬁnal de curs de
centres d’autoaprenentatge universitaris.

-

Taller de llenguatges alternatius i augmentatius: llenguatge de
signes, Braille i altres sistemes de comunicació

L’SLT ha organitzat tres convocatòries d’exàmens oﬁcials de llengua catalana dels nivells intermedi, suﬁciència i superior, i dos
convocatòries de nivell bàsic.

-

Correcció de textos orals i escrits

Àrea de dinamització

-

Introducció a la dinamització lingüística. Què podem fer per
promoure la llengua (especialment adreçat als voluntaris lingüístics)

-

Català administratiu

-

Comprensió oral i escrita bàsica de la llengua catalana

-

Autoedició de textos

-

Pàgines web: elaboració, redacció i adequació lingüística

El Voluntariat Lingüístic (VL) ha col·laborat un cop més amb l’Oﬁcina de Relacions Internacionals en les setmanes d’acollida de l’estudiantat d’intercanvi Sòcrates, Jade i Sèneca, en què s’han combinat cursos intensius de català amb visites a la ciutat i xarrades.
Altres actuacions del VL amb estudiants d’intercanvi, a més del
suport que els ofereixen durant les primeres setmanes d’estada a
la UdL, han estat: sopars internacionals i de Nadal, una castanyada, una calçotada i diverses sortides (al Parc Temàtic de l’Oli i al
poblat ibèric dels Vilars, als cellers de Raimat, a Poblet i al Mercat
Medieval de Montblanc).

Serveis universitaris

Durant aquest curs ha continuat la col·laboració amb la URV i la
UdG per organitzar sortides adreçades als estudiants de mobilitat:
Ruta del Císter (20 i 21 de novembre de 2004, organitzada per la
URV), Ruta Daliniana (5 i 6 de març de 2005, organitzada per la
UdG) i la sortida a la vall de Boí (14 i 15 de maig de 2005, organitzada per la UdL).

tota la UdL. Per tal d’aconseguir aquest reforç de l’estructura es
creen les ﬁgures de responsable de campus i de coordinador de
prevenció de departament.

El VL també s’ha encarregat d’editar calendaris de butxaca per al
2005 amb el lema “El català, uneix. Un pont de futur”, amb la imatge de l’ediﬁci que acull l’SLT i el pont que uneix el nou campus
amb la riba on havia estat ﬁns ara l’SLT, amb la qual cosa es lliga
la promoció de la llengua amb la difusió de la nova ubicació. Els
calendaris s’han distribuït en expositors repartits per tots els campus universitaris.

-

Aprovació de l’estructura preventiva i d’emergència de la UdL
per acord del Consell de Govern de data 6-7-04

-

Curs de nivell bàsic en Prevenció de Riscos Laborals adreçat
als Responsables de Campus i Coordinadors de Prevenció de
Departament.

-

Posada en marxa de l’estructura preventiva per a la integració
de la prevenció a la UdL.

-

S’han posat en marxa accions per a la formació del personal
integrant dels equips d’emergència.

El VL ha organitzat l’exposició fotogràﬁca “Instantànies”, que s’ha
pogut veure a l’Ediﬁci Polivalent del campus de Cappont (del 12 al
22 d’abril de 2005). Aquesta exposició mostra algunes de les instantànies presentades al II Concurs Fotolingüístic ImaTgina, organitzat
pels voluntariats lingüístics de la UdL i de la URV el curs 2003/04.
Aquesta exposició també s’ha pogut veure a la URV i a Valls, i hi ha
el projecte de cedir-la a altres poblacions. Aquest curs els voluntariats lingüístics de la UdL i la URV han convocat el III Concurs Fotolingüístic, que ha tingut com a tema “La llengua catalana i la nit”.
Altres aspectes de dinamització lingüística han estat: el manteniment de la Borsa d’Intercanvi Lingüístic i el repartiment de vocabularis bàsics de botànica, d’informàtica, d’Internet i d’enginyeria
industrial editats per l’Institut Joan Lluís Vives.

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS
El Servei de Prevenció de la UdL ha portat a terme durant el curs
acadèmic 2004-05 les següents activitats preventives en l’àmbit
de la seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i vigilància de la salut:
1. Estructura Preventiva i d’Emergències de la UdL:
Es preveu reforçar l’estructura de prevenció mitjançant l’assignació de funcions i responsabilitats per tal d’integrar la prevenció a

Per implantar la nova estructura preventiva i d’emergències de la
UdL s’han realitzat les accions següents:

2. Avaluacions de Risc dels Campus i altres estudis especíﬁcs
L’avaluació de risc és l’estudi tècnic sobre les condicions de seguretat i salut dels diferents llocs de treball. Per aquest motiu, s’han
visitat tots els despatxos, magatzems, laboratoris... i altres espais
utilitzats per personal de cada departament, àrea o servei. En l’estudi s’han inclòs els riscos existents i les mesures preventives o
correctores que cal dur a terme les quals s’estan executant en base
a una priorització i planiﬁcació per tal de millorar tot el que sigui
possible l’entorn de treball.
-

Avaluació dels riscos de l’Ediﬁci Emblemàtic, de l’Ediﬁci de
Rectorat, de la Facultat de Medicina i de la Unitat Docent.

