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Presentació
Una memòria és una oportunitat per mirar enrere des del present. Aquest cop, amb l’aprovació del Pla Estratègic de la Universitat de Lleida
2013-2016, aquest exercici es projecta especialment cap a endavant. Sempre he dit que la nostra missió principal en aquesta conjuntura tan
difícil és deixar preparada la nostra institució per al futur, quan les condicions econòmiques i institucionals siguin més favorables.
Però més enllà de les nostres parets, deixar preparada la Universitat pel futur vol dir defensar decididament una Universitat Pública que
ha demostrat saber estar al servei de la Societat generant coneixement i innovació per refermar el nostre Estat del Benestar. I això vol dir
que cap ciutadà ha de quedar-se fora de la formació universitària per una qüestió econòmica. La universitat és i ha de seguir sent un gran
ascensor per a la mobilitat social basada en l’esforç i el mèrit de cada ciutadà.
Per aconseguir aquesta fita hem de tenir clar el camí adequat i els instruments que han de permetre reeixir en els nostres objectius. I hem de
tenir, sobretot, una Universitat de Lleida que tingui quatre grans virtuts: forta, cohesionada, activa i sense complexos. El Pla és una necessitat
i una gran oportunitat de saber cap a on hem d’anar, on hem d’invertir els nostres esforços, quins han de ser nostres prioritats, els qui han de
ser els nostres aliats, on estan les nostres debilitats i les nostres fortaleses, què hem de proposar a la societat, com podem millorar la nostra
recerca i com hem de formar millor al nostre estudiantat.
Crec que en aquesta memòria trobareu com la UdL és capaç, alhora, de combinar dues perspectives: per una banda, no perdem de vista el
dia a dia, la gestió de la missió que ens ha estat encarregada pel ciutadans; per altra banda, mostrem al món com podem mantenir al mateix
temps la vista aixecada per no perdre de vista l’horitzó al que ens encaminem amb esperança i il·lusió en el futur que ens espera.
Roberto Fernández
Rector
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Em plau presentar-vos la memòria del curs acadèmic de la Universitat de Lleida en la qual volem recollir les actuacions dutes a terme i les
fites assolides durant el curs 2012-2013.
Aquesta memòria reflecteix l’activitat de la nostra universitat en el desplegament de les seves missions fonamentals: la docència, la recerca
i la transferència de coneixements a la societat.
A través de la memòria podem copsar la vitalitat de la nostra universitat i el seu compromís ferm amb la societat i el progrés del nostre país.
Una vocació de servei que no seria possible sense la implicació de la comunitat universitària, que, en molts casos, ha estat capaç de suplir la
manca de recursos amb la serietat i la constància en la feina diària.
Entre el continguts de la memòria del curs voldria destacar l’aprovació del Pla Estratègic de la Universitat de Lleida (2013-2016), en el qual es
fa el diagnòstic de la institució i el seu encaix en l’entorn, i que fixa les accions estratègiques que cal portar a terme per assolir els objectius
desitjats en els propers anys. El Pla Estratègic és un instrument de gestió per ser portat a la pràctica i implementat per l’equip de govern i
les persones amb responsabilitats directives de cadascuna de les unitats organitzatives de la Universitat, i serveix de referent per al conjunt
de la institució.
El Pla Estratègic fixa quatre línies d’especialització en què la Universitat té o vol tenir una situació predominant en el mapa universitari que
li permeti diferenciar-se respecte a les altres universitats. Aquestes línies són l’agroalimentació, la biomedicina, la tecnologia i sostenibilitat
i el desenvolupament social i territorial.
D’altra banda, segons el rànquing elaborat per la Fundació del BBVA sobre les universitats públiques espanyoles, tenint en compte el volum
de professorat, el nombre d’estudiants i els recursos, la Universitat de Lleida es troba en el tretzè lloc en productivitat, el desè en docència i
el novè en recerca.
Aquests bons resultats són fruit del permanent i excel·lent treball desenvolupat pel nostre professorat, amb el suport del personal
d’administració i serveis i altres unitats que s’han anat creant i desenvolupant al llarg dels últims anys.
La feina ben feta i els resultats obtinguts s’han de valorar, especialment en un curs acadèmic marcat pel difícil context econòmic en què es
troba el nostre país. El treball ben fet per tots els col·lectius demostra la il·lusió de totes les persones que integren la comunitat universitària
per tirar endavant un projecte col·lectiu. Es tracta del compromís pel servei públic i l’esforç per ser una universitat de qualitat i de referència
a tots els nivells.
Per aquest motiu, vull expressar el meu agraïment a totes i tots els membres de la comunitat universitària, que, una vegada més, amb el seu
treball i la seva col·laboració, han fet possible aconseguir aquests i molts altres objectius, així com també la realització d’aquesta memòria.
Finalitzo recordant el famós escriptor francès Victor Hugo, quan va dir: “El futur té molts noms. Per als dèbils és l’inabastable. Per als temorosos és el desconegut. Per als valents és l’oportunitat.” Fem del futur, incert i ple de dificultats, l’oportunitat de ser millors.
M. Teresa Areces Piñol
Secretària general

5

ÍNDEX

ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
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EQUIP DE GOVERN
Rector
Dr. Roberto Fernández Díaz
Secretària General
Dra. M. Teresa Areces Piñol
Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé
Vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Dr. Joan Biscarri Gassió
Vicerector de Campus
Dr. Jesús Claudio Avilla Hernández
Vicerectora de Docència
Dra. Dolors Mayoral Arqué (fins el 25 de juliol de 2012)
Dr. Francisco Garcia Pascual (des del 26 de juliol de 2012)
Vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua
Dra. Neus Vila Rubio
Vicerector de Personal Acadèmic
Dr. Carles Capdevila Marqués
Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa
Dr. Ferran Badia Pascual
Vicerector de Política Científica i Tecnològica
Dr. Albert Sorribas Tello
Vicerector de Recerca
Dr. Jaume Puy Llorens
Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
Dra. Astrid Ballesta Remy
Coordinador de Rectorat
Sr. Antoni Jové Montañola
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Coordinador de Política Universitària i Relacions Institucionals
Dr. Francisco García Pascual (fins el 26 de juliol de 2012)
Coordinadora d’Innovació Docent
Dra. Maria Dolores Mayoral Arqué (des del 26 de juliol de 2012)
Coordinador d’Economia
Dr. Ramon Saladrigues Solé
Adjunts i adjuntes
Secretaria General
Dr. Josep M. Fontanellas Morell
Dr. César Cierco Seira
Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Dr. Màrius Bernadó Tarragona
Vicerectorat de Campus
Sr. Carles Giné Janer
Dra. Concepció Roig Mateu
Sra. Maria Elena Giribet i Rubiol
Vicerectorat de Docència
Dr. José Dalmases Mestre
Dra. Marta Oliva Solé
Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua
Dr. Fernando Guirado Fernández
Dr. Xavier Pelegrí Viaña
Vicerectorat de Personal Acadèmic
Dra. Mariona Farré Perdiguer
Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa
Dra. Mercè Sala Ríos
Dr. Antoni Granollers Saltiveri
Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica
Dr. Enric Herrero Perpiñán
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Vicerectorat de Recerca
Dra. Montserrat Viladrich Grau
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació
Dr. Albert Roca Álvarez
Altres càrrecs

Claustrals Nats
Rector
Dr. Roberto Fernández Díaz

Director de l’Aula d’Estudis Xinesos
Dr. Joan Julià-Muné

Vicerectors/Vicerectores
Dr. Carles Capdevila Marqués, vicerector de Personal Acadèmic
Dr. Albert Sorribas Tello, vicerector de Política Científica i Tecnològica
Dr. Joan Biscarri Gassió, vicerector de Cultura i Projecció Universitària
Dra. Dolors Mayoral Arqué, vicerectora de Docència (fins el 25 de
juliol de 2012)
Dr. Francisco García Pascual, vicerector de Docència (des del 26 de
juliol de 2012)
Dra. Neus Vila Rubio, vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació Continua
Dra. Astrid Ballesta Remy, vicerectora de Relacions Internacionals
i Cooperació
Dr. Jesús Claudio Avilla Hernández, vicerector de Campus
Dr. Ferran Badia Pascual, vicerector de Planificació, Innovació i
Empresa
Dr. Jaume Puy Llorens, vicerector de Recerca

Directora de l’Àrea de Recerca i Transferència
Sra. Maria Isabel Palau Verdejo

Secretària general
Dra. M. Teresa Areces Piñol

Director de l’Àrea d’Infrastructures i Tecnologia
Sr. Carlos Fornós Tarruella

Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé, Gerent

Directora de l’Àrea de Personal i Economia
Sra. Mariona Capdevila Bargalló

Degans i directors de Centre
Dra. M. Pau Cornadó Teixidó, degana de la Facultat de Ciències de
l’Educació
Dr. Francesc Giné de Sola, director de l’Escola Politècnica Superior
Dr. Joan J. Busqueta Riu, degà de la Facultat de Lletres
Dra. Maria Rosa Teira Esmatges, directora de l’ETSEA (fins el 28 de
febrer de 2013)
Dr. José Narciso Pastor Saénz, director de l’ETSEA (des de l’1 de
març de 2013)

Director ICE -CFC
Dr. Fidel Molina Luque
Director de la Fundació Universitat de Lleida
Dr. Jaume Porta Casanellas (des del l’1 de setembre de 2012)
Coordinador de les proves d’accés a la universitat
Dr. Joan Cecilia Averós
Directora Serveis Cientificotècnics
Dra. Elisa Cabiscol Català
Directora de l’Escola de Doctorat
Dra. Olga Martín Belloso

Directora de l’Àrea de Docència, Qualitat i Formació
Sra. Maria Mercedes Sanz Blasi
Director de l’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals
Sr. Francisco Javier Moncayo Biosca
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Dra. M. Lluïsa Guitard Sein-Echaluce, degana de la Facultat d’Infermeria (fins el 28de febrer de 2013)
Dr. Juan Blanco Blanco, degà de la Facultat d’Infermeria (des del
l’1 de març de 2013)
Dr. Joan Pere Enciso Rodríguez, degà de la Facultat de Dret i Economia (fins el 28 de febrer de 2013)
Dra. M. José Puyalto Franco, degana de la Facultat de Dret i Economia (des de l’1 de març de 2013)
Dr. Joan Ribera Calvet, degà de la Facultat de Medicina (fins el 28
de març de 2013)
Dra. Rosa M. Soler Tatché, degana de la Facultat de Medicina (des
de l’1 de març de 2013)
Director ICE-CFC
Dr. Fidel Molina Luque
Direccions de Departament
Fins el 28 de febrer de 2013
Dr. Jose Luís Gallizo Larraz, director del Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Dr. Josep Maria Cots Caimons, director del Departament d’Anglès
i Lingüística
Dr. Joaquim Ros i Salvador, director Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Dr. Antonio Montero Matamala, director del Departament de Cirurgia
Dra. Montserrat Nòria Jové, directora del Departament de Didàctiques Específiques
Dra. M. Dolors Toldrà Roca, directora del Departament de Dret Privat
Dr. Antoni Blanc Altemir, director del Departament de Dret Públic
Dra. M. Jesús Gómez Adillón, directora del Departament d’Economia Aplicada
Dr. Joaquim Monserrat Viscarri, director del Departament d’Enginyeria Agroforestal
Dra. Núria Perpinyà Filella, directora del Departament de Filologia
Catalana i Comunicació (fins el 21 de setembre de 2011)
Dr. Jordi Suïls Subirà, director del Departament de Filologia Catalana i Comunicació (des del 22 de setembre de 2011)
Dr. Francisco Javier Terrado Pablo, director del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
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Dr. Jordi Garreta Bochaca, director del Departament de Geografia
i Sociologia
Dr. Joan B. López Melción, director del Departament d’Història
Dra. M. José Vilalta Escobar, directora del Departament d’Història
de l’Art i Història Social
Dr. Josep Antoni Conesa Mor, director del Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Sra. Pilar Allende Monclús, directora Departament d’Infermeria
Dr. Miquel Nogués Aymamí, director del Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial
Dr. Josep Maria Miret Biosca, director del Departament de Matemàtica
Dr. José Antonio Martínez Casasnovas, director del Departament
de Medi Ambient i Ciències del Sòl (fins el 4 d’abril de 2012)
Dr. José C. Balasch Solanes, director del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (des del 5 de març de 2012)
Dra. Carme Piñol Felis, directora del Departament de Medicina
Dr. Reinald Pamplona Gras, director del Departament de Medicina
Experimental
Dr. Jaume Sanuy Burgués, director del Departament de Pedagogia
i Psicologia
Dr. Daniel Babot Gaspà, director del Departament de Producció
Animal
Dr. Carlos Cantero Martínez, director del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Dr. Magí Riba Viladot, director del Departament de Química
Dra. M. Paz Romero Fabregat, directora del Departament de Tecnologia dels Aliments
Direccions de Departament
Des de l’1 de març de 2013
Dr. Eduard M. Cristóbal Fransi, director del Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Dr. Enric Llurda Gimenez, director del Departament d’Anglès i Lingüística
Dr. Joaquim Ros i Salvador, director del Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Dr. Joan Viñas Salas, director del Departament de Cirurgia
Dra. M. Carmen Jové Deltell, directora del Departament de Didàctiques Específiques
Dra. M. Dolors Toldrà Roca, directora del Departament de Dret Privat
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Dr. Antoni Blanc Altemir, director del Departament de Dret Públic
Dr. Rafael Allepuz Capdevila, director del Departament d’Economia
Aplicada
Dr. Jaume Arnó Satorra, director del Departament d’Enginyeria
Agroforestal
Dr. Miquel Pueyo París, director del Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Dr. Francisco Javier Terrado Pablo, director del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Dr. Jordi Garreta Bochaca, director del Departament de Geografia
i Sociologia
Dr. Joan B. López Melción, director del Departament d’Història
Dra. M. José Vilalta Escobar, directora del Departament d’Història
de l’Art i Història Social
Dra. Yolanda J. Soria Villalonga, directora del Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Dr. Miguel Angel Escobar Bravo, director del Departament d’Infermeria
Dr. Miquel Nogués Aymamí, director del Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial
Dr. Jaume Giné Mesa, director del Departament de Matemàtica
Dr. José C. Balasch Solanes, director del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Dr. Xavier Gómez Arbonés, director del Departament de Medicina
Dr. Jacint Boix Torras, director del Departament de Medicina Experimental
Dr. Jaume Sanuy Burgués, director del Departament de Pedagogia
i Psicologia
Dra. Carmen Nogareda Burch, directora del Departament de Producció Animal
Dr. Carlos Cantero Martínez, director del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Dr. José Salvador Turégano, director del Departament de Química
Dr. Antonio J. Ramos Girona, director del Departament de Tecnologia dels Aliments
President de la Junta de Personal Acadèmic
Dr. Luis Miguel Pla Aragonés
President del Comitè d’Empresa del PDI Laboral
Dr. Ignacio López Lorenzo
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President/a de la Junta de PAS Funcionari
Sra. Montse Miró Llobet (fins el 2 de maig de 2013)
Sr. Josep M. Romero Gómez (des del 3 de maig de 2013)
President Comitè d’Empresa PAS Laboral
Sr. Carles Puig-gros Guitard

Claustrals electes
Personal acadèmic doctor amb vinculació permanent
Dr. Julian Acebròn Ruiz, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Dr. Antón Aluja Fabregat, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dr. Jaume Arnó Sartorra, Departament d’Enginyeria Industrial (fins
l’1 de març de 2013)
Dr. Alexandre Escolà Agustí, Departament d’Enginyeria Industrial
(des del 2 de març de 2013)
Dr. Josep Balasch Solanes, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Dr. Joaquim Balcells Terés, Departament de Producció Animal
Dra. Carme Bellet Sanfeliu, Departament de Geografia i Sociologia
Dr. Jacint Boix Torras, Departament de Medicina Experimental (fins
l’1 de març de 2013)
Dr. Jordi Calderó Pardo, Departament de Medicina Experimental
(des del 2 de març de 2013)
Dr. Víctor Bretón Solo de Zaldivar, Departament d’Història de l’Art
i Història Social
Dr. Jesús Burgueño Rivero, Departament de Geografia i Sociologia
Dra. Àngels Cabasés Piqué, Departament d’Economia Aplicada
Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra, Departament d’Informàtica i
Enginyeria Industrial
Dra. Elisa Cabiscol Català, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Dra. Núria Camps Mirabet, Departament de Dret Públic
Dr. Ramon Canela Garayoa, Departament de Química
Dra. Montserrat Casanovas Català, Departament de Didàctiques
Específiques
Dr. Manuel Fernando Cores Prado, Departament d’Informàtica i
Enginyeria Industrial
Dra. Neus Cortada Cortijo, Departament de Dret Privat
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Dr. Eduard M. Cristóbal Fransi, Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals (fins l’1 de març
de 2013)
Dra. Ana M. Vendrell Vilanova, Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals (des del 2 de
març de 2013)
Dra. Isabel del Arco Bravo, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dra. Matilde Eizaguirre Altuna, Departament de Producció Vegetal
i Ciència Forestal
Dr. José E. Esquerda Colell, Departament de Medicina Experimental
Dra. M. Asunción Estrada Roca, Departament de Matemàtica
Dra. Rosario Fanlo Domínguez, Departament de Producció Vegetal
i Ciència Forestal
Dra. Elvira Dolores Fernández Giraldez, Departament de Medicina
Dra. M. Carmen Figuerola Cabrol, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Dr. Eloi Garí Marsol, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Dr. Xavier Gómez Arbonés, Departament de Medicina, (fins l’1 de
març de 2013)
Dra. Carmen Piñol Felis, Departament de Medicina (des del 2 de
març de 2013)
Dra. M. Teresa Grau Montaña, Departament de Matemàtica
Dr. Fernando Guirado Fernández, Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial
Dr. Enrique Herrero Perpiñán, Departament de Ciències Mèdiques
Bàsiques
Dra. Judit Herreros Danes, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Dr. Àngel Huguet Canales, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dr. Albert Ibarz Ribas, Departament de Tecnologia d’Aliments
Dra. Ana Maria Jauset Berrocal, Departament de Producció Vegetal
i Ciència Forestal
Dr. Joan Julià Muné, Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Dr. Emili Junyent Sánchez, Departament d’Història
Dra. M. Pilar Jürschik Giménez, Departament d’Infermeria
Dr. Jorge Lampurlanés Castel, Departament d’Enginyeria Agroforestal
Dr. Cecilio Lapresta Rey, Departament de Geografia i Sociologia
Dra. Isabel Lara Ayala, Departament de Química
Dr. Raúl López Alonso, Departament d’Enginyeria Agroforestal
Dr. Guzmán Mancho Barés, Departament d’Anglès i Lingüística
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Dra. Loreta Medina Hernández, Departament de Medicina Experimental
Dr. Vicente Medina Piles, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Dra. Conxita Mir Curcó, Departament d’Història
Dra. Yolanda Montegut Salla, Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Dra. Concepción Mora Giralt, Departament de Medicina Experimental
Dr. Josep Moreno Gené, Departament de Dret Públic
Dr. Jorge Moya Higueras, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dra. M. Pilar Muñoz Odina, Departament de Producció Vegetal i
Ciència Forestal
Dr. José Luis Navarro Sierra, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dra. Adoración Padial Albas, Departament de Dret Privat
Dr. Antoni Passola Tejedor, Departament d’Història de l’Art i Història Social
Dr. José Narciso Pastor Sáez, Departament d’Hortofructicultura,
Botànica i Jardineria (fins l’1 de març de 2013)
Dra. Divina Immaculada Recasens Guinjuan, Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria (des del 2 de març de 2013)
Dra. Ana M. Pelacho Aja, Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Dra. Ramona Pena Subirà, Departament de Producció Animal
Dr. Pedro Jesús Pérez García, Departament de Medi Ambient i
Ciències del Sòl
Dr. Joan Cecilia Averos, Departament de Matemàtica
Dra. Rosa M. Poch Claret, Departament de Medi Ambient i Ciències
del Sòl
Dr. Miquel Pueyo Paris, Departament de Filologia Catalana i Comunicació (fins l’1 de març de 2013)
Dr. Ramon Sistac Vicent, Departament de Filologia Catalana i Comunicació (des del 2 de març de 2013)
Dr. Antonio Javier Ramos Girona, Departament Tecnologia d’Aliments (fins l’1 de març de 2013)
Dra. Núria Sala Martí, Departament Tecnologia d’Aliments (des del
2 de març de 2013)
Dr. Josep M. Reñé Espinet, Departament de Medicina
Dr. Carlos Rey Castro, Departament de Química
Dra. Albert Roca Álvarez, Departament d’Història de l’Art i Història
Social
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Dra. Concepció Roig Mateu, Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial
Dra. Ana Romero Burillo, Departament de Dret Públic
Dr. Ramon Saladrigues Solé, Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Dra. Àngels Santa Bañeres, Departament de Filologia Clàssica,
Francesa i Hispànica
Dr. Robert Carles Soliva Fortuny, Departament de Tecnologia d’Aliments
Dr. Marc Tor Naudi, Departament de Producció Animal
Dra. Mercè Torres Grifo, Departament de Tecnologia d’Aliments
Dra. Teresa Torres Solé, Departament d’Economia Aplicada
Dr. Albert Turull Rubiant, Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Dra. Magdalena Valls Marsal, Departament de Matemàtica
Dr. Rui Carlos Vaqueiro de Castro Alves, Departament de Ciències
Mèdiques Bàsiques
Dra. Glòria Vázquez García, Departament d’Anglès i Lingüística
Dra. Cristina Vega García, Departament d’Enginyeria Agroforestal
Dr. Joan Viñas Salas, Departament de Cirurgia (fins l’1 de març de
2013)
Resta de personal acadèmic
Sr. José Manuel Alonso Martínez, Departament d’Administració
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Sr. Lourdes Armengol Castells, Departament d’Anglès i Lingüística
Sra. Maria Sequeros Astudillo Pombo, Departament de Didàctiques
Específiques
Sr. Francisco Javier Bradineras Esco, Departament d’Enginyeria
Agroforestal
Sr. Joaquim Egea Navarro, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Núria Farrús Burballa, Departament de Matemàtica
Sr. Josep M. Fontanellas Morell, Departament de Dret Privat
Sra. Teresa Gilabert Farré, Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Sr. Pere Godoy García, Departament de Cirurgia
Sr. Francesc Josep Guillem Crespo, Departament de Geografia i
Sociologia
Sr. Enrique Guitart Baraut, Departament d’Informàtica i Enginyeria
Industrial
Sr. José Maria Jové Arnau, Departament de Medicina
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Sr. Antonio Maria Jové Montañola, Departament d’Història de l’Art
i Història Social
Sra. Silvia López Chinarro, Departament de Química
Sra. Anna Macià Armengol, Departament de Medicina Experimental
Sr. Carlos Mateu Piñol, Departament d’Informàtica i Enginyeria
Industrial
Sra. Yolanda Niubó Pinós, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Sra. Gemma Oms Oliu, Departament de Tecnologia d’Aliments
Sr. Miquel Orobitg Cortada, Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial (fins el 31 de desembre de 2012)
Sr. Josep M. Rius Torrentó, Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals (des del 7 de juny
de 2013)
Sr. Eduard Pérez Massot, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sr. Eduardo Piedrabuena León, Departament de Dret Públic
Sra. Inés Fuensanta Polo Izquierdo, Departament de Pedagogia i
Psicologia
Sr. Francesc Josep Rubí Camacea, Departament d’Infermeria
Sr. Josep Maria Rusiñol Ribes, Departament d’Economia Aplicada
Sra. Georgina Sanahuja Solsona, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sra. Immaculada Sánchez Boira, Departament d’Història
Sra. Maria Sánchez Fernández, Departament d’Infermeria
Sr. Jordi Lluís Sanfeliu Llop, Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Sr. Jorge Soler González, Departament de Medicina
Sr. Fernando Worner Diz, Departament de Medicina
Estudiantat
Fins el 28 de novembre de 2012
Sra. Alba Aldavert Dolcet, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Jordi Andrés Solsona, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Cristina Ardanuy i Buixadera, Facultat de Lletres
Sra. Cristina Argelich Comelles, Facultat de Dret i Economia
Sra. Cristina Artal Palacios, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Sergi Bertran Pericon, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Laura Blanco Jurado, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Eva Boix Dalmau, Escola Politècnica Superior