-

Informació als treballadors dels campus d’ETSEA i part dels de
Cappont sobre els resultats de les avaluacions de Riscos.

Completant les avaluacions de risc, s’han realitzat els següents
estudis especíﬁcs:
-

Avaluació de la seguretat en màquines de diversos departaments de la UdL
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-

Avaluació d’higiene industrial en el Laboratori d’Enginyeria
Ambiental del Departament de Medi Ambient i Ciències del
Sòl i el Laboratori d’Hidràulica del Departament d’Enginyeria
Agroforestal.

3. Millores tècniques dels ediﬁcis
• Pla de millores de protecció contraincendis. Continuant amb
l’adequació dels ediﬁcis a la normativa de protecció contra incendis s’han revisat i adequat les instal·lacions de sistemes de
protecció contra incendis i mitjans d’extinció a tots els Campus. Així mateix, es continua treballant per tal que tots els ediﬁcis de la UdL disposin del corresponent plànol d’evacuació.

-

6. Mútua d’accidents de treball i Vigilància de la salut
-

Vigilància de la salut contractada amb el Servei de Prevenció
de la mútua MUPA, que ha consistit principalment en la
realització de revisions especíﬁques d’acord amb els llocs de
treball de tots els campus de la UdL.

-

Suport psicolaboral als treballadors de la UdL: Des de Rectorat
s’acorda, amb un professor de la Unitat de Psicologia i
Psiquiatria del Departament de Medicina, brindar una primera
alternativa, i oferir als treballadors de la UdL la possibilitat
de parlar i reﬂexionar sobre aquells aspectes relacionats amb
la feina a la universitat que pensin que els hi comporta un
sobrecàrrega psicològica que els hi pot provocar problemes
físics o psicològics, o afectar la seva salut mental.

-

Informació sobre la “targeta de serveis sanitaris”. MUPA ha
contractat amb l’empresa GLOBAL CARD un ventall de serveis i
productes amb uns descomptes especials dels quals es podran
beneﬁciar tots els treballadors de la UdL i els seus familiars
directes mitjançant la “TARJETA DE SERVEIS SANITARIS”:
Òptica, Odontologia, Podologia, Audiometria, Oftalmologia,
Fisioteràpia, Psicologia, Logopèdia, Urologia i Ginecologia.

• Protecció contra caigudes d’alçada:
-

Instal·lació de línies d’ancoratge en les coberta de la Facultat de Dret i Economia, Ediﬁci del Rectorat i Ediﬁci CCCT.

-

Redacció de protocols de manteniment i neteja en treball
en alçada.

• S’han dut a terme millores tècniques dels ediﬁcis principalment en temes de protecció contra incendis, il·luminació, accessibilitat, protecció de desnivells i protecció de maquinària
• Control de la legionel·la a les instal·lacions de risc.
4. Elaboració de la memòria de barreres arquitectòniques de
la UdL. (SPRL - OTI)
S’ha elaborat una Memòria amb les actuacions previstes durant
l’any 2005 d’eliminació de barreres arquitectòniques, la qual es
presentarà properament al Ministeri de Treball i Assumptes Socials
i la Fundació ONCE amb l’objectiu d’obtenir un coﬁnançament en
les actuacions d’adaptació detallades en el document.
5. Millora de les condicions de treball
-
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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 condicionen en gran part
la satisfacció dels treballadors en la realització del seu treball.

Serveis universitaris

Resolució dels comunicats de risc a través dels quals els usuaris comuniquen al 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 minimitzar
la situació del risc.

7. Ampliació de la pàgina web del SPRL amb un apartat amb
informació i formació especíﬁca per als laboratoris.

GESTIÓ ECONÒMICA
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OBJECTIUS DEL PRESSUPOST 2005

d) Es mantenen les beques de recerca pròpies

El pressupost de la UdL per al 2005 és de 56.269.283 euros, el
que representa un increment del 5,76% respecte el pressupost del
2004.

e) Progressiu augment del coﬁnançament al programa Ramon y
Cajal.

Un dels principals objectius del pressupost del 2005 ha estat garantir una política de promoció i millora del personal de la UdL,
que sigui compatible amb dotar una estructura a la recerca, a les
unitats i als serveis, que posi la UdL al mateix nivell que la resta
d’universitats públiques catalanes.
Els objectius del Consell de Direcció de la Universitat de Lleida que
han marcat les pautes d’elaboració d’aquest pressupost han estat
els següents:
1. Garantir la qualitat docent de la Universitat
a) Incorporació d’una partida per facilitar l’adaptació dels estudis
al nou marc europeu d’ensenyament superior
b) Suport a la docència mitjançant un programa d’ajuts a la millora i innovació docent
c) Potenciació del programa de formació del professorat a través
de l’ICE.
d) Potenciació de les Unitats d’Orientació Universitària i d’Atenció
Socio-Educativa de l’ICE.
e) Seguir potenciant la docència virtual i semipresencial.
2. Recolzar la recerca i a la innovació tecnològica
a) Creació d’una oﬁcina de suport al R+D+I, per tal de donar un
veritable impuls a la recerca, als convenis i serveis a les empreses,
als cursos no reglats i a les activitats dels emprenedors.
b) Dotació d’una partida per a la concessió de beques de recerca
per a estudiants de darrers cursos.
c) Incorporació d’una partida per a ajuts a grups competitius i
emergents.