ÍNDEX

Sra. Noemí Boneu Molina, Facultat de Dret i Economia
Sr. Eudald Busqueta Maeso, Facultat de Dret i Economia
Sra. Estela Cabrera Galera, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Joan Campos Vilanova, ETSEA
Sra. Christine Canizes Paivas, Facultat de Medicina
Sra. Alba Carralero Castells, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Saul Carrillo Sarmiento, Facultat de Medicina
Sra. Georgina Casany Costafreda, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Laura Cortés Villa, ETSEA
Sra. Irene Cuadrat Begué, Facultat de Medicina
Sr. Jaume Cuñat Farreny, Facultat de Lletres
Sra. Maria Daura Corral, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. José Luis de Castro Fresnadillo, Facultat de Lletres
Sra. Lorena Domènech Pérez, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Ferran Espasa Galcerán, Escola Politècnica Superior
Sra. Gemma Espigares Tribó, Facultat d’Infermeria
Sr. Marc Farran Marin, Facultat de Dret i Economia
Sra. Núria Feixa Bonfill, ETSEA
Sr. Daniel Fernandez Cañueto, Facultat de Dret i Economia (fins el
14 de setembre de 2011)
Sr. Jorge Valderrey Fernández, Facultat de Dret i Economia (des del
15 de setembre de 2011)
Sr. Ramon Fernández Farré, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Gerard Fontova Vidal, Escola Politècnica Superior
Sra. Eva Forcat Escolà, Facultat de Dret i Economia
Sr. Jordi Fornies Escolà, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Laura Gascó Serna, ETSEA
Sr. Jaume Gelonch i Roca, ETSEA
Sra. Aurembiaix Giribet i Serveto, Facultat de Dret i Economia
Sra. Elodie Guiu Sanchiz, Facultat d’Infermeria
Sr. Josep M. Homs Riba, ETSEA
Sra. Yolanda López López, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Francesc López Solé, Facultat de Dret i Economia
Sr. Oscar Marchal Martos, Facultat de Dret i Economia
Sra. Eva Martínez Bonet, Facultat de Dret i Economia
Sra. Judit Mayoral Jaime, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Marc Miró Grioles, ETSEA
Sr. Edgar Monné Gimeno, Facultat de Dret i Economia
Sr. Eduard Montejano Moreso, ETSEA
Sra. Laura Moreno López, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Ares Navarro Niubó, Facultat de Lletres
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Sr. Pau Olomí Solà, ETSEA
Sra. Vanessa Padilla Ticó, Facultat de Dret i Economia (fins el 26 de
setembre de 2011)
Sra. Íngrid Magrí Bosch, Facultat de Dret i Economia (des del 27 de
setembre de 2011)
Sra. Maite Prats Llinas, ETSEA
Sra. Maria Puig Barriach, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Santi Galindo Nadal, Escola Politècnica Superior
Sr. Gabriel Ramon i Molins, Facultat de Lletres
Sra. Maria Rodríguez Batista, Facultat de Medicina
Sr. Guillem Rueda Cebollero, Escola Politècnica Superior
Des del 29 de novembre de 2012
Sra. Ana Ballesteros Abad, Facultat de Medicina
Sr. Víctor Berge Gimenez, Escola Politècnica Superior
Sra. Dolors Bernal Rozalén, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Anna Cabiscol Aceret, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Laia Cabré Bargalló, Facultat de Medicina
Sr. Albert Calderó Santiago, Facultat de Medicina
Sr. Marc Cartanyà Pena, Facultat de Lletres
Sr. Javier Claveró Miró, ETSEA
Sr. Xavier Dalmau Montull, Facultat d’Infermeria
Sr. Ferran Espasa Galceran, Escola Politècnica Superior
Sra. Gemma Espigares Tribó, Facultat d’Infermeria
Sr. Adrià Esplugues Vidal, Facultat de Medicina
Sr. Marc Farran Marin, Facultat de Dret i Economia
Sra. Marta Felip Ruiz, ETSEA
Sr. Ramon Fernández Farré, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Joan Folguera Argelich, Facultat de Dret i Economia
Sra. Mariona Franco Alcaine, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Joana Andreia Freire Caetano, Facultat de Dret i Economia
Sra. Aïda Gardeñes Cecilia, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Aurembiaix Giribet Servetó, Facultat de Dret i Economia
Sra. Mercè Elena Gomà Calvo, ETSEA
Sra. Ariadna Gonzalez Guerra, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Hector Gonzalez Quiles, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Maria Grustan Lahuerta, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Jaume Guardia Torrelles, Facultat de Dret i Economia
Sr. Álvaro Gurpide Lasheras, Facultat de Dret i Economia
Sr. Daniel Gutiérrez Ujaque, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Mariona Jardí Mor, Facultat d’Infermeria
Sra. Aurembiaix Juny Porta, Facultat de Ciències de l’Educació
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Sr. Francesc López Solé, Facultat de Dret i Economia
Sr. Enric Magrí Sánchez, Facultat de Lletres
Sr. Jordi Margalef Marrase, ETSEA
Sra. Mariona Martínez Subirà, Facultat de Medicina
Sr. Joan Manel Martínez Trepat, ETSEA
Sra. Neus Mas Coma, ETSEA
Sra. Míriam Medina Pujol, Escola Politècnica Superior
Sra. Laura Miralles Prats, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Carles Mónico Bonell, Escola Politècnica Superior
Sra. Alba Montardit Sanjuan, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Dídac Montero Sales, Facultat de Dret i Economia
Sr. Nelson Montes Piñuela, Facultat de Medicina
Sra. Sara Muntada Audet, ETSEA
Sra. Ares Navarro Niubó, Facultat de Lletres
Sra. Maria Odina Moreno, Facultat de Lletres
Sr. Jordi Peña Lueza, Facultat de Medicina
Sra. Berta Pericas Cuch, ETSEA
Sr. Josep Pon Farreny, Escola Politècnica Superior
Sra. Patricia Ramos García, Facultat de Medicina
Sra. Raquel Rescalvo Ribes, Facultat de Dret i Economia
Sra. Alba Rivera Gallús, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Marc Rivas Pulido, ETSEA
Sr. Ricardo A. Rueda Pérez, Facultat de Lletres
Sr. Víctor Sabaté Vidal, Facultat de Lletres
Sra. Aina Sala Colillas, Escola Politècnica Superior
Sr. Pau Sánchez Ricart, Facultat de Dret i Economia
Sra. Laura Sánchez Ruiz, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Jordi Sapes Plana, Escola Politècnica Superior
Sr. Víctor Sas Lamora, ETSEA
Sr. Isaac Sobrino Pujol, Facultat de Lletres
Sra. Marina Solans Puyol, Facultat d’Infermeria
Sra. Blanca Solé Belmonte, Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. Jordina Solsona Badia, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Marc Albert Tarrés Navarra, Escola Politècnica Superior
Sra. Raquel Vidal Castelló, Facultat de Medicina (fins el 12 de gener
de 2013)
Sr. Vincezo Pao Palavicino Issi, Facultat de Medicina (des del 13 de
gener de 2013)
Sr. Josep Vidal Marqués, ETSEA
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Personal d’Administració i Serveis
PAS funcionari
Sra. Yolanda Alsina Gràcia
Sra. Lídia Benseny García
Sra. Delia Estévez Mateu
Sra. Anna Farré Pagés
Sr. Antonio González Aceituna
Sra. Blanca Guilera Lladós
Sra. Carmen Mendoza Chacón
Sra. M. Teresa Parache Maurín
Sr. Josep M. Romero Gómez (fins el 2 de maig de 2013)
Sra. Núria Canadell Graell (des de l 3 de maig de 2013)
Sra. Margarida Serveto Puig
PAS laboral
Sr. Albert Carabasa Giribet
Sr. Francesc Català Alòs
Sr. Javier de Castro Fresnadillo
Sra. Montserrat Comella Roigé
Sra. Marisol Jané Maties
Sra. Eva Martín Fuentes (fins el 12 de desembre de 2012)
Sr. David Barroso Iglesias (des del 13 de desembre de 2012)
Sr. Josep Ramon Mòdol Rates
Sra. Encarnación Morales Espinosa
Sr. Xavier Juan Noguero Marín
Sr. Jesús Manuel Ojeda Algaba
Sr. Ricard Vicente Martínez
Sra. Remei Viladrich Giné

ÍNDEX

CONSELL DE GOVERN
Membres del Consell de Govern
Membres nats
Dr. Roberto Fernández Díaz
Dra. M. Teresa Areces Piñol, Secretària general
Sr. Josep M. Sentís Suñé, Gerent
Membres elegits pel Claustre (40%)

Sra. Marina Solans Puyol, Facultat d’Infermeria
Sr. Marc Tarrés Navarra, Escola Politècnica Superior
Des del 19 de desembre de 2012
Sr. Ferran Espasa Galceran, Escola Politècnica Superior
Sra. Gemma Espigares Tribó, Facultat d’Infermeria
Sr. Ramon Fernández Farré, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Francesc López Solé, Facultat de Dret i Economia
Sr. Jordi Margalef Marrase, ETSEA
Sr. Enric Magrí Sánchez, Facultat de Lletres
Sr. Jordi Peña Lueza, Facultat de Medicina
Sr. Pau Sánchez Ricart, Facultat de Dret i Economia

Personal acadèmic
Dr. José Manuel Alonso Martínez, Facultat de Dret i Economia
Dra. Elisa Cabiscol Català, Facultat de Medicina
Dra. Montserrat Casanovas Català, Facultat de Ciències de l’Educació
Dr. Fernando Guirado Fernández, ETSEA
Dra. M. Pilar Jürschik Giménez, Facultat d’Infermeria
Dr. José Luis Navarro Sierra, Facultat de Ciències de l’Educació
Dr. José Narciso Pastor Sáez, Departament d’Hortofructicultura,
Botànica i Jardineria (fins l’1 de març de 2013)
Dra. M. Teresa Torres Grifo, Departament de Tecnologia d’Aliments
(des del 2 de març de 2013)
Dra. Àngels Santa Bañeres, Facultat de Lletres
Estudiantat
Fins el 18 de desembre de 2012
Sra. Irene Cuadrat Begué, Facultat de Medicina
Sr. Daniel Fernández Cañueto, Facultat de Dret i Economia (fins el
6 de juny de 2011)
Sra. Eva Forcat Escolà, Facultat de Dret i Economia (des del 7 de
juny de 2011)
Sr. Ramón Fernández Farré, Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Jaume Gelonch Roca, ETSEA
Sr. Francesc López Solé, Facultat de Dret i Economia
Sr. Guillem Rueda Cebollero, Escola Politècnica Superior (fins el 6
de juny de 2011)
Sr. Ferran Espasa Galceran, Escola Politècnica Superior (des del 7
de juny de 2011)
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Personal d’Administració i Serveis
Sr. Albert Carabasa Giribet, PAS laboral
Sr. Xavier Noguero Marín, PAS laboral
Sr. Josep M. Romero Gómez, PAS funcionari
Sra. Margarida Serveto Puig, PAS funcionari
Membres elegits entre directors de Departament i Institut/
degans i directors d’escola (30%)
Direccions de Departament i Institut
Fins el 22 de juny de 2012
Dra. Pilar Allende Monclús, Departament d’Infermeria
Dr. Josep M. Miret Biosca, Departament de Matemàtica
Dr. Antonio Montero Matamala, Departament de Cirurgia
Dra. Montserrat Nória Jové, Departament de Didàctiques Específiques
Dra. Carmen Piñol Felis, Departament de Medicina
Dra. M. Paz Romero Fabregat, Departament de Tecnologia d’Aliments
Dr. Xavier Terrado Pablo, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Dra. M. Dolors Toldrà Roca, Departament de Dret Privat
Des del 4 de juny de 2013
Dr. José Balasch Solanes, Departament de Medi Ambient i Ciències
del Sòl
Dr. Eduard Cristòbal Fransi, Departament d’AEGERN
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Dr. Jordi Garreta Bochaca, Departament de Geografia i Sociologia
Dr. Jaume Giné Mesa, Departament de Matemàtica
Dr. Xavier Gómez Arbonés, Departament de Medicina
Dra. M. Carmen Jové Deltell, Departament de Didàctiques Específiques
Dra. Carme Nogareda Burch, Departament de Producció Animal
Dr. Xavier Terrado Pablo, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Direccions de Facultat o Escola
Dr. Francesc Giné de Sola, Escola Politècnica Superior (fins l’1 de
març de 2013)
Dr. Francesc Giné de Sola, Escola Politècnica Superior (des del 2 de
març de 2013)
Dr. Joan Busqueta Riu, Facultat de Lletres (fins l’1 de març de 2013)
Dr. Joan Busqueta Riu, Facultat de Lletres (des del 2 de març de
2013)
Dra. M. Pau Cornadó Teixidó, Facultat de Ciències de l’Educació
(fins l’1 de març de 2013)
Dra. M. Pau Cornadó Teixidó, Facultat de Ciències de l’Educació
(des del 2 de març de 2013)
Dr. Joan Pere Enciso Rodríguez, Facultat de Dret i Economia (fins
l’1 de març de 2013)
Dra. M. José Puyalto Franco, Facultat de Dret i Economia (des del
2 de març de 2013)
Dra. M. Lluïsa Guitard Sein-Echaluce, Facultat d’Infermeria (fins l’1
de març de 2013)
Dr. Joan Blanco Blanco, Facultat d’Infermeria (des del 2 de març
de 2013)
Dr. Joan Ribera Calvet, Facultat de Medicina (fins l’1 de març de
2013)
Dra. Rosa M. Soler Tatché, Facultat de Medicina (des del 2 de març
de 2013)
Dra. Maria Rosa Teira Esmatges, ETSEA (fins l’1 de març de 2013)
Dr. José Narciso Pastor Sáenz, ETSEA (des del 2 de març de 2013)
Membres designats pel rector (30%)
Dr. Jesús Claudio Avilla Hernández, vicerector de Campus
Dr. Ferran Badia Pascual, vicerector de Planificació, Innovació i
Empresa
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Dra. Astrid Ballesta Remy, vicerectora de Relacions Internacionals
i Cooperació
Dr. Joan Biscarri Gassió, vicerector d’Activitats Culturals i Projecció
Universitària
Dr. Carles Capdevila Marques, vicerector de Personal Acadèmic
Dra. Dolors Mayoral Arqué, vicerectora de Docència (fins el 25 de
juliol de 2012)
Dr. Francisco Garcia Pascual, vicerector de Docència (des del 26 de
juliol de 2012)
Dr. Jaume Puy Llorens, vicerector de Recerca
Dr. Albert Sorribas Tello, vicerector de Política Científica i Tecnològica
Dra. Neus Vila Rubio, vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació Continua
Dr. Francisco García Pascual, coordinador de Política Universitària i
Relacions Institucionals (fins el 25 de juliol de 2012)
Dra. Dolors Mayoral Arqué, coordinadora d’Innovació Docent (des
del 26 de juliol de 2012)
Sra. Lídia Benseny Garcia, PAS
Sra. Laia Cabré Bargalló, estudiant de la Facultat de Medicina (des
del 18 de juny de 2012)
Sra. Laia Cabré Bargalló, estudiant de la Facultat de Medicina (fins
el 19 de desembre de 2012)
Sra. Gemma Espigares Tribó, estudiant de la Facultat d’Infermeria
(des del 7 de juny de 2011)
Sra. Gemma Espigares Tribó, estudiant de la Facultat d’Infermeria
(fins el 19 de desembre de 2012)
Sra. Cristina Artal Palacios, estudiant de la Facultat de Ciències de
l’Educació (des del 19 de desembre de 2011)
Sra. Cristina Artal Palacios, estudiant de la Facultat de Ciències de
l’Educació (fins el 19 de desembre de 2012)
Sra. Cristina Ardanuy Buixaderas, estudiant de la Facultat de Lletres (des de l’11 d’abril de 2012)
Sra. Cristina Ardanuy Buixaderas, estudiant de la Facultat de Lletres (fins el 19 de desembre de 2012)
Sra. Mercè Elena Gomà Calvo, estudiant de l’ETSEA (des del 20 de
desembre de 2012)
Sr. Nelson Montes Piñuela, estudiant de la Facultat de Medicina
(des del 20 de desembre de 2012)
Sr. Víctor Sabaté Vidal, estudiant de la Facultat de Lletres (des del
20 de desembre de 2012)
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Sra. Mariona Jardí Mor, estudiant de la Facultat d’Infermeria (des
del 20 de desembre de 2012)
Membres designats pel Consell Social
Sr. Josep Gabarró i Rivelles (des del 18 de novembre de 2011)
Sr. Xavier Maurel i Castro
Sr. Carmel Mòdol i Bressolí

JUNTA CONSULTIVA
Rector
Dr. Roberto Fernández Díaz
Secretària general
Dra. M. Teresa Areces Piñol
20 membres del Personal Acadèmic permanent nomenats
pel Consell de Govern
Dr. Ramon Albages García, Departament de Producció Vegetal i
Ciència Forestal
Dra. Isabel del Arco Bravo, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dr. Ramon Canela Garayoa, Departament de Química
Dr. Josep E. Esquerda Colell, Departament de Ciències Mèdiques
Bàsiques
Dra. Assumpta Estrada Roca, Departament de Matemàtica
Dr. Carles E. Florensa Tomàs, Departament de Dret Privat
Dr. Jose Luis Gallizo Larraz, Departament d’Administració d’Empreses i Gestió dels Recursos Naturals
Dr. Enric Herrero Perpiñán, Departament de Ciències Mèdiques
Bàsiques
Dr. Albert Ibarz Ribas, Departament de Tecnologia dels Aliments
Dr. Emili Junyent Sánchez, Departament d’Història
Dr. Manuel Lladonosa Vall-llebrera, Departament d’Història
Sra. Carme Nuin Orrio, Departament d’Infermeria
Dr. Reinaldo Pamplona Gras, Departament de Ciències Mèdiques
Bàsiques
Dr. Jaume Pont Ibañez, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Dr. Joan Prat Corominas, Departament de Medicina Experimental
Dr. Ignasi Romagosa Clariana, Departament de Producció Vegetal
i Ciència Forestal
Dr. Joan Ramon Rosell Polo, Departament d’Enginyeria Agroforestal
Dr. Jaume Sanuy Burgués, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dr. Antoni Vaquer Aloy, Departament de Dret Privat
Dr. Josep M. Villar Mir, Departament de Medi Ambient i Ciències
del Sòl
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Antics rectors

CONSELL SOCIAL

Dr. Jaume Porta Casanellas
Dr. Joan Viñas Salas

Universitat de Lleida
Pl. de Víctor Siurana, 1
Despatx 2.50
25003 Lleida
cs@cs.udl.cat
secretaria@cs.udl.cat
Tel: +34 973 70 20 15
Fax: +34 973 70 20 16
Membres del Consell Social
President
Sr. Ramon Roca i Enrich
Vocals
Representants de la societat catalana
Consell Executiu
Sr. Ramon Alsina i Cornellana
Sra. Sílvia Falip i Toló
Parlament de Catalunya
Sr. Xavier Maurel i Castro
Sr. Josep Gabarró i Rivelles
Organitzacions sindicals
Sr. Josep M. Baiget i Marquès (CCOO)
Sra. Rosa Palau i Teixidó (UGT)
Organitzacions empresarials
Sra. Rosa Eritja i Casadellà (Foment del Treball de Catalunya)
Sra. M. Teresa Vallés i Queralt (PIMEC)
Ens locals
Sr. Pau Cabré Roure
Antic alumne
Sr. Carmel Mòdol i Bresolí
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Representants del Consell de Govern de la Universitat
Membres nats
Dr. Roberto Fernández Díaz (rector)
Sr. Josep Maria Sentís i Suñé (gerent)
Dra. M. Teresa Areces Piñol (secretària general)

Expedients
Expedients comunitat
universitària
Comunitat Universitària
1
3
7%
20%
PDI

PAS
Estudiantat
Altres

2
13%

Personal docent i investigador
Dra. Montserrat Casanovas Català
Estudiantat
Sra. Gemma Espigares Tribó

9
60%

Expedients
Expedients gènere
Gènere

Personal d’administració i serveis

5
36%

Sr. Albert Carabasa Giribet

homes
dones

Secretària del Consell Social

9
64%

Sra. Cèlia Perpinyà Roma

SINDICATURA DE GREUGES
Els expedients atesos per la Sindicatura de Greuges durant el curs
2012-2013 han estat 15.

Professorat (3)
Estudiantat (9)
PAS (2)
Altres (1)

Homes
amb resolució
2
3
1

Dones
amb resolució
1
6
1
1

Si la queixa ha estat signada per homes i dones s’ha atribuït a la
primera persona que l’ha signada.

Les queixes han estat les següents:
Del setembre al desembre de 2012
•

Sol·licitud d’ajornar la convocatòria d’un examen

Una estudiant del Pla Vell d’Enginyeria Agrària, a qui li faltava una
assignatura i la presentació del projecte de final de carrera per a la
finalització dels seus estudis, va exposar que, com a conseqüència
dels problemes personals, el professor de l’assignatura i el cap de
estudis li havien ajornat l’examen del juliol al mes de setembre.
No obstant aquesta bona disposició dels professors, al setembre
continuaven els seus problemes personals, per la qual cosa, volia
conèixer si se li podia oferir alguna alternativa.
El síndic es va posar en contacte amb la cap d’estudis de l’ETSEA, i
aquesta li va contestar, en un correu electrònic, que s’havia dirigit
a la interessada indicant-li que tenia la possibilitat de sol·licitar al
rector dues convocatòries de gràcia, tal i com s’exposa a la Guia
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Acadèmica i d’Orientació per a la matrícula d’Enginyeria Agronòmica i li va facilitar les dades per accedir al contingut de la Guia.
Com la Direcció d’Estudis ja li havia facilitat la possible alternativa,
el Síndic va considerar que no era necessari dictar cap resolució i
es va donar per finalitzat l’expedient obert.
•

Sobre la sol·licitud del carnet universitari

Un professor associat a temps parcial de la UdL, que a més tenia
un contracte d’obra i servei com a PAS, va presentar una queixa
perquè tant el Servei de Personal com el Servei d’Informació i
Atenció Universitària (SIAU) li havien denegat la possibilitat de
tenir carnet de la UdL.
El síndic va demanar informació sobre la queixa rebuda i va mantenir contactes amb les unitats corresponents de la UdL.
La vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua va manifestar-li que s’estava en fase d’elaborar una normativa per tal de
saber qui tenia dret a obtenir el carnet de la UdL; i d’altra banda,
va indicar-li que l’interessat podia dirigir-se de nou al Servei de
Personal on li facilitarien el carnet.
•

Per denegació de matricular-se alhora en el Grau d’Enginyeria
Forestal i en Enginyeria Tècnica Forestal

Dos estudiants del Grau d’Enginyeria Forestal de ETSEA consideraven que tenien dret a matricular-se alhora d’Enginyeria Tècnica
Forestal i del Grau d’Enginyeria Forestal, perquè estaven pendents
de saber si se’ls concedia una convocatòria extraordinària de gràcia i les classes i alguna pràctica del Grau començaven amb caràcter immediat.
Els serveis competents de l’ETSEA van comunicar a la Sindicatura
que, en relació amb la convocatòria extraordinària, ja van informar els estudiants sobre el canvi dels plans d’estudis i la legislació
aplicable al respecte, en què s’establia que una vegada acabat el
termini d’adaptació dels estudis es donava per acabat el pla antic
i s’havien d’adaptar a les normes que s’havien fixat pel canvi al
nou pla, sens perjudici que el Rectorat concedís una convocatòria
extraordinària reunint certs requisits, que en el cas en qüestió no
es donaven.
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Respecte a la inadmissió de la matrícula a les pràctiques, la responsable de l’ETSEA va manifestar que van poder matricular-se en
el seu moment, tenint en compte les característiques d’aquestes
pràctiques que eren al camp i estaven subvencionades, i només
s’incloïen els alumnes que s’havien matriculat en les dates corresponents.
El síndic va considerar que no procedia fer la recomanació interessada, sens perjudici que al tractar-se la resolució d’una mera recomanació, podien interposar els recursos que estimessin oportuns
davant els organismes corresponents.
•

Per la denegació de matrícula a un curs del Pla de Formació
del PAS de la UdL

Una membre del PAS va presentar una queixa perquè la Secció de
Formació del PAS li havia denegat la matrícula a un curs d’anglès
C1 per necessitats del servei i perquè el seu contracte finalitzava
abans d’acabar el curs.
Després de posar-se en contacte amb els responsables dels serveis
als quals al·ludia la interessada, el síndic va considerar que no esqueia recomanar el que la interessada sol·licitava, perquè l’article
1.3 del Reglament de formació continuada del PAS estableix que el
personal no fix que acaba la seva vinculació contractual en el curs
de la realització d’una activitat d’una formació i sempre que hagi
aconseguit el 80% d’assistència, pot finalitzar-lo en les mateixes
condicions que la resta del personal; en cas contrari, no es té dret
al curs. En aquest cas, el contracte acabava al gener, i no es complia el 80% requerit per tal de finalitzar-lo.
A més, no es podia prescindir de la sol·licitant en el lloc de treball durant les hores que havia d’absentar-se per assistir al curs;
i, d’altra banda, els cursos de formació subvencionats per la Universitat tenen per objecte que els coneixements que s’adquireixin
serveixin per a la millora del servei que el treballador presta a
l’organisme on exerceix la seva funció. Per la qual cosa, sense
caure en cap arbitrarietat, en uns casos es pot concedir el dret a
matricular-se a un curs de formació i en altres no, atenent a les
circumstàncies que hi concorrin.
•

Per l’anul·lació d’un curs de català i la denegació d’assistència
com a oient a un curs superior
ÍNDEX

Un doctor de la UdL va presentar una queixa perquè s’havia suspès
la impartició del curs de Català-B, en el qual estava interessat i se
li havia denegava la possibilitat d’assistir com a oient al curs de
nivell C.
Després d’escoltar la directora del Servei Lingüístic de la Universitat, el síndic va considerar que la sol·licitud d’assistència com a
oient a les classes l’havia de resoldre el departament i el professorat afectats, donada la llibertat de càtedra de què gaudeixen i la
forma d’organitzar les classes que la mateixa comporta.
•

En relació amb una empresa d’habitatges universitaris de la
UdL

Una estudiant va presentar una queixa en relació amb l’empresa
Factor Habast, concessionària de “La Vila de Lleida”, Habitatges
Universitaris.
El síndic va considerar que la queixa no afectava l’actuació de cap
òrgan de la UdL, perquè l’empresa objecte de la mateixa, Factor
Habast, era titular d’una concessió administrativa atorgada per la
Universitat de Lleida, però no pertanyia a la Universitat. En conseqüència, el síndic va declarar que no era competent per resoldre
la queixa.
•

Per la manca d’espai en una sala d’usuaris del Campus de
Cappont

Davant la queixa formulada, els responsables d’aquests espais van
al·legar que eren conscients de les limitacions actuals, causades
per l’increment del nombre d’usuaris de la sala existent, per la qual
cosa tenien prevista la propera habilitació d’un espai de la planta
1 de l’edifici del CCCT (Biblioteca).
El síndic va recomanar als responsables que l’habilitació d’espai
prevista es realitzés el més aviat possible.
•

Per l’exigència de pagar la taxa acadèmica per sol·licitar diversos tràmits acadèmics

Una estudiant de la Facultat de Ciències de l’Educació va comunicar a la Sindicatura que, en finalitzar la Diplomatura de Treball
Social a finals de setembre de 2012 i pretendre obtenir el títol i
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la convalidació dels crèdits de lliure elecció, els serveis de Gestió
Acadèmica de la Facultat li van exigir, a més de pagar les quantitats fixades per a la convalidació dels crèdits i per a l’expedició
del títol, l’import de la taxa de gestió acadèmica. La interessada va
mostrar la seva disconformitat per l’exigència del pagament de la
taxa de gestió acadèmica.
El síndic va examinar l’informe de la Facultat de Ciències de
l’Educació i va resoldre que l’actuació dels òrgans universitaris
competents s’havia ajustat a la normativa aplicable i, per tant, que
la interessada havia de pagar les taxes acadèmiques de gestió.
Del gener al maig de 2013
•

Per la incertesa en el cobrament d’una beca Jade Plus

Una estudiant de doctorat i beneficiària d’una beca Jade Plus, que
havia percebut l’import de la beca concedida durant els dos primers anys, manifestava la seva preocupació pel cobrament de les
quantitats que corresponien al tercer i últim any, el finançament
de les quals anava a càrrec de la UdL.
Després de posar-se en contacte amb l’Oficina de Relacions Internacionals i amb el Vicerectorat de Recerca, el síndic va considerar
que els temors sobre l’extinció de l’ajut, un cop acabés el primer
semestre d’aquest any, no tenien fonament, ja que l’única condició
que el vicerector de Recerca va posar per al cobrament íntegre de
la beca fou que l’elaboració de la tesi continués estant recolzada
pel seu tutor.
•

Per la negativa de rebre el carnet universitari

Una estudiant matriculada en el Curs d’Expert Universitari en SIG
va presentar una queixa a aquesta Sindicatura perquè va demanar
a l’Institut de Ciències de l’Educació el carnet d’estudiant i li van
contestar que no el rebria i que, per tal de demostrar que estava
matriculada, era suficient amb el full de la matrícula.
El síndic va remetre la queixa al Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua i va rebre la resposta següent: “La Sra.
___________________ pot adreçar-se a l’Institut de Ciències de
l’Educació - Centre de Formació Contínua (ICE-CFC) un altre cop, on
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ja estan assabentats del cas, allà li donaran la informació pertinent
pel que fa a l’ús de les biblioteques i del campus virtual”.
El síndic va resoldre enviar a la Sra. ______________ l’escrit del
Vicerectorat i va dir-li que si no considerava satisfactòria la solució que li facilitava l’ICE-CFC podria reproduir o ampliar la seva
queixa a la Sindicatura.
•

Pel descontentament en el desenvolupament d’un màster
amb ensenyament virtual

Dos estudiants matriculats en el Màster Universitari d’Ensenyament
d’Espanyol/Català per a Immigrants, en la seva modalitat virtual,
van presentar una queixa, en què denunciaven que hi havia hagut un funcionament defectuós de la Secretaria, de la Comissió
d’Estudis i de les coordinadores del Màster.
El síndic va sol·licitar un informe a les coordinadores del Màster i
van mantenir una entrevista amb elles a la seu de la Sindicatura.
El síndic es va dirigir als interessats per tal que, a la vista de la seva
interpretació dels fets ocorreguts, concretessin quina era la seva
petició específica. La seva resposta es va concretar en la sol·licitud
d’una “compensació econòmica”.
Partint de la idea que no donava per provats els fets en què es fonamentava la queixa, el síndic va estimar que la decisió d’acordar
una compensació econòmica no era competència seva, i que si els
interessats consideraven procedent aquesta compensació l’havien
de sol·licitar al rector.
•

Per estar en desacord a la càrrega docent assignada

Tot i reconèixer que la càrrega prevista pel departament és resultat
de l’aplicació del PDA de la UdL, un professor manifesta la seva
disconformitat amb la càrrega que li ha estat assignada, ja que
entén que la LOU (en concret, l’article 68.2, en la redacció donada
pel Real decret llei 14/2012, de 20 d’abril) preval sobre el que disposa el PDA. Concreta la seva reclamació “en demanar l’aplicació
rigorosa dels tres supòsits previstos en l’article 68.2 de la LOU que
donen lloc a una dedicació de 16 crèdits ECTS, ni més ni menys”.
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El síndic va mantenir una entrevista amb el professor interessat
i va sol·licitar un informe i va entrevistar-se amb el vicerector de
Professorat.
En la resolució va manifestar no acceptar la queixa en els termes
plantejats, tot i recomanar la modificació del PDA.
•

En considerar que tenia dret a la reserva d’1% als majors de
40 anys per accedir a un grau universitari

Una senyora formula una queixa que diu textualment: “Vull posar
una queixa perquè sé que per Decret es reserva un 1 % als majors de
40 anys per accedir a un grau, perquè crec que tinc dret a una oportunitat i no trobo just que l’ofereixen en un altre lloc i a Lleida no,
perquè no he d’anar a cursar-ho fora, i perquè mereixo una igualtat
d’oportunitats, ni puc accedir per aquesta via”.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la queixa formulada la
presenta una persona que vol accedir a la Universitat, però que en
l’actualitat no forma part de la comunitat universitària.
La normativa aplicable determina que només els estudiants, el
personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador formen part de la comunitat universitària i, per tant, són els
únics que poden acudir al síndic de greuges.
Després de posar-se en contacte amb el coordinador de les Proves
d’Accés a la Universitat (PAU), el síndic va resoldre no pronunciarse sobre la queixa presentada, perquè la persona interessada no
formava part de la comunitat universitària. Tot i això, va indicar-li
les possibilitats jurídiques de recurs que tenia al seu abast i va
recordar-li l’existència d’altres vies d’accés a la universitat que podrien interessar-li.
•

En considerar que havia hagut de fer un trasllat d’expedient
acadèmic per l’actitud d’un membre del PDI

Una persona que havia cursat els seus estudis universitaris a la
UdL es va veure obligada a traslladar el seu expedient a una altra
universitat quan solament li faltava una assignatura per finalitzar
els seus estudis, com a conseqüència, segons afirma, “de l’actuació
d’una professora en concret i a la resta de professorat d’aquesta
assignatura”.
ÍNDEX

El síndic es va posar en contacte telefònic amb la interessada, la
qual li va manifestar que havia presentat un escrit idèntic al rector
de la UdL.
El síndic va acordar no tramitar la queixa i remetre còpia de la seva
resolució al rector, perquè, en aquest cas, la interessada va presentar la queixa quan ja no era membre de la comunitat universitària
de la UdL. Ara bé, la no intervenció del síndic no impedeix que la
persona interessada pugui adreçar-se –com consta que ha fet–a
altres òrgans de la UdL, ja que la queixa es basa en fets succeïts
quan era estudiant de la nostra Universitat.
•

Per considerar injusta la valoració dels mèrits en projectes de
recerca externs a la UdL

El 24 de gener de 2013, va tenir lloc, a la Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona, una reunió dels síndics de Catalunya, en què es van
exposar temes referents a l’organització de la CEDU (Conferencia
Estatal de Defensores Universitarios), al contingut de les queixes
rebudes els últims mesos, a les prejubilacions, i es va manifestar
l’interès per la reunió dels síndics que s’integren a la Xarxa Vives,
prevista per al proper mes de juliol.
Aquesta és la síntesi de les actuacions de la Sindicatura de Greuges durant el curs 2012-13. Totes les memòries i la legislació de la
Sindicatura de Greuges es poden consultar a http://www.udl.cat/
organs/sindic.html.