f) Impulsar l’activitat de recerca mitjançant l’elaboració del Pla Estratègic de Recerca
g) Creació d’oportunitats per al desenvolupament de microempreses.
3. Potenciar la internacionalització de la Universitat de
Lleida
a) Augment del nombre de beques promogudes per la Universitat
de Lleida a estudiants Erasmus
b) Dotació de dues beques per promoure les dobles titulacions entre les Universitats de Lleida i la Universitat Jean Moulin-Lyon III.
c) Augment dels ajuts destinats a fomentar accions subjectes als
convenis bilaterals.
d) Ampliació del nombre de becaris que participen en el programa
Jade.
e) Augment de la dotació per a Projectes de Cooperació Internacional.
4. Millorar l’atenció personalitzada als estudiants
a) Potenciació del programa d’orientació tutorial de l’ICE
b) Consolidació de la unitat d’atenció psicosocial
c) Organització d’un servei d’acollida als estudiants
5. Garantir una política de promoció i millora del personal
de la Universitat de Lleida
a) Dotació per a nova contractació i consolidació del personal acadèmic en el marc del Document de Política de Personal Acadèmic.
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b) Promoció i reclassiﬁcació del Personal d’Administració i Serveis

7. Incrementar la capacitat d’actuació de les Unitats

c) Implantació de la Relació de Llocs de Treball del PAS, pel que fa
a l’estructura de Campus.

a) Increment de la dotació a Departaments i Centres

d) Implantació de la resta de modiﬁcació de Llocs de Treball del
PAS, pendent d’aprovar.
e) Millorar les condicions dels becaris predoctorals de 3er. i 4rt.
any
f) Dotació per a l’estabilització del personal de suport a la Recerca.
6. Garantir l’equilibri pressupostari, gestionant eﬁcient i
racionalment els recursos disponibles.

b) Descentralització de les responsabilitats i decisions en la gestió
del pressupost mitjançant la descentralització de la despesa en
equipament i programari per a la docència i la recerca.
c) Seguir potenciant i incrementant la dotació per a Centres mitjançant l’establiment de contractes-programa dins del marc de la
Planiﬁcació estratègica
8. Incentivar el desenvolupament dels programes de
biblioteques
a) Increment de la dotació de personal al Servei de Biblioteques
b) Augment dels recursos destinats a fons bibliotecaris, incidint
especialment en la subscripció a revistes electròniques

Quadres d’estat d’ingressos i despeses (expressat en milers d’euros)
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Gestió econòmica

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials
Capítol 7. Transferències capital
Capítol 9. Passius Financers
Total ingressos

2004 2005 Variació
9.111 9.457
3,81%
34.701 37.737
8,75%
496
255 -48,65%
3.342 8.817 163,85%
5.554
3 -99,95%
53.204 56269
5,76%

ESTAT DE DESPESES
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 9. Passius financers
Total despeses

2004
31.034
10.695
511
1.189
9.283
492
53.204

2005 Variació
34.191 10,17%
11.327
5,91%
2 -99,69%
1.137
-4,36%
9.606
3,48%
7 -98,55%
56269
5,76%
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Quadre de comparació entre l’estat d’ingressos i de despeses entre l’any 2002-2005
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials
Capítol 7. Transferències capital
Capítol 9. Passius Financers
Total ingressos

ESTAT DE DESPESES
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 9. Passius financers
Total despeses
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2002
9.100.442
26.900.661
677.323
3.329.607

Variació
-2,25%
9,05%
31,40%
3,62%

40.008.033

17,18%

2003
8.895.577
29.334.910
890.000
3.450.213
4.309.600
46.880.300

Variació
2,42%
18,29%
-44,26%
-3,15%
28,87%
13,49%

2002
25.002.689
10.580.501

8,07%
0,96%

2003
27.019.583
10.682.391

14,86%
0,12%

388.525
4.036.318

73,20%
110,72%

672.938
8.505.388

76,68%
9,14%

40.008.033

17,18%

46.880.300

13,49%

2004
9.110.759
34.701.087
496.052
3.341.700
5.553.977
53.203.575

Variació
2005
3,81% 9.457.479
8,75% 37.737.007
-48,65%
254.725
163,85% 8.817.072
-99,95%
3.000
5,76% 56.269.283

2004
31.033.626
10.694.792
511064,42
1.188.938
9.282.869
492285
53.203.575

2005
10,17% 34.191.114
5,91% 11.326.855
-99,69%
1.576
-4,36% 1.137.084
3,48% 9.605.535
-98,55%
7.118
5,76% 56.269.283
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