Una professora presenta una queixa en què denúncia “la discriminació dels mèrits del professorat que desenvolupem la nostra
dedicació a la recerca en projectes fora de la UdL, o dirigim tesis
doctorals no inscrites a la UdL”. I en relació amb el PDA sol·licita:
“- que s’apliqui el document aprovat, respectant la seva literalitat
amb precisió i rigor;
- que es procedeix a la revisió de l’aplicació del document aprovat
del PDA, si més no en el meu cas.”
Aquesta queixa acaba de presentar-se, per la qual cosa, actualment es troba en tramitació i, conseqüentment, no s’ha encara
dictat resolució, si bé es dictarà abans de la finalització del curs.
Entre altres activitats desenvolupades durant el curs 2012-13,
hem de destacar les trobades dels síndics de Greuges (defensors
universitaris, tal i com la Llei orgànica d’universitats els denomina)
dels diferents àmbits territorials.
A nivell estatal, es va celebrar, a Almeria, una trobada en què van
participar tots els síndics de l’Estat, del 19 al 21 de setembre de
2012. Entre altres temes, es van abordar qüestions referides a
l’eficiència econòmica de les universitats, l’avaluació del rendiment un cop de la implantats els graus i postgraus, la sindicatura
com a òrgan necessari, especialment, en temps de crisi, i l’anàlisi
dels canvis legislatius que afecten a la Universitat.
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CONSELL DE L’ESTUDIANTAT

Els objectius que cercava aquest curs eren:

El Consell de l’Estudiantat va escollir, el passat 14 de desembre
del 2012, el nou equip de coordinació liderat per Gemma Espigares, que va rebre el 93.55% dels vots i que està format per Jordi
Peña (estudiant de medicina) com a coordinador extern que inclou el CEUCAT (Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes), CIC (Consell Interuniversitari de Catalunya), CEUNE (Consell
d’Estudiants Universitaris de l’Estat) i les associacions; Pau Sánchez (estudiant de dret) com a coordinador intern dels consells de
centre, l’assemblea i la permanent i el consell de govern; Gemma
Espigares (estudiant d’infermeria) que s’ocupa de la part econòmica, consell social, qualitat i governança; i Daniel Gutiérrez (estudiant d’educació) com a secretari. Així doncs, al llarg d’aquest any,
el nou equip ha estat treballant en diversos apartats.

•

Formar i reflexionar sobre els diferents aspectes relacionats
amb la participació estudiantil.

•

Crear un espai de debat, reflexió i promoció de la participació.

•

Fomentar la participació de l’estudiantat en els òrgans de govern i representació.

•

La representació en els diferents òrgans de govern.

•

Plantejament d’acords i projectes per tal d’intentar millorar la
vida universitària.

•

Representació de la UdL en el Consell Interuniversitari de Catalunya.

•

Serveis d’atenció a l’estudiantat, enquadernació, d’allotjament, entre altres.

1. Fira d’Entitats Juvenils
El passat 27 d’octubre del 2012, es va participar en la Fira d’Entitats
Juvenils, en la qual es va realitzar un sorteig de 4 lots de material
de la UdL i del Consell de l’Estudiantat.

Aquest curs va tenir la col·laboració del Sr. Toni Bandera, professor
en habilitats comunicatives i socials, i Iolanda Tabarès, psicòloga,
formadora i consultora de Recursos Humans.
El resultat del curs va ser molt positiu tant pel nombre de participants com per les valoracions que se’n va fer a les enquestes que
es van realitzar.
3. Jornada sobre Diagnosi dels Consells
A partir de la iniciativa que va tenir el Consell de l’Estudiantat, al
febrer del 2011, amb les Jornades ludicoformatives a les Avellanes
i fruit dels objectius assolits, el 8, 9 i 10 de març de 2013, va tenir
lloc una Jornada sobre Diagnosi dels Consells de l’Estudiantat a la
casa de colònies La Manreana (Juneda).
Aquestes jornades van tenir una trentena de participants de tots
els consells i tenien els següents objectius:
•

Promoure l’intercanvi d’informació per duu a terme una diagnosi dels Consells de l’Estudiantat.

•

Consolidar el sentiment de pertinença i fomentar la cohesió
entre els membres dels consells com a representants dels estudiants de la UdL.

•

Aproximar la figura del delegat a la realitat de la UdL i dotar-lo d’eines per a la seva correcta implementació.

•

Compartir bones pràctiques entre els consells de l’estudiantat
i endegar projectes conjunts.

2. Curs de Representació Estudiantil
Durant el curs 2012-13, s’ha tornat a celebrar el Curs de Representació Estudiantil (CRE), dirigit pel Consell de l’Estudiantat i la
vicerectora Sra. Neus Vila.
Tant el primer semestre com el segon, es va dur a terme el curs de
representació estudiantil, que va comptar amb una gran participació de tots els centres de la Universitat.
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•

Dur a terme formació sobre lideratge i competències per a
dirigir grups i gestió d’esdeveniments.

Les activitats que es van desenvolupar en aquestes Jornades van
ser:
•

El dia 8 de març del 2013, de 17h a 21h, es va realitzar una
formació sobre el delegat i el lideratge estudiantil, que va
comptar amb la presència de Gemma Espigares (Coordinadora econòmica i de qualitat del Consell de l’Estudiantat), Judith
Vilella (Responsable dels delegats de la UdL) i Sara Sampedro
(MBA Professora de Lideratge i Directora de l’Escola Ingenio).

•

El dia 9 de març, a les 18:30h, es va marxar cap a Juneda on
es va realitzar una acollida de tots els participants i una dinàmica de grup per al coneixement de representants.

•

El dia 10 de març es, va realitzar una diagnosi de la situació
actual del Consell de l’Estudiantat i dels consells de centre.

•

A continuació es van formar grups de treball de diverses temàtiques:

•

Festa Major de l’Estudiantat de la UdL 2013.

•

Avaluació d’assignatures: eines per als delegats i consells.

•

Jornades d’acollida de l’estudiantat.

•

La Marató 2013.

•

Jornades estatals de sectorials a Lleida.

•

Participació dels estudiants a les eleccions de la UdL.

4. Festa Major de la Universitat de Lleida
Una vegada més, s’ha pogut celebrar una nova edició de la Festa
Major de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida, organitzada pel
Consell de l’Estudiantat. Va ser una festa passada per aigua, però
amb una valoració positiva de les activitats que s’hi van poder duu
a terme: Robocode, ginkasalut i SALVA’M, partit de futbol alumnes
contra professors, ginkama d’agroforestals, twister i trivial UdL gegants, Macro Harlem Shake FDE, massatges relaxants, ERASMUSinfo, lectura de textos del Servei Lingüístic, trivial IAESTE, espectacle de dansa, jugger i una xocolatada. Es van haver de suspendre
els concerts de la nit, però es va realitzar una alternativa amb DJ’s
comercials i BATUKAMELATU.
Cal agrair a tots els voluntaris, organitzadors, promocions, becaris, grups, entitats i associacions, personal i patrocinadors la feina
feta, que ha fet possible la festa. Una menció especial mereixen
el personal de Cappont, l’administrador i el vicerector de campus,
que ens han ajudat a que aquest esdeveniment fos possible.
5. Curs de tresoreria
El dia 8 de Febrer, es va realitzar un curs de tresoreria per tal
d’ensenyar als estudiants, entre altres coses, com s’ha de realitzar
una memòria. Igualment, els estudiants van poder aprendre com
es poden demanar ajuts culturals dins de la UdL.

També és va presentar una ponència titulada “Gestió
d’esdeveniments en la representació estudiantil: Protocol, premsa
i difusió, i aspectes a tenir en compte”. I es van acabar aquestes
jornades amb unes conclusions dels grups de treball.
El resultat d’aquestes Jornades va ser molt positiu i enriquidor per
a tots els assistents.
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CENTRES I DEPARTAMENTS
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CENTRES DOCENTS
Facultat de Ciències de l’Educació
Activitats generals
Lliurament d’Orles
21 de juny de 2013, amb motiu de la Graduació de la I Promoció d’alumnes dels Graus en Educació Infantil, Educació Primària,
Educació Social i Treball Social.
Jornades
Títol: I Jornada UdL sobre administració i gestió de l’educació.
Data: 7 de novembre de 2012.
Títol: X Simposi Infància i Societat. Ser infant a Catalunya: realitat
i perspectives.
Data: 17 de novembre de 2012.
Títol: V Jornada Posem en joc l’educador/a i dilemes ètics inherents
en l’atenció a la infància i l’adolescència.
Data: 29 i 30 de novembre de 2012.
Títol: I Setmana de la Psicologia. Amb la col·laboració del Col·legi
Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Delegació de Lleida i l’Obra Social de la Fundació La Caixa.
Data: del 7 al 14 de març de 2013.
Seminaris
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Títol: Llegir i escriure a l’escola avui. Reptes i desafiaments.
Conferenciant: Daniel Cassany Comas.
Data: 11 de març de 2013.
Títol: Una proposta d’educació intercultural.
Conferenciant: Antoni Olona Cabasés.
Data: 13 de març de 2013.
Títol: How is made? De la pràctica a la teoria.
Conferenciant: Oriol Ferré Pintos.
Data: 4 d’abril de 2013.
Títol: Idees i processos creatius en el desenvolupament del cervell.
Conferenciant: Oriol Ferré Pintos.
Data: 4 d’abril de 2013.
Títol: L’humor a l’educació social.
Conferenciant: Jordi Baiget Piqué.
Data: 8 d’abril de 2013.
Títol: L’entrevista i el grup de discussió aplicades a l’estudi dels
joves.
Conferenciant: David Martínez Oró.
Data: 9 d’abril de 2013.
Títol: Jocs d’educació per a la pau i els valors.
Conferenciant: Marta Marqués Pons.
Data: 11 d’abril de 2013.
Títol: La gestió del temps personal pels treballadors socials.
Conferenciant: Jeroen Sangers.
Data: 18 d’abril de 2013.

Títol: Processos creatius i pensament divergent: creativitat en
Educació Infantil.
Conferenciant: Llorenç Rosanes Mulet.
Data: 26 de febrer de 2013.

Títol: Animació sociocultural al col·lectiu d’immigrants a Lledoners.
Conferenciant: Víctor Camí Vilas.
Data: 6 de maig de 2013.

Títol: Perspectives psicosocials sobre les emocions i l’afectivitat.
Conferenciant: Darío Páez Rovira.
Data: 7 de març de 2013.

Títol: Processos bàsics, diferències individuals i salut.
Conferenciant: Generós Ortet Fabregat.
Data: 6 de maig de 2013.
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Títol: Cooperació internacional i les ONGD.
Conferenciants: Marta Marqués Pons.
Data: 16 de maig de 2013.
Títol: L’educació emocional aplicada al centre I.
Conferenciant: Laura Gasol Magrí.
Data: 20 de maig de 2013.

18, 19 i 20 de desembre de 2012. Alumnes de la Menció en
Educació Musical:
- Obres per a percussió d’Orff.
- Nadales.
•

Audicions per a escolars dutes a terme per estudiants de tercer curs del grau de Primària dins del projecte Audicions de la
Facultat amb la col·laboració del Centre de recursos pedagògics del Segrià, la Banda municipal de Lleida i l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Lleida (IME), realitzades a
l’Auditori Enric Granados de Lleida:

•

20 de març de 2013. Audicions per a escolars de primària
“Una banda molt original”.

Títol: L’educació emocional aplicada al centre II.
Conferenciant: Josep Morell Esteve.
Data: 21 de maig de 2013.
Conferències
Títol: Un camí cap a l’èxit: de la infància a l’elit esportiva.
Conferenciant: Dani Plaza Montero (1a medalla d’or de l’atletisme
espanyol).
Data: 26 de setembre de 2012.
Títol: Presentació, a càrrec de l’autor, de l’exposició “Superados de
confianza”.
Conferenciant: Juan López.
Data: 8 de novembre de 2012.

Exposicions
•

Exposició del 14 al 31 de gener de 2013 d’imatges de la performance “The other face/l’altra cara”, que va tenir lloc en el
marc de l’assignatura Projecte d’educació artística per a la
intervenció social.

•

Dins de Projecte Zona Baixa. Projecte entre la FCE i La Panera:

Títol: I tu com ho explicaries?
Conferenciants: Montse Esquerda i Anna Maria Agustí.
Data: 13 de desembre de 2012.
Acte organitzat pel Consell de l’Estudiantat de la FCE.
Títol: Presentació, a càrrec de l’autor, de l’exposició “Cartells tipogràfics”.
Conferenciant: Alex Trochut.
Data: 21 de febrer de 2013.

•

Concerts
•

•

Concert de Javier Sólo.
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“Les il·lusions visuals ens ensenyen com funciona la percepció”. De l’11 al 15 de març de 2013.

“Mirades pedagògiques”. Mostra dels treballs presentats al IX
Concurs de fotografia “Mirades pedagògiques” de la FCE, des
de 19 d’abril de 2013.
Diada de Sant Jordi

Campanya de sensibilització i recollida d’aliments.
•

Dins de la I Setmana de la Psicologia exposició promoguda
pels estudiants del grau de Psicologia.
-

Activitats Culturals

Juan López. “Superados de confianza”. Del 8 de novembre
de 2012 al 20 de desembre de 2013.
Alex Trochut. “Cartells tipogràfics”. Del 21 de febrer al 31 de
maig de 2013.

•

25 d’abril de 2013. Lliurament dels premis:
ÍNDEX

-

IX Concurs de Fotografia Mirades pedagògiques: “Paraules
en transit”, d’Antoni Tolmos Tena.

•

27 de setembre de 2012. Reunió de Pràctiques I als estudiants
dels graus de Primària i d’Infantil de la Facultat.

- XXV Premi Literari Sant Jordi:
Conte d’adults: “Del calaix al prestatge” d’Íngrid Fernández
Oliva.

•

3 d’octubre de 2012. Assignació de centres de pràctiques als
estudiants de 4t del grau de Primària, menció d’Educació Física, de la Facultat.

-

•

18 d’octubre de 2012. Performance “The other face/l’altra
cara”, que va tenir lloc en el marc de l’assignatura Projecte d’educació artística per a la intervenció social. Professora
Carme Molet.

•

18 d’octubre de 2012. Sessió informativa de Pràctiques II del
grau de Primària.

•

23 d’octubre de 2012. Recital poètic a càrrec dels estudiants
de 3r curs del grau d’Infantil i de 4t del grau de Primària.

•

26 d’octubre de 2012. 1r Congrés Híbrid entre Arts, Ciències i
Educació: L’art contemporani, un recurs per a la formació de
mestres.

•

30 d’octubre de 2012. Representació teatral: Educador Social
en Alaska.

•

29 de novembre de 2012. Presentació de la publicació “Magisteri 1936-1975” (un projecte de memòria històrica).

•

3 de desembre de 2012. Activitats de sensibilització i tallers
guiats per persones amb diferents tipologies de discapacitats.
Amb la participació d’alumnes dels graus d’Infantil, Primària,
Educació Social i Treball Social.

•

14 de desembre de 2012. Sessió informativa adreçada als estudiants sobre els programes de Mobilitat.

•

14 i 15 desembre de 2012. XV Fòrum d’Estudis sobre la Joventut: Adolescència, naturalesa, versus cultura.

•

14 de gener de 2013. Assignació de centres de pràctiques als
estudiants del grau de Treball Social.

Acte de lliurament dels premis a càrrec del professor Moisés Selfa. Recital de poemes amb motiu de “l’Any Espriu”,
en commemoració dels 100 anys del naixement del poeta
a càrrec d’estudiants dels graus d’Infantil i de Primària.

Altres Activitats
•

Jornades d’acollida al nous estudiants de la Facultat. El 6 de
setembre de 2012 a l’estudiantat dels graus de Psicologia,
Educació Social i Treball Social i el 7 de setembre de 2012
a l’estudiantat dels graus d’Educació Infantil i Educació Primària:
-

•

5 de setembre de 2012. Benvinguda als estudiants de mobilitat de primer semestre.

•

18 de setembre de 2012. Assignació de centres de pràctiques
als estudiants de grau de Treball Social de la Facultat.

•

24 de setembre de 2012. Presentació de Pràctiques III dels
graus d’Infantil i Primària i de l’aplicatiu de pràctiques del Departament d’Ensenyament als coordinadors i coordinadores
dels centres col·laboradors.

•
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Benvinguda pel vicerector d’Activitats Culturals Projecció
Universitària, i la degana de la Facultat.
Presentació dels estudis a càrrec dels coordinadors/res de
les diferents titulacions i presentació del programa Nèstor
a càrrec de les coordinadores del programa a la Facultat.
Presentació del Servei de Biblioteca.
Presentació de l’espai SAKAI.
Presentació del Servei d’Informació i Atenció Universitària
(SIAU).

26 de setembre de 2012. Assignació de centres de pràctiques
als estudiants de grau d’Educació Social de la Facultat.
Centres i departaments
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•

30 de gener de 2013. Benvinguda als estudiants de mobilitat
de segon semestre.

•

7 de febrer de 2013. Eleccions a degà/degana de la Facultat.

•

18 de febrer de 2013. Segona assignació de centres de pràctiques als estudiants del grau de Treball Social.

•

24 i 25 d’abril de 2013. Intercanvi entre estudiants de 2n curs
del grau de Primària de la Facultat i estudiants de la Facultat d’Educació de la Universitat de la Florida de València. Van
venir 24 estudiants i 4 professors per tal de conèixer com
aprenen, ensenyem i ens comuniquem a través de l’art. El dia
8 i 9 de maig, estudiants de la nostra Facultat han anat a la
seva per tal d’aprendre com realitzen els projectes integrats
i interdisciplinars entre diferents matèries del pla d’estudis.

•

30 de maig de 2013. Reunió sobre les pràctiques I, II i III del
grau d’Infantil i del grau de Primària del curs 2013-14.

•

Pràctiques curriculars amb convenis en centres educatius a
l’’estranger. El curs 2012-13 hi ha estudiants de la Facultat en
aquest centres:
-

•

Seminari de Formació per als tutors de les Pràctiques de la Facultat dels graus de Magisteri a càrrec de l’Institut de Ciències
de l’Educació (ICE):
-

-
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França: Colegio Español Federico García Lorca de París.
Regne Unit: Instituto Español Vicente Cañada de Londres.
Portugal: Instituto Giner de los Ríos de Lisboa.

6 de setembre 2012. El Dossier de Pràctiques. Marisé Astudillo.
20 de setembre 2012. Eina Eduportfoli. Jordi Coiduras.
4 d’octubre de 2012. Com organitzar amb videoconferència la tutoria i el contacte amb tutors (centres allunyats). El
portafoli a la Universitat. Xavier Carrera.
11 d’octubre de 2012:
- L’avaluació per competències en Pràctiques. Pepa Valls.
- Experiències pràctiques. Anna Gené i Glòria Jové.
15 novembre de 2012. Sessió de treball dels equips de tutors de pràctiques dels graus de Magisteri. Marisé Astudillo.

Centres i departaments

•

13 de febrer de 2013. Sessió de treball dels equips de tutors
de pràctiques dels graus de Magisteri. Marisé Astudillo.
6 de juny. Avaluació del Pràcticum i propostes de millora.
Marisé Astudillo.

Projecte d’innovació docent:
Habilitats i competències: a la recerca de noves pràctiques per
a la intervenció comunitària.
Adreçat als tutors de pràctiques externs predisposats a col·
laborar per tal de seguir reflexionant conjuntament sobre la
millora del currículum formatiu dels estudiants dels graus de
Treball Social i d’Educació Social.
Tema: L’avaluació per competències.
Formadora: Adela Camí (Treballadora Social i Educadora Social).
Hores de formació: 30 hores totals, distribuïdes en 18h presencials i 12h de treball online.

Metodologia: tallers de debat/formació.
1r i 2n taller:
Dates: 17 i 24 de maig.
Horari: 16,30h a 21h.
Temàtica: Les competències com objectius de formació.
Nombre d’assistents: 15 Educadors Socials (professionals).
15 Treballadors Socials (professionals).
3r taller:
Dates: 7 de juny.
Horari: 16,30h a 21h.
Temàtica: L’avaluació de les competències.
Nombre d’assistents: 15 Educadors Socials (professionals).
15 Treballadors Socials (professionals).
10 tutors de Facultat (FCE).
4t taller:
Dates: 14 de juny.
Horari: 16,30h a 21h.
Temàtica: Conclusions model formatiu per competències.
Nombre d’assistents: 15 Educadors Socials (professionals).
15 Treballadors Socials (professionals).
10 tutors de Facultat (FCE).
4 representants de l’estudiantat.
ÍNDEX

•

11 de juny 2013. Tercera Jornada de revisió dels graus de la
Facultat.

•

Juny 2013. Sessió de treball amb els coordinadors i coordinadores dels centres educatius col·laboradors per tal de valorar
i proposar millores en els tres períodes de pràctiques (Pràctiques I, II i III als graus d’Infantil i Primària).

•

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica;

•

Arquitectura Tècnica.

El proper curs acadèmic 2013-14, s’amplia el ventall d’estudis de
grau de l’Escola Politècnica Superior i es podran cursar al Centre:
•

Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses. Els centres participants son l’Escola Politècnica Superior i la Facultat de Dret i Economia de la UdL.
Aquest grau es crea amb l’objectiu de formar professionals
que integrin uns coneixements interdisciplinaris en els àmbits
de les tecnologies i serveis informàtics i de la gestió i administració d’empreses. Aquesta doble titulació vol capacitar els
estudiants per tal de dissenyar, gestionar i mantenir sistemes
informàtics que donin resposta a les necessitats específiques
d’una organització empresarial, en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, inversió administració i comptabilitat.

•

Doble Grau Building Engineering – Civil Engineering. Les institucions participants són la Universitat de Lleida – Escola
Politècnica Superior (Grau en Arquitectura Tècnica) i VIA University College (Bachelor of Civil Engineering). Amb aquesta
Doble Titulació, els estudiants d’ambdues institucions tindran
l’oportunitat d’estudiar com a mínim un any acadèmic (10
mesos o dos semestres) a l’altra universitat i rebre un títol
d’ambdues titulacions. Tot l’ensenyament i la qualificació
acadèmica relacionada amb aquest doble grau serà realitzat
en anglès, tant a la UdL com a la VIA UC. Aquest fet pot ser
determinant en la consecució dels objectius que planteja el
recent implantat Espai Europeu d’Educació Superior, l’objectiu principal del qual es formar professionals capaços de treballar de forma eficient en qualsevol país de la Unió Europea.

Escola Politècnica Superior
c/ Jaume II, 69
25001 Lleida
Telèfon: 973 702700
Fax: 973 702702
direccio@eps.udl.cat
Equip directiu
Director: Francesc Giné de Sola.
Sotsdirector: Cristian Solé Cutrona.
Cap d’estudis de les titulacions d’Informàtica: Magdalena Valls
Marsal.
Cap d’estudis de les titulacions d’Industrials i Edificació: Gabriel Pérez Luque.
Secretària Acadèmica: Margarita Moltó Aribau.
Activitats curs acadèmic 2012-13
Estudis a l’EPS
Graus
A l’Escola Politècnica Superior de la UdL s’han impartit el curs
2012-13 els graus en:
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•

Enginyeria Informàtica;

•

Enginyeria Mecànica;
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El 28 de febrer de 2013, el Consell de Govern de la Universitat de
Lleida, va aprovar les dues dobles titulacions en les que hi participa
l’EPS.
El dia 16 de maig de 2013, a la Sala de reunions de l’edifici de
rectorat de la UdL, es va oficialitzar la signatura del conveni entre
la VIA University College (VIA UC) de Dinamarca i la Universitat de
Lleida pel qual, ambdues universitats. Van signar el conveni, per
ÍNDEX

part de la UdL, el Sr. Roberto Fernández, rector de la UdL i el Sr.
Francesc Giné de Sola, director de l’EPS; i per part de la VIA UC, la
Sra. Lotte Thogersen, representant legal de VIA UC.
Màsters
Aquest curs acadèmic 2012-13, a l’Escola Politècnica Superior de
la UdL s’imparteixen els següents màsters:
•

Màster en Enginyeria Industrial;

•

Màster en Enginyeria Informàtica;

•

Màster en Interacció Persona Ordinador;

•

Màster en Programari Lliure.

Nomenaments - càrrecs
Eleccions d’Estudiantat de l’EPS
El 28 de novembre de 2012, van tenir lloc les eleccions d’Estudiantat de l’EPS a Junta de Centre al Consell del Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial, al Consell del Departament de
Matemàtica i al Claustre de la Universitat de Lleida.
Eleccions de professorat i PAS de la UdL
El 4 de desembre de 2012 van tenir lloc les eleccions del professorat i del PAS de l’Escola Politècnica per tal d’elegir als seus representants a la Junta de Centre i als Consells dels departaments
adscrits al Centre, el Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial i el Departament de Matemàtica.
Eleccions de direcció de Centre
El dia 7 de febrer de 2013, en la convocatòria extraordinària de
Junta de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida,
es va votar l’elecció de director de Centre. Va resultar escollit el
Sr. Francesc Giné de Sola.
El mateix dia 7 de febrer, també van ser escollits els directors dels
dos departaments adscrits a l’EPS. Pel Departament d’Informàtica
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i Enginyeria Industrial va ser reelegit el professor Miquel Nogués Aymamí i pel Departament de Matemàtica el professor Jaume
Giné Mesa.
El 28 de febrer de 2013, van prendre possessió del càrrec el director de l’EPS, Francesc Giné de Sola, i els directors dels departament
adscrits al Centre, del Departament de Matemàtica, Jaume Giné
Mesa i del Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial, Miquel Nogués Aymamí.
El dia 1 de març de 2013, el director de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, Sr. Francesc Giné de Sola, va nomenar el seu equip
directiu per a la propera legislatura:
•

Cristian Solé Cutrona – sotsdirector.

•

Gabriel Pérez Luque – sotsdirector amb funcions de cap d’estudis.

•

Magdalena Valls Marsal – sotsdirectora amb funcions de cap
d’estudis.

•

Margarita Moltó Aribau – secretaria acadèmica.

Premis i distincions
Medalla Narcís Montoriol
El dia 3 d’octubre de 2012, el Conseller d’Economia i Coneixement,
Andreu Màs-Colell i el secretari d’Universitats, Antoni Castellà, van
entregar les distincions Narcís Montoriol en reconeixement al mèrit Científic i Tecnològic.
La doctora Luisa F. Cabeza, catedràtica del Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial de la Universitat de Lleida i professora de l’EPS, va ser una de les tretze personalitats que, aquest any,
va rebre la Medalla Narcís Montoriol per part de la Generalitat de
Catalunya.
Premi Enric Freixa i Pedrals
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR) ha guardonat amb el Premi Enric
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Freixa i Pedrals 2012 a en Josep M. Ribó Balust, professor del Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial de l’EPS. El treball
premiat versava sobre la Introducció a la Programació orientada
a objectes. Estructures de dades d’accés seqüencial. Estructures de
dades d’accés directe.
El premi distingeix la qualitat lingüística de materials docents virtuals publicats al web MDX, coordinat pel Consorci de Biblioteques
Públiques de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i
Acadèmics de Catalunya (CESCA), amb l’objectiu d’incentivar l’elaboració de materials docents en llengua catalana i reconèixer el
professorat que impulsa l’ús del català en l’àmbit universitari sota
uns paràmetres de qualitat.
Concurs de Projectes de Promoció EPS
En Dani Martínez i i l’Eduard Clotet van ser els guanyadors de la
primera edició del Concurs deProjectes de Promoció de l’EPS. El
tribunal de selecció d’aquest primer concurs es va reunir el 8 de
novembre de 2012 i van decidir adjudicar el premi al projecte “Utilització d’un Smartphone Android en el guiatge i control remot d’un
petit cotxe elèctric”.
El projecte guanyador pretén, d’una banda, aprofitar les prestacions de l’Smartphone per tal de realitzar tasques automàtiques, i
d’altra banda, aprofitar la connectivitat WIFI i dels Smartphones
Android per tal de desenvolupar una aplicació de control remot
que es pugui connectar a l’Smartphone del cotxe elèctric.
Aquest projecte rebrà una beca de col·laboració per al seu desenvolupament. L’import d’aquesta beca (3000 euros), s’inclourà
dins el pressupost total del projecte fins al màxim establert per al
finançament total necessari per a la implementació corresponent.
Doctora Honoris Causa de la UdL a instàncies de l’EPS
La Sala Victor Siurana de l’edifici del rectorat de la UdL va acollir el
dia 15 de novembre de 2012 l’acte d’investidura de la Sra. Mª Jesús
Prieto-Laffargue com a doctora Honoris Causa de la UdL. Aquesta
distinció s’atorga en reconeixement a la seva destacada trajectòria
personal i professional al servei de l’enginyeria, de la transferència
de tecnologia, de la formació integral dels professionals tècnics i
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de la sostenibilitat tecnològica dels països en vies de desenvolupament, qüestions que li han donat un gran prestigi internacional.
La catedràtica de la UdL, Dra. Luisa F. Cabeza, va apadrinar la investidura i la petició al rector va anar a càrrec del director de l’Escola, Dr. Francesc Giné.
Premi EDIFICA 2012
El 15 de desembre de 2012, en la festa anual del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida, es va
atorgar el III Premi Edifica 2012, al millor projecte final de carrera
de la titulació Arquitectura Tècnica a Artur Llunart Curto pel seu
treball “Elements i estructures auxiliars en la construcció de l’absis
de la Catedral de Santa Maria de Tortosa”, dirigit per Josep Lluís
Guinovart, doctor arquitecte i Eduard Gregorio López, professor
de l’EPS i coordinador del Grau en Enginyeria de l’Edificació del
Centre. En aquesta edició, també es va lliurar un accèssit a Marc
Fontova i Mons pel seu treball de “Projecte de rehabilitació amb
criteris de sostenibilitat. Casa Miarnau de Llardecans (Lleida)”.
Premi ENGINY 2013
El passat 20 d’abril de 2013, en el marc de la Festa de la Professió
del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, es va lliurar el
premi Enginy a Jordi Gené Mola pel seu projecte “Window Lifter”,
dirigit per Anders Christensen, professor de Mechanical Engineering de la VIA University College de Dinamarca. El projecte es basa
en el disseny d’un dispositiu que minimitzi els esforços a realitzar
pels treballadors d’una empresa danesa dedicada a la instal·lació
de vidres de fins a 300 kg a 20 m. d’alçada.
Lectura de tesis doctorals a l’EPS
Data: 14 de desembre de 2012.
Doctorand: Héctor Blanco de Frutos.
Títol: “Clusterización de aplicaciones paralelas para su planificación en entornos de cómputo multi-cluster”.
Direcció: Dr. Fernando Guirado Fernández – Dr. Josep Lluís Lérida
Monsó.
Departament: Informàtica i Enginyeria Industrial.
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Data: 25 de gener 2013.
Doctoranda: Mercé Teixidó Cairol.
Títol: “Detección de Marcas mediante Técnicas de Medida de Distancia basadas en Láser de Imagen basadas en Intensidades de
Color”.
Direcció: Dr. Miquel Nogués Aymamí – Dr. Jorge Palacín Roca
Departament: Informàtica i Enginyeria Industrial
Data: 26 de febrer de 2013.
Doctorand: Eduard Oró Prim.
Títol: “Thermal energy sotrage (TES) using phase change materials
(PCM) for cold applications”.
Direcció: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra – Dr. Mohammed M. Farid.
Departament: Informàtica i Enginyeria Industrial.
Data: 6 de març de 2013.
Doctorand: Josep Conde Colom.
Títol: “Contribució a l’estudi dels grafs i digrafs propers als de Moore”.
Direcció: Dr. Joan A. Gimbert Quintilla – Dr. Josep Maria Miret
Biosca.
Departament: Matemàtica
.
Data: 14 de març de 2013.
Doctorand: Antoni Gil Pujol.
Títol: “Thermal energy storage for high temperature solar Applications”.
Direcció: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra.
Departament: Informàtica i Enginyeria Industrial.
Data: 17 d’abril de 2013.
Doctorand: Miquel Orobitg Cortada.
Títol: “High performance computin on biological sequence alignment”.
Direcció: Dr. Fernando Cores Prado – Dr. Fernando Guirado Fernández.
Departament: Informàtica i Enginyeria Industrial.

Activitats de promoció dels ensenyaments UdL en les que
participa l’eps
Jornada “Per què no puc fer-ho?”
Un total de 163 noies estudiants de 4t d’ESO de cinc centres de
la província de Lleida van participar el dia 9 de novembre de 2013
en la tercera jornada de presentació sobre els estudis sense estereotips de gènere Per que no puc fer-ho?, organitzada pel Centre
Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones
en col·laboració amb l’EPS. Durant la jornada, les noies van tenir
l’oportunitat de conèixer de primera mà l’experiència de dues enginyeres vinculades a l’EPS la professora Tere Alsinet i l’estudiant
de doctorat Laia Miró. Així mateix, van poder participar en diversos
tallers organitzats per professors de l’Escola.
La jornada s’adreça a esperonar l’alumnat femení en l’elecció de
titulacions d’enginyeria on, malauradament, existeix un evident
desequilibri degut a la incidència negativa de certs estereotips de
gènere en l’elecció dels estudis universitaris, a més de promoure
valors com la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere.
Setmana de la Ciència de la UdL, Taller de Robòtica
En el marc de Setmana de la Ciència de Catalunya, el grup de Robòtica de la UdL, dirigit pel professor Jordi Palacín, ha organitzat
el Taller de Robòtica: Descripció del procés de creació d’un robot
mòbil a partir d’un Smartphone Android. El taller s’ha impartit en
dues sessions de treball: en la primera, s’han presentat algunes de
les activitats de recerca realitzades pel grup de Robòtica de l’EPS;
en la segona, s’ha exposat de forma didàctica, un dels treballs que
s’estan realitzant actualment en el grup consistent en la creació
d’un robot mòbil a partir d’un Smartphone Android. El grup de
robòtica de l’EPS funciona des de fa 13 anys i ha contribuït decisivament a la investigació científica mundial i ha construït innombrables robots, amb certa predilecció per la creació de robots
assistencials i d’aplicació social.
Presentació de la doble titulació “Bulding Engineering –
Civil Engineering”
El rector de la UdL, Roberto Fernàndez, el president del Consell
Social de la UdL, Ramon Roca, el president del Col·legi d’Aparella-
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dors, Pere Garrofé, i el director de l’EPS, Francesc Giné de Sola, van
presentar el dia 11 de gener de 2013, la doble titulació “Bulding
Engineering – Civil Engineering”, amb la VIA University College de
Dinamarca. Aquesta doble titulació de la branca d’Edificació s’oferirà a partir del proper curs acadèmic 2013-14.
La doble titulació permetrà els estudiants d’ambdues universitats
assolir una segona titulació en una universitat estrangera que és
complementarà perfectament amb el seu primer títol i els capacitarà per tal d’afrontar amb més garanties d’èxit els futurs reptes
laborals. A més, el fet de dur a terme la doble titulació amb una altra universitat europea suposarà que l’estudiantat haurà d’afrontar el repte de traslladar-se i residir a l’estranger durant un període
de, com a mínim, un any i cursar totes les matèries en anglès.
Presentació del doble Grau en Enginyeria Informàtica i
Administració i Direcció d’Empreses

La Competició de Lleida va comptar amb aproximadament 180
nens i nenes de 19 col·legis i instituts de les comarques de Ponent.
Van participar un total de 80 voluntaris (professorat, estudiants i
PAS de l’EPS i altres Centres de la UdL).
El guanyador absolut d’aquesta segona edició va ser el Col·legi
Santa Anna de Lleida, que competirà en la gran final estatal de
Tarragona els dies 16 i 17 de març.
Jornada de Campus Oberts de la UdL

El 25 de gener, el rector de la UdL, Roberto Fernàndez, el president
del Consell Social, Ramon Roca, el director de l’EPS, Francesc Giné
i el degà de la Facultat de Dret i Economia, Pere Enciso, van presentar, davant personalitats del món econòmic, empresarial i tecnològic de Lleida, el títol de Doble Grau en Enginyeria Informàtica
i Administració d’Empreses.

El divendres 15 de febrer, en el marc de la Jornada de Campus
Oberts de la UdL, l’EPS va acollir més de 160 alumnes dels darrers
cursos de batxillerat i cicles formatius de 15 centres docents, tant
de les comarques de Lleida com de la Franja de Ponent, amb la
finalitat de conèixer els estudis que ofereix l’Escola, així com les
seves instal·lacions.

Les empreses actuals requereixen professionals amb un perfil multidisciplinar, competents tant en la gestió de l’empresa com en les
tecnologies de la informació. En aquest context, el professional
format en la proposada doble titulació esdevindrà força atractiu
per a les organitzacions modernes, amb competències adequades
per tal de dirigir una empesa com per tal de fer front als reptes
plantejats per la societat de la informació.

Els estudiants van rebre per part de la direcció del Centre una presentació dels diferents estudis que s’imparteixen al Centre, posteriorment, i amb grups van fer una sèrie de visites guiades pels
diferents espais del campus de cappont, en aquestes visites els
estudiants van estar acompanyats per professorat i alumnes de
l’Escola.

II edició Competició FIRST LEGO League
El dissabte 16 de febrer de 2013, l’EPS va organitzar, per segon cop
a Lleida, un dels tornejos classificatoris de la FIRST LEGO League,
competició de caràcter internacional que es ve realitzant des de
l’any 1988 als Estats Units. Es tracta d’una activitat dirigida a joves
d’entre 10 i 16 anys dividida en dues parts. La primera és un projecte científic al voltant d’un tema que constitueix un avenç real
en la resolució o millora del problema proposat. La segona part és
un torneig de robòtica, en el que, robots fabricats pels mateixos
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nens i nenes a partir de peces de LEGO Mindstorms han de realitzar una sèrie de missions en un temps i condicions limitades.
Els equips guanyadors de cada torneig local, entren a participar
en un torneig nacional que dóna entrada a la final internacional,
competint amb equips de 60 països de tot el món que participen
en el torneig.
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Per aquesta jornada, l’EPS va organitzar tot un seguit de tallers per
divulgar la feina que es fa des de l’Escola.
Jornada de Campus Oberts per a Pares i Mares
El dia 2 de març de 2013, l’EPS va rebre més de 50 visitants en la
novena edició de la Jornada de Campus Oberts a Mares i Pares que
organitza la UdL amb l’objectiu de donar a conèixer els estudis
que s’imparteixen a l’EPS. El director del Centre, Francesc Giné de
Sola, va presentar els estudis que s’imparteixen a l’Escola i després acompanyat pel cap d’estudis i per la secretària acadèmica de
ÍNDEX

l’Escola, van oferir a tots els participants una visita guiada per les
instal·lacions de l’EPS.
Proves “Cangur 2013”
Més de 800 estudiants d’ESO i Batxillerat de Lleida van participar, el
dia 21 de març de 2013, en la XVIII edició de les Proves Cangur que organitza el departament de Matemàtica de la UdL. L’Escola Politècnica
va acollir aquestes proves, dividides en quatre nivells d’acord amb el
nivell d’estudis: 3r d’ESO, 4t d’ESO, 1r Batxillerat i 2n Batxillerat.
Com a activitats complementaries a la jornada, l’EPS va programar
diverses xerrades amb l’objectiu de donar a conèixer l’Escola i els
estudis que s’hi imparteixen, així com una sèrie de visites guiades
als laboratoris d’electrònica i al taller mecànic.
Presentació de l’Oferta Docent
El dia 24 d’abril de 2013, es va fer la presentació de l’Oferta Docent
de l’Escola Politècnica Superior per als alumnes que vulguin cursar
els seus estudis al nostre Centre, la presentació va anar a càrrec
del director de l’EPS, en Francesc Giné de Sola.
X Mercat de Tecnologia
El dia 23 de maig de 2013 va tenir lloc la desena edició del Mercat
de Tecnologia a la UdL.
La Universitat de Lleida, la Universitat de Vic i l’Escola d’Enginyeria
de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya han creat,
amb el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, la Xarxa Mercat de Tecnologia, amb l’objectiu de
continuar oferint als estudiants de secundaria i batxillerat tecnològic un espai de participació, intercanvi educatiu i recerca on
mostrar, en un àmbit universitari, els seus projectes de tecnologia i
ciències aplicades. Un espai que, en aquest darrers nou anys, s’havia mostrar com una molt bona eina alhora de promocionar les
vocacions d’enginyeria entre els joves estudiants.
El Mercat de Tecnologia de Lleida està organitzat i finançat per
l’Institut de Ciències de l’Educació–Centre de Formació Contínua i
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. Durant la
jornada, es van realitzar un gran nombre d’activitats: exposicions,
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demostracions, xerrades, visites i tallers. Moltes d’aquestes activitats les va organitzar l’Escola Politècnica Superior.
Competició MotoStudent
L’equip UdL Racing Engineering representarà a la UdL-EPS a la
propera competició MotoStudent, competició promoguda per la
fundació Moto Engineering Foundation (MEF). MotoStudent és un
desafiament entre equips universitaris de diferents universitats
espanyoles, europees i de la resta del món. Consisteix en dissenyar
prototips de moto de competició Moto 3 de 250 cc i quatre temps,
que competiran amb la seva avaluació pertinent, en unes jornades
que es duran a terme en les instal·lacions de la Ciutat del Motor d’Aragó. L’equip de l’EPS està coordinat pel professor Miquel
Nogués i els seus membres son Axel Felis, Marc Castro, Gerard
Mesalles, Oriol Faura, Norbert Burgués, Ricard Bordalba, Alejandro
Solans, Ales Larruy i Jordi Capdevila, tots estudiants de les titulacions del Grau en Enginyeria mecànica i del Grau en Enginyeria
Electrònica Industrial i Automàtica de l’EPS.
Activitats adreçades al professorat i a l’estudiantat de l’eps
Jornades d’Acollida per als nous estudiants. Curs 2012-13
El dia 6 de setembre de 2013, es va realitzar a l’EPS la Jornada
d’Acollida dels nous estudiants per al curs 2012-13.
Aquesta jornada te l’objectiu d’aconseguir una bona adaptació
dels estudiants de nou ingrés a l’Escola, oferint l’acolliment necessari per tal que s’integrin en els seus estudis amb la màxima
eficàcia possible.
Van participar a la jornada un total de 130 alumnes que van rebre
la benvinguda a l’EPS per part de l’equip de direcció del Centre, el
vicerector de Planificació, Innovació i Empresa, el coordinador del
Pla d’Acció tutorial de l’Escola, el Consell de l’Estudiantat i dels
coordinadors de cadascuna de les titulacions que s’imparteixen
al Centre.
Amb el mateix objectiu que la jornada del 6 de setembre, la sessió
d’acollida del nou estudiantat de l’EPS que es matricula en el procés de preinscripció de setembre, va tenir lloc el dia 4 d’octubre de
2012 a l’aula 0.04 de l’EPS.
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Assemblea del Consell de l’Estudiantat de l’EPS
El 26 de setembre, es va realitzar la primera assemblea del curs
2012-13 del Consell de l’Estudiantat de l’EPS (CE EPS).
Els alumnes Ferran Espasa i Marc Tarrés, coordinador i sotscoordinador del Consell, respectivament, van explicar als nous alumnes
el funcionament del Consell. Així mateix, es van referir als diferents
organismes de la UdL on el CE EPS hi té representació: Consell de
la UdL, Junta d’Escola, Comissió d’Estudis, Comissió d’Avaluació
Curricular, Comissió electoral, etc. Finalment, van animar a tots els
assistents a formar part del Consell i així participar i contribuir en
les decisions adoptades per aquest òrgan de representació dels estudiants en els òrgans de govern i representació de la Universitat.
Reunió informativa d’IAESTE
IAESTE és una associació d’estudiants que gestiona un programa
d’intercanvi de pràctiques remunerades a l’estranger. Aquesta
agrupació va renéixer a Lleida l’any 2007 de la mà del Consell de
l’Estudiantat de l’EPS, i gràcies als esforços dels seus membres i el
suport de l’EPS, aquesta associació ha aconseguit ser una de les
agrupacions d’estudiants més actives de la Universitat de Lleida.
El dia 27 de setembre, és va realitzar una xerrada informativa per
part d’IAESTE adreçada a tots els estudiants de l’EPS interessats a
realitzar una estada a l’estranger. La convocatòria va reunir prop
d’una vintena d’estudiants. En la reunió es va informar del funcionament de l’associació i de les diferents universitats existents amb
les que actualment, IAESTE Lleida manté contactes.
El dia 18 d’octubre, van organitzar una xocolatada popular adreçada a tots els estudiants de l’EPS. Aquest acte s’emmarca en un
seguit d’accions de promoció organitzades per l’associació.
Erasmus Partner Meeting - VIA University College de
Dinamarca
L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va participar a l’Erasmus Partner Meeting, que es va dur a terme a Horsens
VIA University College de Dinamarca, del 23 al 26 d’octubre.
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Els objectius principals de la reunió van ser el reforçament de la
cooperació amb les universitats associades a Erasmus, donar a
conèixer l’EPS de la UdL a la resta d’escoles politècniques participants, a fi d’iniciar contactes institucionals, i oferir als seus estudiants la possibilitat de conèixer l’EPS com a possible destinació de
la seva estada Erasmus.
Conveni de mobilitat amb l’École Polytechnique
de l’Université d’Orléans
A partir d’aquest curs 2012-13, l’EPS de la UdL ofereix al seu estudiantat una nova destinació per tal de poder realitzar les seves
estades de mobilitat en el marc del programa Erasmus: l’Escola
Politècnica de la Universitat d’Orleans.
El conveni signat entre Polytech Orléans i l’EPS ofereix 2 places
de 9 mesos per a 3 titulacions d’enginyeria, tant de Grau com de
Màster:
•

Enginyeria Civil;

•

Mecànica i Energètica;

•

Eco tecnologies electròniques i òptiques.
Centenari del naixement d’Alan Mathison Turing

En el marc de la celebració de l’Any Turing, l’EPS organitza una
sèrie d’actes amb la finalitat de commemorar les aportacions d’un
dels científics més importants del segle XX. Malgrat la seva curta
vida, va fer fonamentals contribucions en informàtica, fins al punt
de ser considerat un dels pares d’aquesta ciència. Turing va establir
els fonaments teòrics de la computació i va avançar idees que,
diverses dècades després de la seva mort, continuen plenament
vigents.
El programa d’actes en commemoració de l’any Turing se centra
en tres esdeveniments:
•

Competició Criptogràfica. Del 8 al 19 d’octubre.

•

Cinefòrum. “Desxifrant el codi (Breaking the code). 1996. El 18
d’octubre a la sala de Graus EPS.
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Conferència: “Alan Turing, un genio entre dos mundos”. El 25
d’octubre a càrrec de Ramiro Moreno, professor del Departament de Matemàtica de la UdL.
Seminari de Recerca INSPIRES
Les activitats del Seminari de Recerca INSPIRES han estat:
•

El 22 de novembre de 2012, dues xerrades: una a càrrec d’en
Takahiro Nomura, post-doctoral del GREA, i l’altra a càrrec de
Carme Agustí i Carme Carrera, membres del Trampolí Tecnològic de l’Oficina de suport a l’R+D+I de la UdL.

Xerrades de Mobilitat
El 18 de novembre, a la Sala de Graus de l’EPS, en Josep Maria
Martí, coordinador de l’Oficina de Relacions Internacionals de la
UdL i el professor Cristian Solé, sotsdirector de relacions internacionals de l’EPS, van dur a terme una xerrada informativa referent a
les possibilitats de Mobilitat dels estudiants de l’escola. La mobilitat permet realitzar estades acadèmiques en universitats diferents
de la d’origen i el posterior reconeixement dels estudis cursats en
aquesta universitat. Els diferents programes presentats son:
•

Programa SICUE a universitats espanyoles;

El 10 de gener de 2013, la xerrada “Microsystems for ener gy
harvesting and portable power generation”, a càrrec del Dr.
Luc G. Fréchette, catedràtic d’investigació en microfluídrica
i MEMS per a la generació de potència i és professor de la
Université de Sherbrooke (Canadà). La presentació va abordar
la qüestió: poden les tecnologies dels sistemes microelectromecànics (MEMS) oferir una solució alternativa a les bateries
tradicionals per tal de fer front als desafiaments de l’energia
distribuïda?

•

Programa ERASMUS a universitats europees;

•

El 9 de maig de 2013, va tenir lloc la xerrada “Earthquake and
failure forecasting in real-time: A Forecasting Model Testing
Centre Affiliation”, a càrrec de la Dra. Rosa Filgueira, de la
University of Edinburgh.

•

“Redacció i presentació de TFG” (Treball Final de Grau), curs
obert a qualsevol titulació de Grau de la UdL, s’imparteix el
segon quadrimestre i és de tres crèdits. La durada de les sessions serà de dues hores setmanals, impartida pel professor
Toni Granollers.

•

El 23 de maig de 2013, el Seminari “SAT and MaxSAT: Algorithms and Applications”, a càrrec del Dr. Antonio Morgado
de University College Dublin.

•

“Els enginyers i el seu entorn socioprofessional”. S’imparteix
durant el segon quadrimestre del curs per part del professor
Francesc Vidal.

•

Xerrada “Aspectes penals de les noves Tecnologies”
El 14 de desembre de 2012, a l’Edifici Polivalent i en el marc del
Grau en Enginyeria Informàtica, es va realitzar la xerrada “Aspectes penals de les noves tecnologies: algunes normes per evitar embolicar-se amb el codi penal treballant com a enginyer informàtic”,
a càrrec d’en Ramon Arnó, advocat de SAGARIS Consultora legal.

Programes de Mobilitat Propis de la UdL a universitats de tot el
mon.
Oferta Matèries Transversals EPS 2012-2013
Les Matèries Transversals que s’ofereixen a l’EPS el curs 2012-13
són:

-

38

Centres i departaments

El 29 d’abril es va dur a terme la xerrada “L’enginyer en projectes científics. L’experiència del sincrotró ALBA”, a càrrec
d’en Sergi Blanch Torné, enginyer informàtic.
El 13 de maig va tenir lloc la xerrada “L’enginyer en l’empresa internacional. L’experiència GFT IT Consulting”, a càrrec
del Sr. Josep Ramon Freixanet Casas, enginyer informàtic.
El 20 de maig va tenir lloc la xerrada “L’empresa i el departament de recursos humans”, a càrrec d’Esteve Josa Farran,
enginyer tècnic industrial.
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Xerrada – Cranfied University (UK)
El 9 de gener, es va realitzar a l’Escola una xerrada per part del coordinador de mobilitat de la Universitat de Cranfied (Anglaterra),
amb l’objectiu de presentar a tots els alumnes de l’EPS aquesta
universitat anglesa.
Cranfield University és una universitat britànica de postgrau basada en dos campus, amb un enfocament orientat a la recerca i amb
una comunitat internacional i una reputació veritablement global.
Els seus estudiants són de més de 100 nacionalitats i aporten la
riquesa de les diferents cultures a la universitat que, alhora, els
ofereix un entorn d’aprenentatge ric i la possibilitat d’amistats de
tot el món.
Xerrada – VIA University College (Denmark)
La coordinadora de mobilitat de la VIA University College, de Horsens (Dinamarca), Randi Warncke, va protagonitzar, el 7 de gener
de 2013, una xerrada per tal de donar a conèixer aquesta universitat danesa i els seus programes de mobilitat vinculats a l’EPS
(Erasmus i la futura doble titulació amb l’EPS, Bachelor of Civil
Engineering (VIA UC) – Enginyeria de l’Edificació (UdL).
Randi Warnche va explicar que a la Universitat VIA UC se centren
en la bona comunicació i el diàleg entre els estudiants i els seus
professors, el treball orientat a projectes de grup i un entorn internacional que promou la comprensió intercultural.
L’EPS i el COEIC
El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEIC)
ha creat un Consell Assessor al que es poden incorporar institucions, universitats, entitats i empreses de prestigi catalanes relacionades amb la informàtica. L’EPS de la UdL va demanar la seva
incorporació al Consell Assessor i el COEIC ha aprovat el seu ingrés
en data 12 de desembre de 2012.
IV Jornada de Formigó, “Paviments de formigó”
A l’Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
del Campus de Cappont, el 26 de febrer de 2013, va tenir lloc la
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IV Jornada de Formigó a l’EPS, dedicada aquest any de manera
monogràfica als paviments de formigó.
La Jornada va estar organitzada per la Unitat Docent d’Estructures
de l’EPS, integrada pels professors Josep M. Iglesias, Josep R. Castro i en Javier Badineras. L’enfocament de la jornada és totalment
pràctic i es van treballar els materials a utilitzar, execució, tractaments superficials i de acabat, patologies i les possibles solucions
a les mateixes
FEPSTIVAL
El 7 de març de 2013, el jardí interior del campus de Cappont de
la UdL, va ser l’escenari de la Festa de l’Escola Politècnica el FEPSTIVAL 2013.
Durant tot el dia, es van dur a terme competicions esportives entre
les que cal destacar la de voleibol, futbol sala i futbolí. El Consell
de l’Estudiantat de l’EPS va organitzar un dinar popular amb una
paella gegant d’aproximadament 900 racions. El Consell va decidir
fer donació a la Fundació Arrels de les racions que no es van poder
vendre. A la tarda el professorat de l’EPS va participar en una obra
teatralitzada sobre la vida d’Alan Turing, matemàtic anglès considerat el pare de la informàtica.
2a edició del sopar d’Antics Alumnes de l’EPS
Alumnes, PDI i PAS de l’EPS es van trobar, el dia 8 de març de
2013, en la segona edició del sopar d’Antics alumnes. L’acte es va
iniciar amb unes paraules d’un grup d’ex-alumnes de les diferents
branques d’enginyeria de l’Escola que van recordar el seu pas pel
Centre: Alex Sabata, Marc Carrillo, Lidia Navarro i Joan Craviotto.
Posteriorment, es va realitzar la presentació, per part del director
de l’EPS, en Francesc Giné de Sola, d’ALUMNI EPS, una Xarxa Social
restringida als antics alumnes del Centre que va néixer amb la vocació de facilitar i fomentar els vincles entre els titulats de l’Escola.
Visita d’obra: alumnes de l’EPS visiten la “Casa de fusta
de Cavallers, 57”
Un grup de 35 professors i alumnes del Grau en Arquitectura tècnica de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, van visitar el dia 19
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d’abril de 2013 l’obra de la Casa de fusta del carrer Cavallers 57, de
l’arquitecte Ramon Llobera Serentill.
Aquest edifici és l’edifici més alt d’Espanya construït amb fusta.
L’edifici serà energèticament eficient amb aïllant tèrmic, calefacció centralitzada de biomassa i plaques solars. I no tindrà sistema
d’aprofitament de l’aigua per falta d’espai. La fusta utilitzada té
també un tractament contra el foc.
ROBOCODE, Festa Major de l’Estudiantat de la UdL
En el marc de la Festa de l’Estudiantat de la UdL 2013, el 25 d’abril,
el grup de recerca en Computació Distribuïda i el grup de recerca
en Intel·ligència Artificial de l’EPS, van organitzar la tercera edició
de la competició ROBOCODE.
ROBOCODE és un joc de Programació en el que l’objectiu és desenvolupar un tanc de batalla que lluiti contra altres tancs. L’activitat
està dirigida a alumnes de la UdL i de Centres de Batxillerat i Cicles
Formatius de les nostres contrades. Cada participant o equip programarà un Robot Virtual que s’enfrontarà a altres Robots en un
camp de batalla. L’objectiu de l’activitat és introduir els alumnes
en la programació de sistemes intel·ligents d’una forma divertida.
Xerrada “Introducció a la indústria dels videojocs per a
smartphones”
En el marc de l’assignatura del Màster en Enginyera Informàtica
“Computació gràfica i multimèdia, el 15 de maig de 2013, el Sr. Jesús Bosch Ayguadé, de l’empresa Plunge Interactive, ha fet la xerrada “Introducció a la indústria dels videojocs per a smartphons”.
En aquesta xerrada, els alumnes de l’EPS han conegut de primera mà com funciona el mercat dels videojocs i les app en els
smartphones actuals, quines son les tendències del mercat i com
es comporten els consumidors arreu del món.
Taller d’Experiències Emprenedores (Càtedra
d’Emprenedoria UdL-EPS)
La Càtedra d’Emprenedoria de la UdL i l’Escola Politècnica Superior
van organitzar el passat 15 de maig de 2013 un Taller d’experiències emprenedores a l’EPS.
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En el Taller d’Experiències Emprenedores es van donar a conèixer
projectes emprenedors tant d’èxit com de fracàs, de la mà dels
mateixos emprenedors que van explicar als assistents la seva experiència personal emprenedora, els seus inicis, dificultats i motivacions. Van aconsellar a l’alumnat en qüestions puntuals i els van
animar a tirar endavant les seves idees o projectes sense pors. En
concret van participar quatre titulats de la Universitat de Lleida:
Isidre Alférez (IMARTEC), Miquel Àngel Carnicé (PCM Ponent), Frederic Lorente (Arquitectura FL estudi) i Mercè Rovira (EBS Medical).
Altres activitats
“Nombr3s de bona família”
Josep M. Miret, director del Departament de Matemàtica i professor de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, va
ser l’encarregat d’inaugurar, el 6 de setembre de 2013, el cicle de
conferències organitzades per CaixaForum en el marc de l’exposició “Nombr3s de bona família”. Aquesta mostra pretenia acostar al
públic el món dels nombres de manera didàctica i divertida.
4a edició del taller GraphMasters a l’EPS
El departament de Matemàtica de la Universitat de Lleida va dur a
terme, del 27 de setembre al 2 d’octubre de 2012, la 4a edició del
GraphMasters.
L’objectiu d’aquest taller és reunir investigadors en la teoria de
grafs i les seves aplicacions en tots els nivells per tal d’estudiar
els problemes actuals d’interès, sobretot teòrics i pràctics. Aquest
fòrum és informal, sense presentacions programades i dedicat
principalment a la investigació nova que resulta de la interacció
entre els participants. En aquesta edició, han participat: Dominique Buset (Universitat Lliure de Brussel·les), Josep Conde (UdL),
Nacho López (UdL), Mirka Miller (Universitat de Newcastle), Josep
M. Miret (UdL), Hebert Pérez-Rosés (UOC), Jordi Pujolàs (UdL), Joe
Ryan (Universitat de Newcastle), Francesc Sebe (UdL) i Magda Valls
(UdL).
Les reunions anteriors del taller GraphMasters s’han realitzat a
Bandung, Indonèsia (desembre 2010), Newcastle, Austràlia (febrer
2012), i Bandung, Indonèsia (juliol 2012).

ÍNDEX

Jornada de “Teoria de Nombres”
El grup de Criptografia i Grafs de la UdL, juntament amb els grups
de Teoria de Nombres de la UAB, UB i UPC, van organitzar, el 6
d’octubre de 2102 a l’EPS, una jornada de Teoria de Nombres amb
el programa següent:
•

Determinación del núcleo de una isogenia de curvas elípticas,
a càrrec de Ramiro Moreno (UdL).

•

Courbes de genre 3 ayat S_3 comme groupe d’automorphismes, a càrrec de Jean-François Mestre (Université Paris Diderot-Paris 7).

Ambdues sessions es van realitzar a la Sala de Graus de l’Escola
Politècnica Superior de la UdL.
Participació a la reunió del grup III del IPCC a Vigo
La professora de l’EPS Luisa F. Cabeza és un dels tretze científics
espanyols que participen a Vigo en la reunió del grup III del Panell
Anti-governamental del Canvi Climàtic (IPCC). El grup III del IPCC
està integrat per 281 experts procedents de 56 països dividits en
16 equips de treball. Aquests grups avaluen les diferents opcions
per a una mitigació del canvi climàtic. Desprès de les dues primeres reunions, a Corea del Sud i Nova Zelanda, es preveu que a Vigo
els investigadors mostrin el primer esborrany del cinquè informe
que està previst que vegi la llum l’abril del 2014. La professora
Luisa Cabeza va explicar que la seva tasca és estudiar el paper que
poden jugar els edificis, en totes les seves etapes constructives en
el canvi climàtic.
Participació a “Newmatica”
A la Fira de Barcelona, del 13 al 15 de novembre de 2012, en el
marc del Smart Society for Innovative and Sustainable Cities, l’empresa Ros Roca Enviroment va mostrar el projecte “Newmatica”.
Aquest projecte es basa en la recollida pneumàtica de residus. Per
part de l’EPS, els treballs relacionats amb la millora energètica han
estat responsabilitat del Centre de Computació de Ponent, dirigit
pel Dr. Cèsar Fernández, mentre que els treballs de disseny del robot han recaigut sobre el Grup de Recerca en Energia i Maquinaria
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Agroindustrial – GREA Innovació Concurrent, i han tingut el Dr.
Joan Roca i el Dr. Miquel Nogués com a coordinadors d’aquesta
tasca.
Visita de l’Institut Teknology Bandung (Indonèsia)
El 19 de novembre de 2102, els professors Indra Noviandri, Nuning Nuraini i Rinovia Simanjuntak, de l’Institut Teknology Bandung (ITB) d’Indonèsia, van visitar l’EPS. La visita, propiciada per
les relacions de treball existents entre l’ITB i el grup de recerca en
Criptografia i Graf, va servir per tal d’establir un full de ruta per a
la possible realització d’una doble titulació en Enginyeria Informàtica de l’EPS i en Computational Science de l’ITB.
Visita de VEX Robotics Competition
El 29 de novembre de 2012, VEX Robotics Competition va oferir als
estudiants de l’EPS una ocasió d’acostar-se de manera lúdica i divertida a la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques.
Els estudiants, amb l’orientació d’un mentor, havien de col·laborar
per tal de construir robots innovadors i per tal de superar un repte.
Des de l’Asociación de Robótica de Competició Espanyola (ARCE),
es va fer difusió d’aquesta activitat a l’EPS de la UdL, que pretenia
donar a conèixer entre el seu estudiantat aquesta competició i
fomentar la robòtica i la tecnologia a la universitat.
VEX Robotics Competition s’ha convertit en una de les majors
competicions de robòtica del sistema educatiu nord-americà i està
en plena expansió a tot el món.
“La Marató de TV3”
El 20 de desembre de 2012, es va organitzar a l’Escola Politècnica
Superior un torneig de jocs d’ordinadors a favor de la Marató de
TV3, dedicada aquest any al càncer.
La iniciativa va sorgir de diversos estudiants de primer curs del
Grau en Enginyeria Informàtica de l’EPS i el Centre va donar-li ple
suport. Estudiants, professorat i PAS de l’EPS, previ donatiu de tres
euros destinats a la Marató de TV3, van poder jugar, divertint-se i
col·laborar en aquesta acció solidària.
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Programa d’Orientació Integral a l’Estudiantat
El 18 i el 21 de desembre de 2012, es van celebrar dues jornades sobre l’orientació i la tutoria dels estudiants. Les jornades van
comptar amb la participació i coordinació dels professors de l’EPS
Josep Lluis Lérida i Fernando Guirado.
Aquestes jornades pretenien que tots els actors involucrats –els
orientadors dels centres de secundària i el professorat universitari– posessin en comú reflexions que permetessin una línia d’actuació que ajudés tant als estudiants com al professorat.
Xerrada “Com preparar una observació astronòmica”
La Societat Astronòmica de Lleida va organitzar, el 25 de gener de
2013 a l’aula 2.01 de l’EPS, la xerrada “Com preparar una observació astronòmica”.
Conferència “SonCube, un viatge a la frontera de l’espai”
El divendres 22 de febrer de 2013, a la Sala de Graus de l’EPS, Enrique Herrero Casas va impartir la conferència “SonCube, un viatge
a la frontera de l’espai”. Aquest és un projecte de baix cost consistent en una petita sonda que, impulsada per un globus d’heli, va
sobrevolar els Pirineus fins arribar a l’estratosfera portant espectaculars imatges i dades, i oferint interessants possibilitats per a
l’educació i divulgació de les ciències de l’espai. L’enlairament de
SonCube II es farà aquest estiu i l’Escola Politècnica Superior de la
UdL hi actua com a patrocinador.
Jornada de presentació de Windows 8
El 21 de febrer de 2013, un cop més Microsoft va visitar l’EPS amb
l’objectiu d’acostar als estudiants les eines de Windows, donar a
conèixer el nou entorn de Windows i les seves funcionalitats de
primera mà. Aquesta activitat vol formar els estudiants i ajudar-los
a treure el màxim rendiment en els seus treballs i ensenyar-los els
nous avantatges que porta Windows 8.
Fira CeBIT de Hannover
Del 5 al 9 de març de 2013, l’EPS va ser present a la Fira CeBIT de
Hannover (Alemanya). Aquesta és la fira d’exposició d’ordinadors,
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tecnologies de la informació, telecomunicacions, programari i serveis més important del món i esta considerada com un baròmetre
de la tecnologia de la informació.
Aprovació de l’Institut Politècnic d’Innovació i Recerca en
Sostenibilitat (INSPIRES)
El Consell de Govern de la Universitat de Lleida va aprovar, el passat 28 de febrer de 2013, la creació d’un nou centre de recerca,
l’Institut Politècnic d’Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES).
Aquest nou centre de recerca, vinculat directament a l’EPS, neix
de la fusió de dos centres ja existents, el Centre de Computació de
Ponent (CCP) i el Centre de Recerca en Tecnologies per a la Sostenibilitat (CRETESOS), i es focalitza en quatre projectes: les ciutats
intel·ligents o SmartCities, l’aplicació d’aquests principis a l’àmbit
agrícola o AgroSmart, l’energia eficient i sostenible, i els entorns
saludables, la telemedicina i la bioinformàtica.
L’equip directiu del Centre INSPIRES es:
•

Directora: Luisa F. Cabeza Fabra.

•

Sots-director: Carles Mateu.

•

Vocals: Daniel Chemisana i Josep Lluís Lérida.
Xerrada Plunge Ineractive “Programació de videojocs 2D
amb C++”

El 14 de març de 2013, l’EPS va rebre la visita de membres de l’empresa Plunge Interactive, que està localitzada a Lleida i es dedica
al desenvolupament de videojocs. El seu objectiu és la creació de
videojocs d’alta qualitat en diferents tecnologies per a distribuïdores, operadores, desenvolupadors, universitats i empreses dels
sectors privat i públic. Aquesta empresa ja havia col·laborat amb
anterioritat amb el Centre, oferint als nostres estudiants cursos de
disseny i de programació de videojocs.
En aquesta ocasió, es va dur a terme una xerrada sota el títol “Programació de videojocs 2D amb C++”, així mateix, es va realitzar un
tutorial de l’eina Cocos2d-x.
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Workshop sobre Computació Paral·lela
Grups de recerca en Computació Paral·lela vinguts de diverses
universitats de l’Estat Espanyol, van participar el 14 i el 15 de
maig de 2013 en un workshop, organitzat pel grup de recerca en
Computació Distribuïda de la Universitat de Lleida amb el suport
de la Xarxa CAPAP-H, amb l’objectiu de facilitar l’intercanvi i la
transferència de coneixements en aquest àmbit entre tots els seus
membres i, alhora, posar a la seva disposició eines i coneixements
que permetin avançar en aquest àmbit. L’EPS va rebre més de 40
investigadors d’arreu d’Espanya.
Presentació del Projecte d’un “Assistent Personal Robòtic”
El 12 d’abril de 2013, la càtedra Indra-Fundación Adecco de Tecnologies Accessibles de la UdL va presentar un nou projecte d’R+D
per tal de desenvolupar un Assistent Personal Robòtic (APF) que
faciliti el treball a les persones amb discapacitat, permetent-les estar presents de manera virtual a l’empresa, moure’s, desplaçar-se i
comunicar-se gràcies a un sistema de videoconferència que funciona amb connexió a internet.
Jordi Palacín, professor de l’EPS, director del grup de Robòtica i
director de la càtedra, ha endegat diversos projectes relacionats
amb el desenvolupament de solucions tecnològiques i serveis innovadors amb l’objectiu de facilitar la integració social i laboral de
les persones amb discapacitat.
Disseny d’un col·lector solar més eficient
El 16 d’abril de 2013, el professor de l’Escola Politècnica Superior
de la UdL i investigador del Grup de Recerca Energia per al medi
ambient i agrometeorología, Daniel Chemisana, i el Sr. Manolis
Souliotis, de la Universitat grega de Patras, van presentar en el
programa Torn de Nit de La Manyana TV un nou sistema de col·
lectors solars de baix cost amb dipòsit d’acumulació integrat per a
aigua calenta amb més eficiència tèrmica que els actuals. Aquest
nou col·lector està basat en un disseny de concentrador parabòlic
que ofereix un millor rendiment que els sistemes convencionals al
llarg de tot l’any. Aquest estudi també ha estat publicat a la revista
científica Renewable energy.
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Visita del Programa “Pròxima Estació: Les Garrigues i El
Pla d’Urgell”
En el marc de la segona edició del programa “Pròxima estació:
UdL”, una iniciativa del Consell Social de la UdL en col·laboració
amb els ens comarcals per tal d’apropar la Universitat de Lleida al
territori i impulsar les relacions universitat-empresa, una seixantena de representats d’empreses, centres educatius, professionals
liberals, responsables polítics, etc. de les comarques de les Garrigues i del Pla d’Urgell van visitar diferents instal·lacions de la UdL.
La direcció de l’Escola Politècnica va rebre els participants al seu
pas pel Campus de Cappont i els va mostrar les instal·lacions del
Centre.
Xerrada “Sistema d’Acreditació Professional”
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, l’Escola Politècnica Superior de la UdL i el Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial van presentar, el 30 d’abril de 2013, una xerrada
dedicada al Nou Sistema d’Acreditació Professional dels Enginyers,
basat en els sistemes anglosaxons i americans.
L’acte va anar a càrrec del Sr. José Antonio Galdón Ruiz, President
Nacional del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales
de España (COGITI); també van participar el Sr. Ferran Badia, vicerector de Planificació, Innovació i Empresa de la UdL, el Sr. Ramon
Grau, degà del CETILL i el Sr. Francesc Giné de Sola, director de
l’EPS.
VII edició del Programa Universitat – Empresa de FemCAT
Els dies 24,25 i 26 d’abril la direcció de l’EPS de la UdL va participar a la setena edició del Programa Universitat i Empresa. Aquest
programa té per objectiu obrir el món de les empreses al professorat universitari, mostrant el funcionament i organització de les
companyies i afavorint el diàleg entre el món docent i el mon empresarial.

ÍNDEX

Facultat de Dret i Economia
Equip de govern i altres càrrecs de gestió de la facultat
de dret i economia
Fins el 28 de febrer de 2013
Degà: Sr. Joan Pere Enciso Rodríguez.
Secretària acadèmica: Sra. Maria José Puyalto Franco.
Vicedegà amb funcions de cap d’estudis dels ensenyaments de
Ciències Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses Ciències del Treball i dels graus en ADE i Turisme: Sr. Rafael Allepuz
Capdevila.
Vicedegana amb funcions de cap d’estudis de l’ensenyament en
Dret: Sra. Adoración Padial Albás.
Vicedegana: Sra. M. Mercè Castillo Solsona.
Vicedegà: Sr. Eduard Cristóbal Fransi.
La resta de professorat amb responsabilitats de gestió és:
Coordinadora del Grau en Dret: Sra. Neus Cortada Cortijo.
Coordinadora del Grau en Administració i Direcció d’Empreses:
Sra. Sílvia Miquel Fernández.
Coordinadora del Grau en Turisme: Sra. Natàlia Daries Ramon.
Responsables de les pràctiques en empreses : Sra. Anna Tena Tarruella i Sra. Anna Vendrell.
Responsable del Practicum de l’ensenyament en Dret: Sr. Eduardo
Piedrabuena León (en col·laboració amb el Programa de pràctiques
universitàries als centres i serveis del Departament de Justícia del
Centre d’estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya).
Coordinadora del Programa Nèstor de Tutories: Sra. Yolanda Montegut Salla.
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A partir de l’1 de març de 2013
Degana: Sra. María José Puyalto Franco.
Secretària acadèmica: Sra. Teresa Torres Solé.
Vicedegana amb funcions de cap d’estudis del grau en ADE i del
grau en Turisme: Sra. Yolanda Montegut Salla.
Vicedegana amb funcions de cap d’estudis de l’ensenyament en
Dret: Sra. Adoración Padial Albás.
Vicedegana: Sra. M. Mercè Castillo Solsona.
Vicedegana: Sra. M. Jesús Gómez Adillón.
La resta de professorat amb responsabilitats de gestió és:
Coordinadora del Grau en Dret i del doble Grau en Dret i ADE: Sra.
Neus Cortada Cortijo.
Coordinador del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses: Sr.
Jaume Codina Mejón.
Coordinadora del Grau de Turisme: Sra. Natàlia Daries Ramón.
Coordinadora de la Doble Titulació entre el Grau d’Enginyeria Informàtica i el Grau en ADE: Sra. Sílvia Miquel Fernández.
Responsables de les Pràctiques en l’àmbit d’empresa i turisme: Sra.
Anna Vendrell Vilanova i Sra. Anna Tena Tarruella.
Responsable del Practicum de l’ensenyament en Dret: Sr. Eduardo
Piedrabuena León (en col·laboració amb el Programa de pràctiques
universitàries als centres i serveis del Departament de Justícia del
Centre d’estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya).
Coordinadora del Programa Nèstor de Tutories: Sra. Montserrat
Solanes Giralt.
Coordinadora del Màster en Advocacia: Sra. Mercè Castillo Solsona.
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Coordinadora del Màster en Ciències Jurídiques: Sra. Paloma de
Barrón Arniches.

•

Sessió de benvinguda als alumnes d’intercanvi dels graus en
ADE i Turisme (5 de setembre de 2012).

Coordinadora del Màster en Sistema de Justícia Penal: Sra. Carolina Villacampa Estiarte.

•

Sessió de benvinguda als alumnes d’intercanvi Grau en Dret
(13 de setembre de 2012).

Coordinador del Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de
Gestió: Sr. Xavier Sabi Marcano.

•

II Jornada sobre sortides professionals en Administració i Direcció d’Empreses (12 de desembre de 2012).

Coordinador del programa de Doctorat en Dret i Administració
d’Empreses. Sr. Antoni Vaquer Aloy.

•

III Jornades d’orientació: Formació Postgraus Dret. Sortides
professionals Dret (24 de maig de 2013).

Actes acadèmics

•

Participació a la Setmana del Parlament Universitari (del 15 al
19 de juliol de 2013).

•

Presentació de l’oferta de postgrau en els estudis d’empresa
(7 de juny de 2013).

•

Acte de benvinguda a l’alumnat de primer curs dels graus en
Administració i Direcció d’Empreses, Dret i Turisme, a càrrec
de la Sra. M. Teresa Areces (secretària general de la UdL) i del
Sr. Joan Pere Enciso Rodríguez (degà de la Facultat de Dret
i Economia), en el marc de les activitats programades en la
Setmana d’Acollida (6 de setembre de 2012).

•

Assistència del degà a la inauguració del Curs Acadèmic
2012-13 (17 d’octubre de 2012).

•

Assistència de la cap d’estudis del Grau en Dret al lliurament dels
premis extraordinaris de doctorat, premis extraordinaris final de
carrera, premis extraordinaris de màsters i mencions d’excel·
lència de la Universitat de Lleida (7 de novembre de 2012).

•

Solemne acte de lliurament de les Orles Acadèmiques de la
I Promoció d’alumnes del Grau en Administració i Direcció
d’Empreses i de la I Promoció d’alumnes del Grau en Dret,
apadrinades pel Sr. Valentí Pich Rosell, president del Consejo
General de Colegios de Economistas. L’acte va tenir lloc el 9
de maig de 2013 al Palau de Congressos de Lleida-La Llotja.

Activitats d’orientació i informació a l’estudiantat de l’fde i
a futurs alumnes
Activitats adreçades a l’alumnat de l’FDE
•
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Activitats per als futurs alumnes
•

Participació dels coordinadors dels Graus en les diferents sessions d’orientació universitària organitzades pels IES de Lleida
i província (de gener a març de 2013).

•

Participació en les XIX Jornades de Campus Obert de la UdL
adreçades als estudiants de Batxillerat i de Cicles Formatius
de Grau Superior, així com al professorat de secundària que
acompanya l’alumnat. Amb la presència de 230 assistents (15
de febrer de 2013).

•

Participació a la IX Jornada de Campus Oberts per a famílies
adreçada als pares i mares d’estudiants de Batxillerat i Cicles
Formatius de Grau Superior de Lleida i comarques. Amb la
presència de 17 famílies (2 de març de 2013).

•

Visita d’alumnes de 1r i 2n de Batxillerat de l’INS Pobla de
Segur a l’FDE (22 de març de 2013).

•

Participació a la Quinzena de Presentació de l’oferta Docent
de l’FDE per a futurs alumnes universitaris: l’estudiantat de
Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior, així com
al professorat, als pares i mares, a les AMPA i en general, a
tothom que hi estigui interessat (18 d’abril de 2013).
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Activitats de l’estudiant de l’FDE
•

•

Assistència de dos membres del Consell de l’Estudiantat de
l’FDE al XXXII Ple Ordinari de l’Asociación Estatal de Alumnos
de Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad Carlos
III, Getafe, 29, 30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2012).

Jornades, conferències, inauguracions i altres actes a
l’FDE

•

Assistència de dos membres del Consell de l’Estudiantat de
l’FDE al XXXIII Ple Ordinari de l’Asociación Estatal de Alumnos
de Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Segovia, del 21 al 24 de febrer de 2013).

•

Conferència: “Organització Professional de Congressos”, a
càrrec de Bonifaci Abardia, director IP Congressos i representant a Lleida de l’Associació d’Empreses Organitzadores de
Congressos de Catalunya (11 d’octubre de 2012).

•

Assistència a la reunió del Ple del Consell de l’Estudiantat de
les Universitats Catalanes (CEUCAT), 6 d’octubre de 2012.

•

•

Debat: “Ens sortirà a compte? Debat econòmic sobre la viabilitat d’una possible Catalunya independent”, a càrrec d’Àngels
Cabasés (professora de l’FDE) i Gonzalo Bernados (professor
de la UB), 7 de novembre de 2012.

Assistència del degà Joan Pere Enciso a les X Jornades sobre
la Reforma de les Nacions Unides i presentació del llibre “La
Unión Europea y el Mediterráneo. De los primeros Acuerdos
a la Primavera Árabe”, a càrrec d’Antoni Blanc, professor de
l’FDE (22 d’octubre de 2012).

•

Assistència del degà a la visita de Federic Udina i Abelló, director de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) (24
d’octubre de 2012).

•

Jornada: “Noves tendències de les empreses d’intermediació
turística”, amb Neus Profitós (Beoni Informàtica), Núria Martí
(Pirineu Emoció) i Jaume León (Tu i Lleida SL), 16 de novembre
de 2012.

•

Assistència del degà a la “Jornada sobre la Infància en Situació de Risc i Desemparament en el Moment Socioeconòmic
Actual”, i presentació del llibre “L’acolliment i altres mesures
de protecció dels infants i dels adolescents més vulnerables”,
a càrrec de Adoración Padial, professora de l’FDE (30 de novembre de 2012).

•

Assistència del degà a la conferència “Invertir en medi ambient és viable. L’exemple d’una banca ètica per als nostres
diners”, a càrrec d’Isabel Sánchez, directora de Triodos Bank
Catalunya (4 de febrer de 2013).

•

Assistència de la degana M. José Puyalto i la vicedegana M.
Jesús Gómez a la Jornada “Economia, ocupació i igualtat de
gènere”, dins la commemoració del Dia Internacional de les
Dones (7 de març de 2013).

•

Participació a la Festa Major de l’Estudiantat de la UdL (25
d’abril de 2013).

•

Visita al Banc d’Espanya i al Senat. Un total de 55 alumnes de
la Facultat de Dret i Economia van visitar el Banc d’Espanya i
el Senat, en una sortida organitzada pel Consell de l’Estudiantat de la mateixa facultat, acompanyats pel Sr. Manel Plana,
professor de l’FDE i senador per Lleida (7 de maig de 2013).
Convenis i altres

Signatura del Conveni de col·laboració entre l’Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes per part dels estudiants de la Universitat de
Lleida (16 de novembre de 2012).
•
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Conveni de col·laboració entre l’Institut Superior de Gestió
Administrativa de Catalunya i la Universitat de Lleida (20 de
juny de 2013).

Conveni de col·laboració de transferència tecnològica per a
la formació en el Grau de Turisme signat entre l’empresa ICG
Software i la Universitat de Lleida (29 de gener de 2013).

Centres i departaments
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•

I Jornada de Turisme de la Universitat de Lleida. Noves tecnologies aplicades al turisme (12 i 13 de març de 2013).

•

Assistència de la degana a la Jornada “Vulnerabilitat Jurídica
de les Persones. Problemàtica Jurídica i Social de les Execucions Hipotecàries” (15 de març de 2013).

•

Assistència de la degana a la Jornada “Nous Estàndards de
Protecció de la Part Feble en la Contractació Privada” (8 d’abril
de 2013).

•

Inauguració del IX Concurs de Borsa a càrrec de la degana
M. José Puyalto i el Sr. Jaume Puig, director General de GVCGaesco Gestión (9 d’abril de 2013).

•

Assistència de la degana a les XXIV Jornades Universitat-Empresa, organitzades pel Departament d’AEGERN (11 d’abril de
2013).

•

Assistència de la degana a la presentació del llibre “El conflicto de Iraq i el derecho internacional. El caso Couso”, coordinat
per Albert Galinsoga (3 de maig de 2013).

•

Assistència de la degana a la Jornada “Protecció Jurídica i Social de les Persones amb Discapacitat” (17 de maig de 2013).

•

Conferència: “Sanctions Against dangerous offenders: a critique of recent development in England and Wales” a càrrec
del Prof. Nicola Padfiels, University of Cambridge (20 de maig
de 2013).

•

Conferència: “Noves Tendències del Turisme de Costa”, a càrrec de Jaume Domènec, director comercial de diferents hotels
de la Costa Daurada (23 de maig de 2013).
Assistència i participació de l’FDE a jornades, congressos,
conferències i altres actes externs

Assistència del degà i el vicedegà Eduard Cristóbal a la Conferencia Española de Decanos de Economía y Empresa (Santander, 25 i
26 d’octubre de 2012).
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Assistència del professor Jose Manuel Alonso, en representació de
l’FDE, a la 7a edició de la Gala de Premis Funde, en la que es reconeix el mèrit empresarial i/o professional en 16 disciplines (26
d’octubre de 2012).
Assistència del degà a la inauguració de la Jornada dels Economistes 2012 “Les potencialitats i realitats del sector agroalimentari
i del territori lleidatà per generar creixement i ocupació” (21 de
novembre de 2012).
Assistència de les vicedeganes Adoración Padial i Mercè Castillo, i
la secretària acadèmica M. José Puyalto, a la celebració de la festa
de Sant Raimon de Penyafort organitzades per l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Lleida a l’IEI, (25 de gener de 2013).
Assistència de la degana, M. José Puyalto, al XV Aniversari de l’oficina Cuatrecasas a Lleida (7 de març de 2013).
Assistència de la degana a la presentació de l’estudi “Balanç del
turisme a la demarcació de Lleida 2012”, a càrrec de Francisco García, professor de la UdL (14 de maig de 2013).
Assistència de la vicedegana M. Jesús Gómez i la secretària acadèmica a la Conferencia Española de Decanos de Economía y Empresa (Logroño, 29 i 30 de maig de 2013).
Actes de celebració del 25è aniversari dels estudis
d’Economia i Empresa
El dia 25 de setembre de 2012, va tenir lloc la inauguració dels actes de commemoració del 25è Aniversari dels Estudis d’Economia
i Empresa a Lleida, amb la conferència “Por otra salida de la crisis”,
a càrrec del Dr. Carlos Berzosa, catedràtic d’Economia Aplicada de
la Universitat Complutense de Madrid.
Dins del marc d’aquesta celebració, es van organitzar els actes següents:
•

Conferència: “Recuperem l’economia al servei de les persones”, a càrrec del Dr. Arcadi Oliveres, president de l’Associació
Justícia i Pau (10 d’octubre de 2012).

•

Matins Emprenedors a la UdL:
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-

-

•

Cicle de conferències: Matins Emprenedors a la UdL:
-

-

•
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“Sóc emprenedor, ho puc ser?”, a càrrec de Jose Manuel
Alonso, professor de l’FDE (17 de setembre de 2012).
“De la idea al business plan”, a càrrec de Jose Manuel Alonso, professor de l’FDE (24 de setembre de 2012).
“El tècnic de suport a l’emprenedoria”, a càrrec de Clara
Porta (delegada d’ACC10 a Lleida), Esther Garcia (tècnic de
la Cambra de Comerç de Lleida), Marta Aguilar (delegada
de CP’AC a Lleida) i Roger Bosch (tècnic de Promoció i Desenvolupament Local a la Incubadora d’Empreses d’Innovació Agrometal·lúrgica de Bell-lloc d’Urgell), 1 d’octubre de
2012.
“Parcs científics i tecnològics, vivers d’empresa i centres de
noves empreses”, a càrrec de Josep Clotet, director del Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari (5 d’octubre de 2012).
“Què és el CEEILleida?”, a càrrec d’Alex Domínguez i Josep Maria Barrufet, tècnics del CEEILleida (19 d’octubre de
2012).
Jornada: “Els emprenedors i les alternatives de finançament” (26 d’octubre de 2012).

“La posada en marxa. Marc legal i forma jurídica de l’empresa”, a càrrec de M. Cristina Hernández Ruiz, notària (12
de novembre de 2012).
Jornada “Cooperatives, Societats laborals, i Emprenedors
socials. Una altra forma de fer empresa”, projecte finançat
pel Ministeri d’Educació en el marc del Programa d’Atenció
Integral i Ocupabilitat dels Estudis Universitaris (23 de novembre de 2012).
“El Business Intelligence a la PiME. Ahir un valor afegit, avui
necessari, demà indispensable”, a càrrec d’Emili Bonilla, director de prevenda del departament de gestió empresarial
de SEMIC (SEMIC Business Software), Projecte finançat pel
Ministeri d’Educació en el marc del Programa d’Atenció
Integral i Ocupabilitat dels Estudiants Universitaris (26 de
novembre de 2012).

Conferència “Finances ètiques, fes que els teus diners pensin
com tu”, a càrrec del Sr. Xavi Teis (Finançament Ètic i Solidari),
3 de desembre de 2012.
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•

Sessió col·loqui de presentació de la Publicació tècnica “Pimes i finançament: necessitats i alternatives”, elaborada per
la Comissió Financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb el suport del Banc de Sabadell, l’Institut Català de
Finances i PIMEC (19 de desembre de 2012).

•

Conferència “Lo que la crisis deja al descubierto”, a càrrec del
Dr. Antón Costas (7 de febrer de 2013).

•

Conferència “El modelo económico y la crisis”, a càrrec de
Francisco Álvarez, president d’Etica Family Office (27 de febrer de 2013).

•

Inauguració de l’exposició en commemoració dels 25 anys
dels Estudis d’Economia i Empresa a la Universitat de Lleida,
al vestíbul de la planta 1 de la Facultat de Dret i Economia,
visitable fins el 17 de juny de 2013.
Doctor Honoris Causa de la UdL a proposta de l’FDE

El catedràtic de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, Sr. Vicenç Navarro fou investit Doctor Honoris Causa
de la Universitat de Lleida el dia 21 de març de 2013, coincidint
amb la commemoració del 25è aniversari dels estudis d’Economia
i Empresa a la nostra Universitat. Proposat per la Facultat de Dret i
Economia i apadrinat pel Dr. Joan Pere Enciso Rodríguez (professor
de l’FDE), el Consell de Govern del 25 de juliol de 2012 va aprovar
atorgar-li aquesta distinció en reconeixement a la seva trajectòria
professional, docent i de recerca, a més del seu compromís en defensa dels valors democràtics i de la justícia social.
Noves titulacions a impartir el curs acadèmic 2013-14
•

Doble grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses.

•

Doble grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses.

•

Màster Universitari d’Accés a d’Advocacia.
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Facultat de Lletres
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 50
Fax 34 973 70 20 37
deganat@lletres.udl.cat
htpp://www.lletres.udl.cat
Equip de deganat
Dr. Joan J. Busqueta Riu — degà.
Dra. Carme Figuerola Cabrol— vicedegana – cap d’estudis.
Dra. Carme Bellet Sanfeliu — vicedegana de Relacions Externes i
Estudiantat.
Dr. Josep Antoni Clua Serena — vicedegà de Projecció Social i Cultural.
Dra. Rosa M. Mateu Serra — Secretària Acadèmica de Deganat.
Departaments
Dr. Miquel Pueyo París — director del Departament de Filologia
Catalana i Comunicació.
Dr. Enric Llurda Giménez — director del Departament de Filologia
Anglesa.
Dr. Fracisco Javier Terrado Pablo — director del Departament de
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.
Dr. Fidel Molina Luque — director del Departament de Geografia i
Sociologia.
Dr. Joan J. López Melción — director del Departament d’Història.
Dra. M. José Vilalta Escobar — directora del Departament d’Història
i Història Social.
Activitats amb la participació del deganat
Interacció Secundaria – Universitat
Ensenyaments secundari i universitari: Interacció en
l’àmbit de les Lletres
•
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Visites concertades dels IES a la Facultat de Lletres. Durant tot
el curs acadèmic.

Centres i departaments

•

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

•

El professorat de la Facultat fa diferents visites als IES del territori per tal d’explicar els estudis oferts a la nostra Facultat.

•

9 Jornada de Campus Oberts, 2 de març.

•

Presentació de l’oferta docent de la Facultat de Lletres, 16
d’abril.

Reunió de degans de les Facultats de Filosofia i Lletres i Humanitats de Catalunya,14 de març de 2013, Saló Víctor Siurana.
Conferències
Lliurament II Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana
Joan Solà, a càrrec de Roberto Fernández (rector de la UdL), Ramon
Cònsola (alcalde de Bell·lloc d’Urgell) i Salvador Giné (president de
l’Institut d’Estudis Catalans). Conferència: “Llengua i esport: entre
la creativitat i l’adequació”, a cura de Joaquim M. Puyal (periodista
i membre de la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans), 21
de setembre, 19 hores, Saló Víctor Siurana.
Conferència inaugural del Màster en Llengües Aplicades: “La parla
plurilingüe. Ús i aprenentatge de recursos lingüístics”, a càrrec de
Luci Nussbaum (professora del Departament de Didàctica de la
Llengua de la UAB), 6 de novembre.
Conferència: “Més enllà de la sintaxi verbal: implicacions per a la
didàctica i la traducció del xinès i les llengües romàniques”, a càrrec d’Helena Casas (sinòloga i professora de llengua xinesa a la
UAB), dins el Cicle de conferències sobre la Xina, 28 de novembre.
Conferència inaugural de la 7a Setmana de la Prehistòria: “Territorio y desigualdad social en el Calcolítico del sureste de la península”, a càrrec de Juan Antonio Cámara (Universitat de Granada),
10 de desembre.
Conferència: “Sociologia i arqueologia. El cas argàric”, a càrrec de
Vicente Lull (Universitat Autònoma de Barcelona), dins de la 7a
Setmana de la Prehistòria, 1 de desembre.
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Conferència de la 7a Setmana de la Prehistòria: “Processos de diferenciació social en el món talaiòtic de les Illes Balears”, a càrrec
d’Antoni Ferrer (Museu de Menorca), 12 de desembre.
Conferència de la 7a Setmana de la Prehistòria: “Models jeràrquics
i models heteràrquics en l’organització de les primeres societats
complexes del nord-est de la península ibèrica”, a càrrec de Joan
Sanmartí (Universitat de Barcelona), 13 de desembre.
Conferència inaugural del Curs d’Expert Universitari en Sistemes
d’Informació Geogràfica: “Teixits sobre el territori”, a càrrec d’Òscar Fonts (desenvolupador d’aplicacions geogràfiques i geoinquiet), 28 de gener.
Acte de presentació de la Càtedra d’Estudis Asiàtics de la UdL, a
càrrec de Roberto Fernández (rector de la UdL), Joan Julià (director
de la Càtedra) i Joaquín Beltrán (director de la Fundació Institut
Confuci de Barcelona). Conferència: “Los estudios de chino en España: más allá de Bolonia”, a càrrec de Consuelo Marco (professora de Llengua i Cultura Xineses de la Universitat Complutense de
Madrid), 1 de febrer.
Presentació del Màster en Creació d’empreses audiovisuals, a càrrec de Roberto Fernández (rector), Joan Busqueta (degà de la Facultat de Lletres) i Manuel Campo Vidal (periodista i director del
màster), 18 de febrer.
Conferència de cloenda del Màster en desenvolupament i cooperació internacional: “Identitat afrodescent i combat polític”, a càrrec de Ferran Iniesta (UB),10 d’abril.
Conferència de la 10a Setmana de la Comunicació: “Minoria Absoluta: la producció de Polònia i Crackòvia de TV3”, a càrrec de Joan
Rufas (director de programes) i un dels actors, 15 d’abril.
Conferència: “El rostre dels conflictes”, a càrrec d’Albert Gonzàlez
(fotoperiodista lleidatà, actualment a la missió de pau de l’ONU al
Darfur, Sudan), dins la 10a Setmana de la Comunicació, 16 d’abril.
Conferència: “De la catosfera a la tuisfera”, a càrrec de Saül Gordillo (periodista i exdirector de l’Agència Catalana de Notícies), 24
d’abril. Organitza Càtedra de Periodisme i Comunicació.

50

Centres i departaments

Conferència de cloenda del 10è Curs d’Història del pensament polític catalanista contemporani: “La construcció simbòlica del catalanisme”, a càrrec de Joaquim Capdevila (professor de la UdL), 24
d’abril. Organitza Òmnium Cultural i Departament d’Història.
Conferència de les IV Jornades sobre Turisme Cultural i Patrimoni:
“Camins de Sefarad. De la protecció del patrimoni local a l’itinerari
cultural del Consell d’Europa”, a càrrec d’Assumpció Hosta (secretària general de la Xarxa de Calls d’Espanya).
Seminaris i jornades
Col·loqui internacional: “L’écriture de la violence dans la littérature
francophone des XXe et XXIe siècles”, a càrrec de Xavier Terrado
(director del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica). 4 d’octubre.
I Congrés Internacional sobre Crítica Filològica i Ecdòtica: “Textos
catalans dels segles XIX i XX. La Filologia d’autor en els estudis
literaris”, a càrrec de Joan Busqueta (degà de la Facultat de Lletres), Jordi Suils (director del Departament de Filologia Catalana
i Comunicació) i Joan Ramon Veny (director de la Càtedra Màrius
Torres), 4 d’octubre.
VIII Jornades d’Intercanvi Cultural, a càrrec de Joan Busqueta (degà
Facultat de Lletres UdL), August Bové (president Societat Catalana
de Llengua i Literatura) i Ricard Torrents (president Societat Verdaguer). 5 d’octubre.
Seminari “La Pantalla militant. Audiovisual i contrainformació a
Catalunya”, a càrrec de Miquel Pueyo (director de la càtedra de
Periodisme i Comunicació de la UdL), 10 d’octubre, Sala d’Actes.
Trobada La Península Ibèrica Medieval des de Brasil, a càrrec de
Joan Busqueta (degà de la Facultat de Lletres), Flocel Sabaté (director del Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai,
Poder i Cultura”) i Fàtima Regina Fernandes (directora del Nucli
d’Estudis Mediterranis de la Universitat Federal de Paranà, Brasil),
23 d’octubre.
Per què no puc fer-ho? III Jornada de presentació dels estudis universitaris sense estereotips de gènere, a càrrec de Joan Biscarri
(vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària), Joan
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Busqueta (degà de la Facultat de Lletres), Xavier Macià (professor de la Facultat de Lletres), Xavier Martín (estudiant de la UdL)
i Mª Ángeles Calero (directora del Centre Dolors Piera d’Igualtat
d’Oportunitats i Promoció de les Dones), 9 de novembre.
Congrés Identitats Perverses. Identitats en Conflicte, a càrrec d’Albert Sorribas (vicerector de Política científica i tecnològica), Joan
Busqueta (degà de la Facultat de Lletres) i Flocel Sabaté (coordinador del congrés), 15 de novembre.
Congrés Identitats Perverses. Identitats en Conflicte, amb Josep
Maria Terricabras (Universitat de Girona) i Francesco Remotti (Universitat dels Estudis de Torí), 15 de novembre.
II Col·loqui Internacional Campus a l’Edat Mitjana: Usos lingüístics,
arqueologia, paisatge i societat, amb Joan Busqueta (degà de la
Facultat de Lletres) i Flocel Sabaté (catedràtic d’Història Medieval
de la UdL), 15 de novembre.
Congrés Gabriel Ferrater. Els joves i els dies, 28 de novembre.
Congrés Internacional De parces y troncos: Nuevos enfoques sobre
los argots hispánicos, a càrrec de Neus Vila (vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua), Joan Busqueta (degà de la
Facultat de Lletres) i Xavier Terrado (director del Departament de
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la UdL), 29 de novembre.
Jornada Sales-Torres: Els papers d’una amistat, amb la conferència
“Màrius Torres. La història velada del(s) seu(s) llegat(s)”, a càrrec
de Margarida Prats (membre de la Comissió Tècnica del Centenari
del poeta Màrius Torres) i Joan Ramon Veny (director de la Càtedra
Màrius Torres de la UdL), 30 de novembre.
Primeres Jornades sobre la Guerra Civil, a càrrec d’Alexandra Cuadrat (alcaldessa d’Alcoletge), Carles Santacana (doctor en Història
Contemporània per la Universitat de Barcelona), Flocel Sabaté (catedràtic d’Història Medieval de la UdL) i Joan Busqueta (degà de la
Facultat de Lletres), 30 de novembre.
Congrés internacional Les novel·listes sentimentals: noves aproximacions, noves perspectives, a càrrec de Joan Busqueta (degà de
la Facultat de Lletres) i Xavier Terrado (director del Departament de
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica), 11 de desembre.
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Simposi Internacional Imaginaris nacionals moderns (s. XVIII-XXI),
a càrrec de Roberto Fernández (rector), Joan Busqueta (degà de
Lletres), Jordi Suils (director del Departament de Filologia Catalana
i Comunicació) i Josep Maria Solé i Sabaté (director de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs), 13 de desembre.
Simposi Català de Sociolingüística, a càrrec de David Block (investigador ICREA, departament d’Angles i Lingüística), 14 desembre;
organitza: Departament d’Anglès i Lingüística.
Jornada Nació Xarxa: de la Nació a la Comunitat Virtual, 19 de gener, organitza: Càtedra de Periodisme i Comunicació.
Trobada d’experts del projecte europeu Live to be a hundred: cultural narratives of longevity (Viure fins als cent anys: relats culturals de la longevitat), 8 d’abril; organitza: Departament d’Anglès i
Lingüística.
Lliçó oberta “El sitio de Breda: de Calderón a Velázquez”, a càrrec
de Lola González; organitza: Departament de Filologia Clàssica,
Espanyola i Francesa, 8 de maig.
Activitats culturals
Presentació del llibre Miscelánea filològica dedicada a Alberto
Porqueras Mayo, a càrrec de Neus Vila (vicerectora d’Estudiantat,
Postgrau i Formació Contínua), Lluís Pagès (director Editorial Milenio), John C. Wilcox (professor emèrit d’espanyol Universitat d’Illinois, EUA), Jaume Pont (catedràtic de Literatura Espanyola de la
UdL) i Lola González (coordinadora i editora del llibre i professora
de la UdL), 6 de setembre.
Jornada de portes obertes a la Fortalesa dels Vilars, dins el 12è cap
de setmana ibèric, 6 d’octubre, Fortalesa dels Vilars, Arbeca.
Taller “El món simbòlic a la Fortalesa dels Vilars a partir dels rituals
funeraris”, dins el 12è cap de setmana ibèric.
Projecció de Informe general sobre unas cuestiones de interés para
una proyección pública, de Pere Portabella, Espanya, 1976, dins la
Filmoteca Terres de Lleida. Presentació i debat a càrrec de Sandro
Machetti (professor d’Història de l’Art de la UdL), 8 d’octubre, CaixaFórum Lleida.
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Projecció de Numax presenta..., de Joaquim Jordà, Espanya, 1979,
dins la Filmoteca Terres de Lleida. Presentació i debat a càrrec de
Jorge Nieto (professor de Comunicació i Periodisme Audiovisuals
de la UdL), 10 d’octubre, CaixaFòrum Lleida.
Projecció de Je vous salue, Marie/Yo te saludo, María, de Jean-Luc
Godard, França-Suïssa, 1984, dins la Filmoteca Terres de Lleida, 29
d’octubre, CaixaFòrum Lleida.
Projecció de This Happy Breed/La vida manda, de David Lean, Regne Unit, 1944, dins la Filmoteca Terres de Lleida, 5 de novembre,
CaixaFòrum Lleida.
Projecció de Blithe Spirit/Un espíritu burlón, de David Lean, Regne Unit, 1945, dins la Filmoteca Terres de Lleida, 12 de novembre,
CaixaFòrum Lleida.
Projecció de Great Expectations/Cadenas rotas, de David Lean,
Regne Unit, 1946, dins la Filmoteca Terres de Lleida, 26 de novembre, CaixaFòrum Lleida.
Espectacle poètico-musical Gabriel Ferrater. El poeta i els dies, 28
de novembre.
Inauguració de l’exposició Sales-Torres: els papers d’una amistat,
30 de novembre, Biblioteca de Lletres.
Projecció d’Oliver Twist, de David Lean, Regne Unit, 1948, dins la
Filmoteca Terres de Lleida, 3 de desembre, CaixaFòrum Lleida.
Projecció de The Passionate Friends/Amigos apasionados, de David
Lean, Regne Unit, 1949, dins la Filmoteca Terres de Lleida, 10 de
desembre, CaixaFòrum Lleida.
Taller pràctic de la 7a Setmana de la Prehistòria, “L’expressió material de les diferències socials”, a càrrec de Joan B. López (Universitat de Lleida), 14 de desembre.
Projecció de Madeleine, de David Lean, Regne Unit, 1950, dins la
Filmoteca Terres de Lleida. 17 de desembre, CaixaFòrum Lleida.
Projecció de Casanova, d’Alexandre Volkoff, França, 1927, dins la
Filmoteca Terres de Lleida, 14 de gener, CaixaFòrum Lleida.
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Projecció de Lo viejo y lo nuevo/Staroye i novoye, de Sergei M. Eisenstein i Grigori Aleksandrov, URSS, 1929, dins la Filmoteca Terres
de Lleida, 21 de gener, CaixaFòrum Lleida.
Projecció d’Horizontes de grandeza/The Big Country, de William
Wyler, USA, 1958, dins la Filmoteca Terres de Lleida, 28 de gener,
CaixaFòrum Lleida.
Projecció de Cuando el destino nos alcance/Soylent Green, de Richard Fleischer, USA, 1973, dins la Filmoteca Terres de Lleida, 4 de
febrer, CaixaFòrum Lleida.
Projecció de Tasio, de Montxo Armendáriz, Espanya, 1984, dins la
Filmoteca Terres de Lleida, 11 de febrer, CaixaFòrum Lleida.
Projecció de Gerry, de Gus Van Sant, USA, 2002, dins la Filmoteca
Terres de Lleida-Cine-Ull, 4 de març, CaixaFòrum Lleida.
Presentació del llibre Percepcions de l’espai agrari periurbà (Girona, 2013), a càrrec de Joan Cal (director executiu del Grup Segre).
Amb Francisco Garcia (vicerector de Docència de la UdL), Joan Ganau (director de la Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional), Joaquim M. Puigvert (vicerector de Relacions
Institucionals de la UdG) i Joan Caball (vicepresident de la Fundació Agroterritori), 7 de març.
Projecció d’Elephant, de Gus Van Sant, USA, 2003, dins la Filmoteca Terres de Lleida-Cine-Ull,11 de març, CaixaFòrum Lleida.
Inauguració de l’exposició L’aigua, patrimoni dels secans, comissariada per Ignasi Aldomà (professor de Geografia de la UdL), amb
Joan Biscarri (vicerector d’Activitats Culturals), 15 de març, Museu
de l’Aigua de Lleida.
Projecció de Last Days, de Gus Van Sant, USA, 2005, dins la Filmoteca Terres de Lleida-Cine-Ull, 18 de març, CaixaFòrum Lleida.
“Reconstrucció d’una casa, plantació de vinya segons tècniques
antigues i birbat dels camps de cereals”, amb membres del Grup
d’Investigació Prehistòrica de la UdL, 28 de març, Camp d’Experimentació de la Protohistòria de Verdú.
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Debat agroterritorial “Diversitat d’usos de l’aigua en una plana
seca”, a càrrec de Joan Ganau (director de la Càtedra Repsol de
Competitivitat i Desenvolupament regional de la UdL), 4 d’abril.
Projecció de Paranoid Park, de Gus Van Sant, USA, 2007, dins la
Filmoteca Terres de Lleida-Cine-Ull, 8 d’abril, CaixaFòrum Lleida.
Presentació del llibre Corresponsals de les migracions, adaptació de
l’obra de Jean-Paul Marthoz dels periodistes Carles Solà i Marta
Muixí, i posterior debat amb Carles Solà (director del programa Tot
un món de TV3), dins la 10a Setmana de la Comunicació, 15 d’abril.
Debat “La cobertura audiovisual de conflictes internacionals”, dins
la 10a Setmana de la Comunicació, amb la projecció d’El viaje de
Mazin i La boda de Rita (documentals de Fèlix Merino, de 2004
i 2011) i una conferència-col·loqui amb el realitzador, 16 d’abril.
Projecció de curtmetratges, en el marc de la Mostra de Cinema
Llatinoamericà de Catalunya i la 10a Setmana de la Comunicació,
17 d’abril.
Presentació del llibre Nil, de Iolanda Gòdia, professora de Comunicació i Periodisme Audiovisuals, i Mar Lamas, a càrrec de les autores, 18 d’abril.
Projecció del film Le Roi danse, de Gérard Corbiau, França-Alemanya-Bèlgica, 2000, dins les sessions acadèmiques de Cine-Ull/
Cineclub de la UdL, 24 d’abril.
Jornada Dal Day 2013, del departament d’Anglès i Lingüística, 25
d’abril; organitza Departament d’Anglès i Lingüística.
IV Jornades de Turisme Cultural i Patrimoni, a càrrec de Joan Busqueta (degà de la Facultat de Lletres), 25 d’abril; organitza Màster
en Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local.
8a Jornada sobre Literatura i Ensenyament: Dona, literatura i ensenyament, amb la conferència de Montserrat Palau (professora
de la Universitat Rovira i Virgili): “L’excepció té la regla: dones,
història literària i cànon”, 26 d’abril.
Presentació del llibre La construcció de la catalanitat. Evolució de
la concepció d’identitat nacional de Catalunya 1860-1990, de Ma53
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riona Lladonosa (professora de la UdL), número 60 de la Col·lecció
Espai/Temps de la Universitat de Lleida, a càrrec de Salvador Cardús (professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona) Flocel Sabaté i Joaquim Capdevila (professors de la UdL),
29 d’abril.
XV Festa de la Creació, lectura continuada de poemes de Salvador
Espriu, a càrrec d’alumnat i professorat.
Acte de lliurament de les orles acadèmiques de la XXXVI Promoció
d’Història, la XXX Promoció de Geografia i Ordenació del Territori,
la XXVI Promoció d’Història de l’Art, la XXXIV Promoció d’Estudis
Hispànics: llengua i literatura, la XXXIII Promoció d’Estudis Catalans i Occitans, la XXVI Promoció d’Estudis Anglesos i la X Promoció de Comunicació i Periodisme Audiovisuals, apadrinades pel
senyor Albert Hom que va pronunciar la conferència “Tot après.
Tot per aprendre”, 25 de juny, Auditori Municipal Enric Granados.
Convenis signats aquest curs acadèmic entre la facultat de
lletres i empreses/institucions
Bon dia SL
Diari Segre SLU
English Study Centre
Ajuntament d’Arbeca
Seprotec, Traducció i Intèrprets SL
Serveis Lingüístics Torsitrad SCP
Inlingua Lleida SL
La Mañana SA
Alliance Françaises de Lleida
Omniun Cultural - Delegació de Ponent
Consell Comarcal de l’Urgell
Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) – Centre d’Art la Panera
Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) – Museu d’Art Jaume
Morera
Global Teaching - Mister English
Editorial Milenio
IPCENA
Ateneu Popular de Ponent
Institut Familiar d’Educació Col·legi Arabell
Cambra Oficial de Comerç i Indústria
Bisbat de Lleida-Arxiu Diocesà
Bisbat de Lleida-Seminari Diocesà (Biblioteca)
ÍNDEX

Fine Food Spain SL
Consorci de Normalització Lingüística
Viplan Flash SL
Audiovisuals Trèvol
Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal
Solaç Centre d’Expressió Artística SLL
Galeria Espai Cavallers 31/33 SL
Pagès Editors SL
IES Escola del Treball de Lleida
Tratart Produccions SCCL
Finques Farré
Geodi SA
Institut Municipal Progrés i Cultura de Balaguer
Fundació Privada del Món Rural
English Word
Paris Leza SL
Fundació Privada Mateo Vilagrasa
Bisbat de Lleida – Delegació de Patrimoni Artístic
Ajuntament de Les Borges Blanques
Consell Comarcal de la Segarra
Ajuntament de Fraga
Institut Municipal de Museus de Reus
Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-Sana
Patronat Municipal Duran i Sanpere
Ajuntament d’Almacelles
Ajuntament de Lleida – Arxiu Arqueològic
Ajuntament de Lleida – Arxiu Municipal
Ajuntament de Lleida – Turisme de Lleida
Ajuntament de Lleida – Drets Civils, Cooperació i Immigració
Club Santa Teresina Llar Municipal de Jubilats
Museu de Joguets i Autòmats de Verdú
Institució Món Iber Rocs SL
Ajuntament de Bellpuig – Casa Cultura
Ajuntament de Bellpuig – Foment de Mercat
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya – Agència de
Protecció de la Salut
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya – SSTT a Lleida
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
IES Alcarràs
Convergència Democràtica de Catalunya
Abacus Cooperativa
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya a
Lleida
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Consorci d’Utxesa
Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí
Ajuntament de Torres de Segre
Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional CERAI
Consorci del Montsec
Fundació Sorigué
Ajuntament de Puigverd
Ajuntament de Tàrrega
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Ajuntament de Mollerussa
Inlingua Mollerussa SL
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya
Consell Comarcal de les Garrigues
EOI Seu d’Urgell
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Consell Comarcal de la Noguera
Centre de Titelles de Lleida
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Col·legi d’Arquitectes de Lleida
Diputació de Lleida – Edicions i Arts Gràfiques
Diputació de Lleida – IEI
Diputació de Lleida – Patronat de Promoció Econòmica
Diputació de Lleida – Patronat de Turisme Terres de Lleida
Diputació de Lleida – Serveis d’Arxius, Estudis i Informació
Escola Oficial d’Idiomes
Institut Municipal de Comerç, Mercats i Consum
Iltirta Arqueologia SL
British Centre Formació Acadèmica SLL
Garsineu Edicions
Llibreria Central
Històric Provincial de Lleida
Agencia de Desarrollo de la Provincia de Manabi (Ecuador)
Ajuntament de Balaguer
Club Lleida Esportiu
Arxiu Capitular de Lleida
Alfa Serveis Lingüístics i Editorials
Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida
Arxiu Comarcal de la Segarra
Documenta
Ilerllengües
ÍNDEX

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya – SSTT a Lleida, àrea d’Urbanisme
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya – SSTT a Lleida, àrea de ports i transports
Fundació Privada Centre d’Iniciatives Solidàries Àngel Olaran
MILPA
Naturacción
UCA Tierra y Agua
Departament d’Economia i Finances
Escola Oficial d’Idiomes de Tàrrega
Aula Municipal de Teatre
Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions
Ajuntament de Fraga
Acción Cultural NGOBE (ACUN)
Arqueociència serveis culturals, SCSL
Empresa municipal d’Urbanisme –Ajuntament de Lleida
Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
IPHES
Ràdio UA1
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
In situ
Intermondes
Alianza para la conservación y el desarrollo
Prosec
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Caritas Diocesana de Lleida
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Biblioteca Pública de Lleida
Casa de los niños “Las Terrenas”
Sociedad General Española de Librería
Llibreria El Genet Blau
FEDAC – Escola Anunciata Dominiques de Lleida
Ajuntament de Montellà i Martinet – Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà
Instituto Cervantes
Fundació Lleida Solidària
Anuntis
Grup Segre – Lleida Televisió
La Manyana TV
Ràdio Lleida – Cadena Ser
Onda Rambla SA
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Serveis de Comunicació Lleida SL
EVILL – Imatge i Lleida SL
Alessa
Catalunya Ràdio
Televisió de Catalunya SA
Paral·lel 40
Radio Popular – Cadena COPE
Telepúblic Lleida SL
Bausan Films
Company Costa, Miquel – “El Cansancio”
Consell Comarcal del Segrià
Departament d’Educació – Audiovisuals
Escola de Música l’Intèrpret
Ràdio CAT XXI
Ajuntament de Lleida – Comunicació
Tortosa TV
Replay Serveis Audiovisuals
Aragón Digital
Retina Multimèdia
Segarra i Terés Internacional SL
Onda Cero Radio
ICS – Hospital Arnau de Vilanova
Producciones Breno SL – Grupo Marva
Agència Catalana de Notícies ACN
Segarra Films SL
Corporación de Radio Televisión Española – TVE
Programes de mobilitat
La Facultat de Lletres ha rebut 50 estudiants de la resta de l’estat
espanyol i d’arreu del món, provinents de València i d’universitats
europees (França, Alemanya, Itàlia, Grècia, Polònia i Hongria); asiàtiques (República de Corea i Xina) i americanes (Mèxic, Estats Units
de Nord-Amèrica i Canada).
Pel que fa a alumnes de la Facultat de Lletres, han marxat un total
de 24 alumnes repartits en els programes següents: 16 han participat en el programa de mobilitat Erasmus i han anat a vàries
universitats europees (Alemanya, Finlàndia, Itàlia, Bèlgica, Regne
Unit, França, Noruega i Portugal), 1 alumna ha anat a la Hanyang
University de Seul, i 7 alumnes han participat en el programa Sicue
(universitats de les Illes Balears, València, Santiago de Compostela,
País Basc i Las Palmas de Gran Canària).
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Facultat d’Infermeria

Secretari acadèmic: Francesc Valenzuela Pascual.

e-mail: deganat@infermeria.udl.cat
web: www.fi.udl.es
c/ Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
telèfon: 973 70 24 43
fax: 973 70 24 72

Coordinadora del Grau en Infermeria: Amalia Zapata Rojas.

Equip directiu

Coordinador del Màster en Educació per a la Salut: Salvador Sáez
Cárdenas.

Fins el 28 de febrer de 2013
Degana: M. Luisa Guitard Sein-Echaluce.
Vicedegana-cap d’estudis: Teresa Torner Benet.
Vicedegana: María Sánchez Fernández.
Secretària acadèmica: Carme Chiné Casas.
Coordinador del Grau en Infermeria: Joan Blanco Blanco.
Coordinador del Grau en Fisioteràpia: Carles Casanova Gonzalvo.
Coordinador del Màster en Educació per a la Salut: Salvador Sáez
Cárdenas.
Coordinadora del Màster en Ciències de la Infermeria: Montserrat
Gea Sánchez.
Coordinadora del Màster en Recerca en Salut: Montserrat Gea
Sánchez.
A partir de l’1 de març de 2013
Degà: Joan Blanco Blanco.
Vicedegana-cap d’estudis: Teresa Torner Benet.
Vicedegana: Carmen Nuin Orrio.
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Coordinador del Grau en Fisioteràpia: Ramon Aiguadé Aiguadé
(fins el 30 de maig de 2013).
Coordinador del Grau en Fisioteràpia: Francesc Rubí Camacea (des
de l’1 de juny de 2013).

Coordinadora del Màster en Ciències de la Infermeria: Pilar Jürsichk Giménez.
Coordinadora del Màster en Recerca en Salut: M. Luisa Guitard
Sein-Echaluce.
Participacions
Els dies 15 i 16 de setembre de 2012, els alumnes del Grau en
Fisioteràpia van participar com a voluntaris al Servei de Fisioteràpia del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, durant la Cursa
Matxicots Extrem, que es va dur a terme a Rialp. Els professionals
fisioterapeutes i els esportistes que hi van participar van quedar
molt satisfets dels serveis que van oferir els nostre alumnes.
El 20 de setembre, es va celebrar la I Jornada de Ferides Cròniques
de la província de Lleida, una jornada organitzada per professionals d’infermeria de diferents entitats i nivells assistencials de
l’Atenció Primària, Hospitalària i Sociosanitària de la Regió Sanitària de Lleida, Alt Pirineu-Aran i també de la Universitat de Lleida.
La sessió estava dirigida a tots els professionals sanitaris i estudiants de ciències de la salut interessats en les ferides cròniques i va
comptar amb l’assistència de més de dos-cents participants.
El 19 d’octubre, es van celebrar a Barcelona les III Jornades de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, en les que va participar professorat i alumnat de l’ensenyament de Fisioteràpia de la UdL.
Fira d’Entitats Juvenils. El 24 d’octubre diferents entitats juvenils
es van concentrar durat tot el dia per tal de donar a conèixer les
ÍNDEX

activitats que desenvolupen. El Consell de la UdL va formar-ne
part. Diversos estudiants de la Facultat d’Infermeria i membres del
Consell van participar-hi.
Amb motiu del Dia de la Fisioteràpia, els estudiants de fisioteràpia
van participar com a voluntaris en el DiFT2012, que es va celebrar
a Barcelona el 27 d’octubre. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va agrair la tasca realitzada pels voluntaris de la UdL que, a
més, va ser la Universitat que més voluntaris va aportar.
Del 15 al 17 de novembre, es van celebrar a San Sebastián les V Jornades Estatals d’Estudiants d’Infermeria, en les que van participar
estudiants de la nostra facultat amb una valoració molt positiva.
El 16 de febrer, professors i estudiants van participar en la 2a
edició de la FIRST LEGO League que organitza l’Escola Politècnica
Superior de la UdL.
De l’11 al 14 d’abril, una delegació d’estudiants d’infermeria de
la UdL va participar en el XXVI Congreso de la Asociación Estatal
de Estudiantes de Enfermería, a Santiago de Compostela, que va
abordar el tema “Los profesionales ante las urgencias”.
Directius de la facultat han impartit xerrades informatives sobre
les titulacions que ofereix la Facultat d’Infermeria a diferents Instituts d’Ensenyament Secundari: Manuel de Pedrolo de Tàrrega,
Torrevicens, el Manuel de Montsuar i Josep Lladanosa.
Al gener del 2013, es va iniciar la 9a edició del curs de postgrau
“Atenció integral a la persona amb ferides cròniques”, adreçat a
professionals sanitaris. El curs proporciona les claus per tal de
recrear les condicions fisiològiques més adequades per tal que
l’organisme sigui capaç de reposar les pèrdues en el menor temps
possible, amb les menors seqüeles i intentant optimitzar al màxim
el seu cost.
Organització de jornades, seminaris, taules rodones, xerrades, conferències i altres activitats
Xocolatada solidària per “La Marató de TV3”
El 12 de desembre, es va dur a terme una xocolatada solidària. Al
mateix temps, a tothom que va col·laborar fent un donatiu se li
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va donar una enganxina de la Facultat i la possibilitat de penjar
un desig en forma de post-it en l’arbre simbòlic que es va muntar.
L’activitat ha estat valorada molt positivament i es van recaptar
550€ que es van enviar a la Marató de TV3. També diversos professionals del món de la salut van participar en una xerrada sobre
el càncer.
Festa de Nadal 2012
Dins d’aquesta festa, va tenir lloc la“2a edició dels premis a la bona
tasca docent en Infermeria i Fisioteràpia”, que els estudiants van
lliurar als professors Joan Blanco (infermeria) i Francesc Rubí (fisioteràpia). Igualment es va premiar la millor frase d’un professor
a classe durant l’any 2012 que va recaure en el professor Patrick
Pons. L’acte va acabar amb una “torronada”.
El 19 de febrer, el Dr. Walter Sermus, professor de la Facultat de
Medicina de la Universitat de Leuven (Bèlgica), va impartir el seminari “Clinical Pathways” (Trajectòries Clíniques).
Els dies 5, 6 i 7 de març, la Dra. Katherine McGilton, RN i PhD,
professora associada a la Facultat d’Infermeria Lawrence S. Bloomberg de la Universitat de Toronto i investigadora del Toronto
Rehabilitation Institute (Canadà) va impartir el seminari “How to
design an intervention study” (Com dissenyar un estudi d’intervenció).
El 15 de març, dins el I Congrés Internacional de Professionals de
la Salut en Intervencions Assistides amb Animals i Gossos d’Alerta Mèdica, el Dr. Aubrey Fine de la California State Polytechinc
University va impartir la conferència “La teràpia assistida per animals”, adreçada a professionals i alumnes de Ciències de la Salut
i/o interessats en el tema.
11è concurs de fotografia. El lema del concurs ha estat “Els professionals d’infermeria i fisioteràpia són imprescindibles per a la
societat”. El resultat final del jurat ha estat el següent:
Primer premi: “Junts avancem”.
Autora: Clara Bergé Ortínez.
Segon premi: “Preparant-me per al meu primer vol”.
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Autor: David Besó Tudel.
Terce premi: “Avançant davant les adversitats”.
Autora: Anabel Díaz Expósito.
El 10 d’abril, dins la II Jornada d’Infermeria i Fisioteràpia, la Sra.
Carme Campoy, professora del Departament d’Infermeria, va impartir la conferència “Salut i malaltia. Una mirada des de l’ Àfrica”. Igualment, la psicòloga i consultora de recursos humans Sra.
Iolanda Tabares va impartir el taller “Com realitzar un currículum
vitae per aconseguir feina”. En la Jornada, els alumnes van participar presentant 4 comunicacions i 29 pòsters.
Altres participacions
La Facultat d’Infermeria de la UdL continua participant en les reunions periòdiques de la Conferencia Nacional de Directores de
Centros Universitarios de Enfermería.
Participació de la Facultat d’Infermeria de la UdL en les reunions
periòdiques de l’Associació de Directors/es d’Escoles d’Infermeria
Catalanes.
La Facultat d’Infermeria està participant en el programa d’intercanvi universitari “Universidad de la experiencia. Programa Senior”.
L’actual degà, Dr. Joan Blanco, continua formant part del “Consell
Assessor de la Ciència de Lleida”, de l’Ajuntament de Lleida, en
substitució de l’anterior degana Dra. M. Luisa Guitard.
La Sra. María Sánchez participa en el “Consell Tècnic d’Acreditació
de Formació Continuada”, de l’Institut d’Estudis de la Salut, representant la UdL.
Octubre de 2012. Gemma Espigares, estudiant del grau d’Infermeria i responsable dels afers econòmics i de qualitat del Consell de
l’Estudiantat de la Universitat de Lleida, és elegida coordinadora
del Consell d’Estudiantat de les Universitat Catalanes (CEUCAT).
L’elecció va tenir lloc a Lleida, durant el plenari que el CEUCAT va
celebrar a la UdL, on també es va aprovar la “Carta de drets i deures de l’estudiantat universitari”, que ara caldrà consensuar amb
els rectorats i el Govern. Aquest document recull, entre altres, el
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dret a la igualtat d’oportunitats, a la docència de qualitat, a l’avaluació objectiva, a la compatibilització del treball i els estudis, i a
la protesta cívica. Entre els deures, hi ha el respecte, l’esforç acadèmic i la participació activa. L’estudiantat català proposa també
incloure en la Carta el dret de vaga, que, a diferència de l’estudiantat de secundària, no està recollit per a l’alumnat universitari.
L’Ana Maria Fité, alumna del Grau en Infermeria, ha estat escollida
vicepresidenta de l’Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermeria (AEEE) en el decurs de l’Asamblea Nacional de Estudiantes de
Enfermería, celebrada a Sant Sebastià el 17 de novembre de 2012.
El 25 d’abril, el professor i coordinador del Grau en Fisioteràpia
Sr. Ramón Aiguadé Aiguadé ha estat designat vicepresident del
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE).
Premis i reconeixements
A les Jornades Estatals d’Estudiants d’Infermeria, celebrades a Sant
Sebastià els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2012, les alumnes del
Grau en Infermeria de la UdL Gemma Espigares i Vanessa Díaz,
van guanyar el Primer premi del concurs de pòsters. El pòster guanyador es titulava “Taller d’educació per a la salut: alcohol i joves”
i explicava, des de l’experiència de la infermeria comunitària, el
coneixement que els joves tenen de l’alcohol, tot proposant la realització de tallers d’educació per a la salut dirigits a la població
juvenil en relació amb el consum d’aquesta substància.
Una delegació d’estudiants d’infermeria de la UdL han participat
de l’11al 14 d’abril al “XXVI Congrés Enfermería ante las urgencias”
a Santiago de Compostela. En el qual Vanessa Díaz, Gemma Espigares, Miquel Molins i Judit Viñals han guanyat el primer premi
en format pòster per la comunicació “Carga de trabajo enfermero
en la UCI y escala de NEMS”. Amb aquest, ja són tres els primers
premis aconseguits de forma consecutiva en les jornades estatals.
Dins de la II Jornada d’Infermeria i Fisioteràpia, la comunitat universitària de la facultat va fer un reconeixement a la tasca de gestió que han dut a terme M. Luisa Guitard Sein-Echaluce, com a
degana de la Facultat d’Infermeria, i Pilar Allende Monclús, com a
directora del Departament d’Infermeria.
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El premi extraordinari de Fi de Carrera del Màster Oficial en Ciències de la Infermeria de la promoció 2010-12 ha estat per a Josefa
Valls Matarin.
El premi extraordinari de Fi de Carrera del Màster Oficial en Educació per a la Salut de la promoció 2011-12 ha estat per a Rosa
M. Alzuria Alós.
Amb motiu del “Dia de la Infermeria”, el Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Lleida va lliurar el XXIè Premi d’Investigació
d’Infermeria de Lleida. Per unanimitat, van acordar lliurar el segon
premi a la professora del Departament d’Infermeria Teresa Botigué
i Satorra pel treball “Comparació de tres escales de cribatge nutricional per a la gent gran de la comunitat: capacitat predictiva dels
efectes adversos en desnutrició”. El primer premi va quedar desert.
Dins l’apartat Beca al millor projecte de recerca infermera 2013,
aquesta va ser atorgada al projecte: “Síndrome de Fatiga Crónica:
identificació de factors de risc associats a l’evolució de la malaltia”.
La guanyadora ha estat Iraida Gimeno Pi, alumna de màster de la
nostra facultat.
Activitats acadèmiques
El 5 de setembre, el rector de la UdL, Sr. Roberto Fernández, va
donar la benvinguda als nous alumnes del Graus d’Infermeria i
Fisioteràpia, dins les Jornades d’Acollida als nous estudiants de la
facultat, que van tenir lloc els dies 5 i 6 de setembre, i en les que
es van dur a terme seminaris, tallers i visites guiades amb una participació activa del Consell de l’Estudiantat d’Infermeria.
El 2 d’octubre, la vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació
continua, Sra. Neus Vila va inaugurar el curs acadèmic del Màster
en Recerca en Salut.
El 4 d’octubre, es va fer l’acte de presentació e inauguració del curs
acadèmic del Màster en Educació per a la Salut.
El 15 de febrer de 2013, va tenir lloc la Jornada de Campus Oberts,
en la que es van presentar als futurs estudiants els ensenyaments
que imparteix aquest centre i es va fer visita guiada per les instal·
lacions.

El 2 de març, es va fer la Presentació a les famílies d’estudiants de
batxillerat i cicles formatius de grau superior dels ensenyaments
que s’imparteixen a la facultat i visita a les instal·lacions del Campus de Ciències de la Salut.
El 6 de març, a la sala d’actes de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida, va tenir lloc l’Acte d’Acollida als estudiants de
Grau d’infermeria i Fisioteràpia. L’acte va ser presidit per la Sra.
Marina Peirón, directora d’infermeria de l’Hospital Arnau de Vilanova, que va donar la benvinguda als estudiants i va posar a la
seva disposició el dispositiu assistencial i el personal d’infermeria
de l’Hospital. La Sra. Teresa Pedrol, supervisora de docència va explicar l’estructura general i docent d’HUAV, i el Sr. Carles Casanova,
coordinador del Pràcticum del Grau de Fisioteràpia de la UdL, va
donar una visió general de les pràctiques en el Grau de Fisioteràpia. Per últim, el Sr. Joan Blanco, degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL va explicar les pràctiques en el Grau
d’infermeria i la importància de la col·laboració de les institucions
sanitàries en la formació universitària.
El 13 de febrer de 2013, el professor del Departament d’Infermeria,
Sr. Joan Blanco Blanco va ser elegit degà de la Facultat d’Infermeria.
El 28 de juny, va tenir lloc l’Acte de Lliurament d’Orles Acadèmiques a la 1a promoció del Grau en Infermeria, a la 7a promoció del
Màster en Ciències de la Infermeria, a la 3a promoció del Màster
en Educació per a la Salut i a la 1a promoció del Màster en Recerca en Salut. La padrina de les promocions fou la Sra. Montserrat
Teixidor Freixa, diplomada en Infermeria, llicenciada en Antropologia Social i Cultural, diplomada en Gestió per l’IESE i inscrita al
programa de doctorat en Ciències Infermeres de la Universitat de
Barcelona.
Mobilitat
Dins de l’intercanvi d’estudiants, aquest curs acadèmic han participat:
Programa Erasmus
Alumnes d’altres universitats que ens han visitat:
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•

1 de la Universitat de Vaasa (Finlàndia).

•

4 de la Universitat de Padova (Itàlia).

•

1 de la Universitat de Milano (Itàlia), a infermeria.

•

2 de la Universitat de Milano (Itàlia), a fisioteràpia.

•

4 de la Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil).

•

1 de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Durant aquest curs, el professorat de la facultat ha visitat diferents universitats europees i també d’Amèrica, on s’han desplaçat
per fer cursos, conferències i xerrades i també per tal d’explorar la
possibilitat de fer convenis per a estudiants de mobilitat.
Professorat visitant

Alumnes de la nostra facultat que anat a un centre de fora:

Al llarg del curs, han visitat la facultat professors de diferents universitats, tant per tal d’impartir xerrades, cursos o ponències com
a fi de veure la facultat i les seves dependències.

•

3 a la Universitat de Padova (Itàlia).

Col·laboracions

•

2 a la Universitat de Milano (Itàlia).

•

1 a la Universitat de Malta (Malta).

Amb el Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Lleida.

•

2 a la Universitat de Vaasa (Finlàndia).

Amb el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

•

4 a la Universitat de Temuco (Xile).

Amb l’empresa de Gestió de Serveis Sanitaris de l’Hospital Santa
Maria.

Programa SICUE
Alumnes de la nostra facultat que anat a una altra d’espanyola:
•

2 a la Universitat de Còrdova.

•

1 a la Universitat de Jaén.

•

2 a la Universitat de Las Palmas.

•

1 a la Universitat de València.
Professorat

El professor del Departament d’Infermeria Francesc Valenzuela ha
anat a la Universitat de Toronto (Canadà) per temes relacionats
amb el doctorat.
Les professores Montserrat Gea i Carmen Nuin s’han desplaçat a
Sao Paolo (Brasil) per tal de participar en la IIANR International
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Activitats conjuntes

Amb l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.
Amb el Servei d’Atenció Primària.
Altres col·laboracions
Amb la III Jornada d’actualització Sociosanitària i Residencial de
les Terres de Lleida, que s’ha fet a Lleida el 25 de gener de 2013,
amb el lema “Comunicació entre persones. Buscant l’excel·lència”.
Al llarg de l’any, s’ha col·laborat amb el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) en cursos de formació.
Convenis
Durant aquest curs acadèmic 2012-13, per a la formació pràctica
dels estudiants de la Facultat d’Infermeria, s’han signat els convenis següents:
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30 de maig de 2012, amb l’Hospital Montserrat (Alianza Médica
Leridana SA).

Dr. Elias Campo Güerri, catedràtic d’Anatomia Patològica i Director
d’Investigació de l’Hospital Clínic de Barcelona.

10 de juliol de 2012, amb l’empresa Banc de Sang i Teixits.

En el mateix acte es va fer l’anunci dels premis extraordinaris del
curs 2010-11: Llicenciatura en Medicina: Blanca Rosich del Cacho,
Grau de Nutrició Humana i Dietètica: Marta Mateu Dolcet, Màster en Biotecnologia en Ciències de la Salut: Irene Pociño Merino,
Màster en Recerca Clínica en Medicina: Noemí Tuset Der-Abrain.
Premis de Doctorat del Curs 2010-11: Alba Sorolla Bardají i Mariona Jové Font.

13 de juliol de 2012, amb l’Associació Residència Geriàtrica Sant
Domènec de Balaguer.
25 de setembre de 2012, amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Residència de Gent Gran Llar de Sant Josep de Lleida.
5 de desembre de 2012, Cooperació educativa entre l’Ajuntament
de Lleida i les Facultats d’Infermeria i Medicina.
15 de febrer de 2013, amb Activa Mútua 2008.
5 d’abril de 2013, amb l’Associació de Disminuïts L’Estel.
5 d’abril de 2013, amb FOWLER-rehabilitació.
5 d’abril de 2013, amb el Centre Kine, SL.
6 de maig de 2013, amb Sènior Residències de Bellvís.
27 de maig de 2013, amb la Fundació Hospital de Puigcerdà.

Facultat de Medicina
c/ Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel.
973 70 24 18
Fax
973 70 22 91
A/e
deganatm@fmedicina.udl.es
Degà: Dr. Joan Ribera Calvet, fins el 28 de febrer de 2013.
Degana: Dra. Rosa M. Soler Tatché, a partir de l’1 de març de 2013.
Actes acadèmics
L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2012-13 es va celebrar el
29 d’octubre de 2012 a la Sala d’Actes del nou Edifici de Docència
de la Facultat de Medicina. La lliçó inaugural va ser impartida pel
61

Centres i departaments

Acte de Lliurament d’Orles: XXXI promoció de Llicenciats en Medicina: 73 alumnes (22 nois i 51 noies), va tenir lloc el divendres
17 de maig de 2013 a la Seu Vella de Lleida. Aquesta promoció ha
estat apadrinada pel Dr. Martí Rocha Solé, traumatòleg i professor
Emèrit d’Anatomia de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Lleida.
Acte de Lliurament d’Orles: I promoció de Graduats en Nutrició
Humana i Dietètica: 25 alumnes (6 nois i 19 noies), divendres 31 de
maig de 2013 al Saló Víctor Siurana del Rectorat. Aquesta promoció ha estat apadrinada per la Sra. Pilar Cervera i Ral, professora
jubilada de la Universitat de Barcelona i presidenta honorària de
l’Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN).
Acte de lliurament d’Orles: I promoció de Graduats en Ciències Biomèdiques: 31 alumnes (10 nois i 21 noies), dijous 11 de juliol de
2013 a la Sala d’Actes del Rectorat. Aquesta promoció ha estat
apadrinada pel Dr. Joan Ribera Calvet, catedràtic de Biologia Cel·
lular de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida.
Alumnes
En el curs acadèmic 2012-13, s’han matriculat:
Llicenciatura en Medicina – Pla 1994 –		

211

Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica		

0

Grau en Medicina					440
Grau en Nutrició Humana i Dietètica			

141
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Grau en Ciències Biomèdiques (Biomedicina)		

156

Inscripció UdL sense efectes Acadèmics		

0

Hospital Universitario Araba-Txagorritxu de Vitoria

Màster Universitari en Recerca Clínica en Medicina

0

Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Màster Universitari en Biotecnologia en Ciències de la Salut 8

Servicio Murciano de Salud

Actes de la facultat

Servicio Galego de Salud

VI Jornades de Docència de la SEBC (Sociedad Española de Biología
Celular). Del 26 al 28 d’octubre de 2012. Participació de 60 professors/es de diferents Universitats Espanyoles.

Servicio Aragonés de Salud

Convenis

Ribera Salud II UTE d’Alzira

Convenis signats per a les pràctiques dels alumnes del
Grau en Ciències Biomèdiques (Biomedicina)

Complejo Hospitalario de Toledo

Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut Camp de Tarragona

CSIC (Estación Experimental del Zaidín-Granada)

Hospital Infantil Universitario de Donostia

IRTA-Barcelona

Consejeria de Salud y Servicios Sociales de la Rioja

Instituto Universitario de Investigación en Nanociencia de Aragón
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

Convenis signats per a les pràctiques dels alumnes
de Nutrició Humana i Dietètica
Idees i Projectes SL, Lleida

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer de Barcelona

Agència de Salut Pública de Catalunya

Sant Joan de Deu-Barcelona

Industria cárnica FRIBIN de Binefar

Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona

Indulleida SA

Consejo Supeior de Investigaciones Científicas

Alesa Catering Service SA

Convenis signats per a les pràctiques dels alumnes del
Grau en Medicina
Hospital Universitari Son Espases de les Illes Balears

Grupo Alimentario ARGAL SA
Corporació Sanitària Parc Taulí
Fundación Iberoamericana de Nutrición de Granada

Ajuntament de Lleida
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Altres Convenis
Octubre de 2012, visita a la Facultat de Medicina de Dakar i la regió
de Kolda (Senegal) del Degà amb la Fundació Ferreruela Sanfeliu per
tal de preparar la signatura d’un Conveni de Col·laboració Docent.
Gener de 2013, visita de la Facultat de Medicina de les Institucions
Sanitàries del Senegal.
Conveni amb Down Lleida per a les pràctiques dels seus alumnes.
Conveni de Col·laboració per al Pràcticum de Nutrició Humana i
Dietètica amb el Banc d’Aliments de Lleida.
Mobilitat
Estudiants d’altres Universitats
Pel que fa a la mobilitat d’estudiants externs, durant el curs 201213, s’han incorporat a la Facultat de Medicina 51 estudiants (Erasmus, Jade, SICUE-Séneca).
Estudiants de la UdL
Durant el curs 2012-13, 44 estudiants de la nostra Facultat han
gaudit d’una Beca Erasmus, Jade o SICUE-Séneca.

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agrària
Director: Dr. Narciso Pastor
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 973702089
de@ugc-etsea.udl.cat
Activitats acadèmiques
Conferències
20-6-2012: “Models de corbes de creixement des de la perspectiva
composicional”, a càrrec del Dr. Eusebi Jarauta.
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4-7-2012: “Precision Ag (principle &practise) throughPrecision Ag
(the Journal)”, a càrrec de John V. Stafford, co-editor de Precision
Agriculture.
17-7-2012: “El desarrollo de la variedad de arroz con una mirada
hacia delante en el papel de Arroz transgénico”, a càrrec del Dr.
Steve Linscombe.
18-9-2012: “European Food Safety Authority Evaluation of Healthclaims”, a càrrec de Marina Heinonen, University of Helsinki.
8-10-2012: “General overview of World, European and Mediterranean Forests”, a càrrec del Dr. Eduardo Rojas, Sotdirector General
de FAO.
11-10-2012: “Los fuegos forestales ayer, hoy y mañana en diversos
lugares del mundo y ante cambios climáticos y de uso (ayer, hoy
y mañana)”, a càrrec d’Scott Stephens, University of California at
Berkeley.
19-10-2012: “Producción industrial de cremogenados y concentrados de fruta”, a càrrec de Mario Messegué, Indulleida.
24-10-2012: “Turismo fotográfico: Nuevos aprovechamientos y
valores de la fauna silvestre. Una experiencia pionera en Lleida”,
a càrrec de Jordi Bas.
24-10-2012: “Ecological aspects of invasive weeds”, a càrrec del
Dr. Guillaume Fried (Centre de Biologie pour la Gestion des Populations, Montpellier) i Alberto Ayora Hirch (Teniente Coronel del
Ejército).
8-11-2012: “El maneig de males herbes en cultius transgènics tolerants a herbicides”, a càrrec del Dr. Jaime Costa.
14-11-2012: “Gestión del riesgo en la montaña y liderazgo en situaciones propensas al estrés en el medio natural”.
28-11-2012: “Controversias en la conservación de las aves carroñeras en el Alto Aragón”, a càrrec de Paloma Borrachina, Equipo
Biodiversidad del Servicio Provincial de Huesca.
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29-1-2012: “Reconeixement de plàntules de males herbes”, Sociedad Española de Malherbología.

1 al 22-3-2013: Curs avançat de gvSIG: ús del mòdul d’anàlisi espacial SEXTANTE.

10-4-2013: “Alimentació, salut i innovació alimentària”, a càrrec
d’Abel Mariné.

2-4 al 2-5-2013: Disseny d’estructures metàl·liques amb el nou
metall 3D.

Seminaris
25-10-2012: “Soluciones para los laboratorios de alimentación y
de medioambiente”.
Durant tot l’any: Diversos seminaris del Departament de Producció
Vegetal i Ciència Forestal: http://www.etsea.udl.es/export/sites/Etsea/Taulo/Conferencies/Curs12-13/Seminaris_2012-13.pdf
Durant tot l’any: Diversos seminaris sobre Malherbologia: http://
www.etsea.udl.es/export/sites/Etsea/Taulo/Conferencies/Curs1213/MASTER_PIC_-_SEMINARIOS_MALHERBOLOGxA.pdf
Del 4 d’abril al 2 de maig de 2013: Seminari internacional sobre
“Fruit Tree Production and Marketing”.
26-4-2013: “Bt crops: mode of action of the insecticidal proteins”,
Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal i Agrotecnio.
Jornades i cursos
29-6-2012: Jornada de Agricultura y Teledetecció. SIGTEL UdL.
19-10-2012: Curs i Torneig d’Escacs.
3-11-2012: Expert universitari en gestió estratègica del sector
agroalimentari.
9-11-2012: Participació de l’empresa en la formació de postgrau
en Sanitat Vegetal.
26-11-2012: IRTA - Programa de Genètica i Millora Animal.
29-1 al 1-2-2013: Tècniques de reconeixement de plàntules i diàspores de males herbes.
28-2-2013: IX Curso internacional sobre programación de riegos.
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8 i 9-5-2013: Curs de reconeixement de males herbes de cultius
d’estiu.
9-5-2013: 4a Jornada ETSEA-empresa: El món dels fertilitzants i
l’agricultura.
16-5-2013: Com utilitzar els programes de Cype per al dimensionat d’una nau industrial d’estructura metàl·lica.
15 a 17-5-2013: Jornades tècniques: L’aprofitament de recursos
fustaners com a energia tèrmica.
Mobilitat
Erasmus curs 2012-13
32 estudiants de l’ETSEA han marxat a estudiar a una altra universitat de la UE.
25 estudiants europeus han cursat estudis a l’ETSEA.
SICUE curs 2012-13
Cap estudiant de l’ETSEA va marxar a estudiar a una altra universitat de l’Estat español, mentre que 1 estudiant d’una altra universitat espanyola va cursar estudis a l’ETSEA.
Programa de mobilitat propi curs 2012-13
22 estudiants de l’ETSEA van marxar a altres universitats
54 estudiants llatinoamericans (49 brasilers + 5 mexicans) han
vingut a estudiar a l’ETSEA.
Doble titulació amb Cranfield curs 2012-13
3 estudiants de l’ETSEA s’han acollit al programa de doble titulació
amb aquesta universitat anglesa.
ÍNDEX

Intercanvi amb Iowa State University
L’estiu de 2012, 1 estudiant d’Iowa va venir a estudiar a la nostra
Escola.
Intercanvi amb Colorado State University
L’estiu de 2012, 1 estudiant de Colorado va venir a estudiar a la
nostra Escola.
Intercanvi amb University of Georgia
Aquest estiu de 2013, 1 estudiant de l’ETSEA anirà a la Universitat
de Georgia, USA.
Convenis
Convenis de cooperació Universitat-Empresa signats durant 2012:
198.
Convenis de cooperació Universitat-Empresa signats a 27 de maig
de 2013: 64.
Altres activitats
11-10-2012: Presentació del Màster en Incendis Forestals.
22 al 25-11-2012: SILVA Network “Do our students learn what
they will need later?”.

18-4-2013: Presentació del llibre “Aplicación sostenible de productos fitosanitarios”, del Dr. Santiago Planas.
23-4-2013: Exposició de llibres antics a la biblioteca de l’ETSEA.
9-5-2013: Gimcana de l’Agrònom de Ferro 2013. Concerts amb
Strombers, Ser-vizio público, Möndo Loco, Repúblika Ska i Punxadiscos PSF.
17-5-2013: Universitat dels Nens i Nenes de Catalunya.
Al llarg del curs 2012-13, diverses activitats en celebració del 40
aniversari de l’ETSEA.

Escola Universitària de Relacions Laborals
(EURL)
Director: Dr. Ramon Borjabad Bellido
Gran Passeig de ronda, 55-57, baixos
25006 Lleida
Tel. 973-248993
Fax. 973.221818
A/e: capadministracio@eurl.es
http: www eurl.es
Activitats docents
Durant el curs 2012-13, s’han impartit la Diplomatura en Relacions Laborals i el Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans.

5-12-2012: Sessió informativa sobre els programes de mobilitat
a l’ETSEA.

Convenis de pràctiques amb empreses

18-12-2012: Sessió informativa sobre els màsters Erasmus Mundus.

Destaquem, com en anys anteriors, els múltiples convenis de
pràctiques amb empreses de la província de Lleida i de fora, així
com amb institucions públiques.

29-1-2013: Acte en record del professor Lluís Torres.
19 al 22-2-2013: Fruit Breedomics 2nd Annual meeting “Appleandpearvarietytesting”.

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

13-3-2013: El Consell de l’Estudiantat de l’ETSEA organitza la xerrada “Què és el fracking?”, a càrrec del Dr. Jordi Solé.
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•

La iniciativa empresarial. Idoneïtat i viabilitat en la promoció
econòmica.

•

Qualitat de vida en el treball: factors psicosocials.

•

Ètica i responsabilitat social de les organitzacions.

•

Noves fórmules de finançament a les societats cooperatives.

•

La navegació marítima i aèria: el buc, l’aeronau i els contractes d’explotació dels mateixos.

•

Diseño e implementación de los planes de igualdad en la empresa.

•

Màrqueting, publicitat i comerç electrònic.

•

Propietat industrial i protecció de la qualitat.

•

Confecció de nòmines i assegurances socials.

•

Contractes en l’àmbit empresarial.

•

La innovación en la empresa en tiempos de crisis.

•

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

•

La Jornada de Portes Obertes (UdL).

•

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

També s’han realitzat visites a diverses empreses i institucions especialitzades en recursos humans, Prevenció riscos laborals, etc.).
Com a membre de l’Associació de Centres Universitaris de Relacions Laborals i Ciències del Treball, l’EURL participarà al I Congrés
Estatal de Centres Universitaris de Relacions Laborals i Ciències del
Treball, que se celebrarà a València el 12 i el 13 de setembre de
2013.

INEFC-Centre de Lleida
Director: Dr. Cristòfol Salas i Santandreu
Partida de la Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 973 27 20 22
Fax 973 27 59 41
A/e: aalonso@inefc.es
Activitats realitzades
•

Matèria Transversal: “Capacitació i fidelització. El procés de
venda i atenció de clients”, organitzat pel Sr. Vicente Javaloyes, durant el 2n semestre del curs acadèmic i amb una càrrega docent de 4 crèdits ECTS.

•

Acollida dels alumnes de 1r curs (6 i 7 de setembre de 2012).
Activitat integrada dins el Pla d’Acció Tutorial. El vicerector de
Campus, Sr. Jesús Avilla, va donar la benvinguda als alumnes
(6 de setembre de 2012).

•

Jornada sobre “Nutrición y alimentación en deportes emergentes”, organitzada per l’Asociación Española de DietistasNutricionistas (28 de setembre de 2012).

•

Visita del Secretari General de l’Esport, Sr. Ivan Tibau i Ragolta,
a les instal·lacions del centre de Lleida de l’INEFC (5 d’octubre
de 2012).

•

Jornada del Gremi d’Instal·ladors (18 d’octubre de 2012).

Activitats de recerca. Publicacions
En aquest apartat, cal destacar la publicació de l’Anuari de la Fundació Ciutat de Lleida que, com cada any (des de 1990), compta
amb la col·laboració (articles de recerca e investigació) de professors de l’EURL i de centres propis de la UdL, així com d’altres
universitats espanyoles i estrangeres.
Diversos professors de l’EURL pertanyen a Grups d’Investigació de
dintre i fora de la UdL.
Altres activitats
Així mateix, l’Escola ha participat en les següents activitats d’informació i promoció dels estudis de Relacions Laborals en:

66

Centres i departaments

ÍNDEX

•

•

•

•
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Acte inaugural del curs acadèmic 2012-13 de l’INEF de Catalunya, a la seu de Barcelona. La lliçó inaugural, “En finalitzar
els meus estudis, què puc fer? Nou escenari de les professions de l’activitat física i l’esport”, va anar a càrrec del Dr.
Vicente Gamba i Pinasa, president del Consejo General de los
Ilustres Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España (23
d’octubre de 2013).

promocionar aquest esport entre els joves (durant el mes de
novembre de 2012).
•

Presentació dels Programes de mobilitat d’estudiants, convocatòria 2013-14, realitzat pel coordinador de la Universitat de
Lleida, Sr. Josep M. Martí (12 de desembre de 2012).

•

Visita del Dr. Jaume Porta, director de la Fundació de la Universitat de Lleida (25 de gener de 2013).

Dins del Projecte INEFC Global, coordinat pel professor Domingo Blázquez, van visitar-nos el Dr. Oscar C. Schiaffarino,
degà de l’Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo (Uruguay), i el Professor Jorge L. Botejara,
director de la Facultad de Educación Física, acompanyats pel
director de l’INEF de Catalunya, Sr. Agustí Boixeda i De Miquel.
L’objectiu de la visita, a part de conèixer el centre i les seves
instal·lacions, era la signatura d’un conveni que permetés la
mobilitat acadèmica dels estudiants de les dues institucions
(30 d’octubre de 2012).

•

Col·laboració de l’INEFC-Lleida en la “I Jornada d’Educació Física i Esport. Els Jocs Tradicionals a l’Escola” (11 de febrer de
2013).

•

Jornada de Campus Obert al centre de Lleida de l’INEFC, emmarcada dins les activitats de la Universitat de Lleida (15 de
febrer de 2013).

•

Celebració del IV Seminari Internacional de “Juegos deportivos, Emociones y Perspectiva de Género: aproximación interdisciplinaria”. Els ponents provenien de les universitats
de Múrcia, del País Basc i de Lleida, amb la participació del
Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida, Dr. Pierre
Parlebas (9 de novembre de 2012).

Dins les activitats programades per commemorar el 30 aniversari de l’INEFC-Lleida, organització de diverses Màster
Class orientades a l’àmbit del fitness (dies 3, 14, 21 i 28 de
març de 2013).

•

Visita de personal del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant
Cugat amb motiu d’una presentació-xerrada de les activitats
que es duen a terme en el CAR, tanmateix es va fer incidència
en els projectes de recerca que s’estan desenvolupant (14 de
març de 2103).

•

Participació del Dr. Antoni Costes, professor de l’INEFC-Lleida,
en la Taula Rodona sobre Orientació Universitària a l’IES Manuel de Montsuar (15 de març de 2013).

•

Dins del Projecte INEFC Global, coordinat pel professor Domingo Blázquez, vam rebre la visita del Dr. Manuel Pérez
Pasten, vicerector Acadèmic de la Universidad Catòlica Silva
Henríquez de Chile, i del director de la Escuela de Educación
en Ciencias del Movimiento y Deportes. L’objectiu de la visita,
a part de conèixer el centre i les seves instal·lacions, era la
signatura d’un conveni que permeti la mobilitat acadèmica
dels estudiants de les dues institucions i la possibilitat de poder fer formació acadèmica a nivell de diferents esports (4
d’abril de 2013).

Dins del Projecte INEFC Global, coordinat pel professor Domingo Blázquez, vam rebre la visita del Dr. Pablo Emilio Bahamón Cerquera, degà de la Universidad Surcolombiana.
L’objectiu de la visita, a part de conèixer el centre i les seves
instal·lacions, era la signatura d’un conveni que permetés la
mobilitat acadèmica dels estudiants de les dues institucions
(15 de novembre de 2012).

•

Jornada lectiva del programa “Solidaritat Olímpica” del Comitè Olímpic Internacional, a càrrec del Dr. Xavier Peirau (29 de
novembre de 2012).

•

El professor de l’INEFC-Lleida Gerard Lasierra va realitzar una
estada de dues setmanes a Kènia, amb l’objectiu de participar
en el Projecte Internacional “Handball at School”, per tal de
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Presentació a la premsa de la IV edició de l’“Sport Business
Symposium”, amb el títol de “Nuevos retos en la gestión deportiva”, amb la participació de l’INEFC-Lleida (17 d’abril de
2013).

DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS

•

Des de les 12 hores del migdia, celebració de les 12 hores de
l’esport universitari, activitat programada dins dels actes del
30 aniversari de l’INEFC-Lleida (25 d’abril del 2013).

•

Jornada de Portes Obertes, amb la participació de pares i
alumnes (25 d’abril de 2013).

•

Col·laboració de l’INEFC-Lleida en l’organització de la IV edició
de l’“Sport Business Symposium”, amb el títol de “Nuevos retos en la Gestión Deportiva”, celebrat a La Llotja de Lleida (3 i
4 de maig de 2013).

Director: Dr. Eduard M. Cristobal Fransi
Secretària: Sra. Eva Martín Fuentes
C. de Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 06
Fax 34 973 70 32 01
A/e secretaria@aegern.udl.cat

•

•

1a Fira de Gestió Esportiva, organitzada dins l’assignatura de
Gestió de l’Esport, amb la participació dels alumnes de 3r curs
on presenten les seves propostes en aquest àmbit (Hall de la
piscina de l’INEFC-Lleida, 27 de maig de 2013).

•

Celebració de l’Acte Acadèmic de Lliurament d’Orles a la 1a
promoció de Graduats/des en Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport del centre de Lleida de l’INEFC (1 de juny de 2013).

•

Celebració de “La nit artística”, a càrrec dels alumnes de 1r
curs i emmarcat dins l’assignatura “Expressió corporal i dansa” (4 de juny de 2013).

•

Realització de la Prova d’Aptitud Personal als aspirants als
estudis de Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, impartit per l’INEF de Catalunya (del 18 al 21 de juny de 2013).

Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos
Naturals

Anglès i Lingüística
Director: Dr. Enric Llurda Giménez
Secretària: Sra. Núria Casado Gual
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel 34 973 70 21 44
Fax 34 973 70 21 70
A/e secretaria@dal.udl.cat
Ciències Mèdiques Bàsiques
Director: Dr. Joaquim Ros Salvador
Secretari: Dr. Daniel Sanchis Morales
C. de Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 34 973 70 24 03
Fax 34 973 70 24 26
A/e secretaria@cmb.udl.cat
Cirurgia
Director: Dr. Joan Viñas Salas
Secretari: Dr. Antonio Montero Matamala
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 22 02
Fax 34 973 70 24 26
A/e secretaria@cirurgia.udl.cat
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Didàctiques Específiques

Enginyeria Agroforestal

Directora: Dra. M. Carmen Jové Deltell
Secretari: Dr. Joaquim Reverter Masià
Av. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 65 16
Fax 34 973 70 65 02
A/e secretaria@didesp.udl.cat

Director: Dr. Jaume Arnó Satorra
Secretari: Sr. Alexandre Escolà Agustí
Av de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 36
A/e secretaria@eagrof.udl.cat

Dret Privat
Directora: Dra M. Dolors Toldrà Roca
Secretària: Dra. Mercè Serrano Masip
C de. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 37
Fax 34 973 70 32 01
A/e secretaria@dpriv.udl.cat
Dret Públic
Director: Dr. Antoni Blanc Altemir
Secretari: Dr. Antonio Ezquerra Huerva
C de Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 08
Fax 34 973 70 32 09
A/e secretaria@dpub.udl.cat
Economia Aplicada
Director: Dr. Rafael Allepuz Capdevila
Secretària: Dra. Maria Teresa Armengol Rosinés
C. de Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 41
Fax 34 973 70 33 00
A/e secretaria@econap.udl.cat

Filologia Catalana i Comunicació
Director: Dr.Miquel Pueyo París
Secretari: Dr. Joan Ramon Veny Mesquida
Pl. de Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel 34 973 70 21 16
Fax 34 973 70 20 54
A/e secretaria@filcat.udl.cat
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Director: Dr. Francisco Javier Terrado Pablo
Secretària: Dra. Iolanda Niubó Pinós
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 34
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@filcef.udl.cat
Geografia i Sociologia
Director: Dr. Jordi Garreta Bochaca
Secretari: Dr. Jesús Burgueño Rivero
Pl. de Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 98
Fax 34 973 70 31 19
A/e secretaria@geosoc.udl.cat
Història
Director: Dr. Joan B. López Melción
Secretari: Dr. Pere Benito Monclús
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Pl. de Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 02
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@historia.udl.cat
Història l’Art i Història i Història Social
Directora: Dra M. José Vilalta Escobar
Secretari: Sr. Sandro Machetti Sánchez
Pl. de Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 31
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@hahs.udl.cat
Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Director: Dra. Yolanda Soria Vilallonga
Secretari: Dr. José A. Conesa Mor
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
Tel. 34 973 70 25 65
Fax 34 973 70 82 64
A/e secretaria@hbj.udl.cat
Infermeria
Director: Dr. Miguel Angel Escobar Bravo
Secretària: Sra. M. Teresa Botigué Satorra
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 46
Fax 34 973 70 24 48
A/e secretaria@infermeria.udl.cat
Informàtica i Enginyeria Industrial
Director: Dr. Miquel Nogués Aymamí
Secretària: Dra. Rosa m. Gil Iranzo
C. de Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 03
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Fax 34 973 70 27 02
A/e secretaria@diei.udl.cat
Matemàtica
Director: Dr. Jaume Giné Mesa
Secretari: Dr. Josep Conde Colom
C. de Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 04
Fax 34 973 70 27 16
A/e secretaria@matematica.udl.cat
Medi Ambient i Ciències del Sòl
Director: Dr. José Balasch Solanes
Secretari: Sr. Jorge Alcazar Montero
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 72
Fax 34 973 70 26 13
A/e secretaria@macs.udl.cat
Medicina
Directora: Dr. Xavier Gómez Arbonés
Secretària: Dra. Carmen Piñol Felis
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 33
Fax 34 973 70 22 05
A/e secretaria@medicina.udl.cat
Medicina Experimental
Director: Dr. Jacint Boix Torras
Secretària: Dra. Olga Tarabal Mostazo
C. de Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 34 973 70 24 37
Fax 34 973 70 24 26
A/e secretaria@mex.udl.cat
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Pedagogia i Psicologia

Tecnologia d’Aliments

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

Director: Dr. Antonio Ramos Girona
Secretari: Dr. Estanislau Fons Solé
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel 34 973 70 25 21
Fax 34 973 70 25 96
A/e secretaria@tecal.udl.cat

Producció Animal
Directora: Dra. Carmen Nogareda Burch
Secretari: Sr. Frederic Casals Martí
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel 34 973 70 25 57
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria@prodan.udl.cat
Producció Vegetal i Ciència Forestal
Director: Dr. Carlos Cantero Martínez
Secretari: Dr. Jesús Pemán García
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel 34 973 70 25 24
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria@pvcf.udl.cat
Química
Director: Dr. José Salvador Turégano
Secretària: Dra. Gemma Villorbina Noguera
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel 34 973 70 26 66
Fax 34 973 23 82 64
A/e olga@quimica.udl.cat
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INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ –
Centre de Formació Contínua

cursos acadèmics. És el cas del títol de Diplomat/da Universitari/
ària Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia (Programa Sènior) i del
Certificat d’Estudis Hispànics.

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

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

Introducció

Aquestes dues grans àrees en que s’estructura tota la formació
que s’ofereix des de l’ICE-CFC tenen el suport constant i imprescindible de les “estructures transversals de suport” i que estan
formades per l’Àrea de Suport a la Innovació Docent i E-learning
(ASIDE), el Negociat Acadèmic i el Negociat Econòmic.

L’ICE-CFC de la Universitat de Lleida té la responsabilitat de la
programació i la gestió de la formació permanent del professorat universitari, dels estudis propis i la formació contínua que es
desenvolupa a la Universitat de Lleida. Li és propi, doncs, tant la
formació permanent del professorat (universitari i no universitari)
com la formació continuada de titulats universitaris, de professionals, així com, la formació permanent d’altres col·lectius que li
ho sol·licitin.
L’’ICE-CFC s’estructura de la següent manera:
I. Àrea de Formació Permanent del Professorat
a) Unitat de Formació del Professorat d’Infantil, Primària i Secundària (IPS). S’encarrega de la formació del professorat d’educació infantil, primària, secundària i formació professional, amb la
col·laboració i el reconeixement del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
b) Unitat de Formació del Professorat Universitari. S’ocupa de dissenyar i programar la formació del professorat de la UdL, així com
d’atendre les peticions de formació i assessorament dels centres
de la UdL.
II. Àrea d’Estudis Propis i Formació Contínua
c) Unitat de Programes Específics. Està al càrrec de la gestió acadèmica, econòmica i logística de determinats estudis que donen
lloc a títols propis de la UdL i que es desenvolupen en diferents
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Àrea de formació permanent del
professorat
Unitat de Formació Permanent del Professorat d’Infantil,
Primària i Secundària
Responsables: Ignasi Parra Albà, Carme Comes Vilaró i David Saura
Vivanco. Professorat en Comissió de serveis a l’ICE-CFC, del Departament d’Educació.
Des d’aquesta unitat de l’ICE, s’han desenvolupat les següents accions formatives:
La unitat IPS (Infantil, Primària i Secundària) de l’ICE-CFC de la UdL
està composada per tres docents del Departament d’Ensenyament
en comissió de serveis amb un perfil professional de tots el nivells
educatius. El curs 2012-13 s’han programat un seguit d’activitats i
col·laboracions que hem agrupat de la següent manera:
Actuacions de formació
1. Encàrrecs del Departament.
2. Activitats proposades per l’ICE:

ÍNDEX

2.1. Equips ICE-CFC;

Assessoraments

2.2. Seminaris;

6010010020

Assessorament en competència lingüística

6040170020

Competència comunicativa

2.3. Grups de treball;

6092100020

Assessorament als centres en competències
bàsiques de l’àmbit lingüístic

6092110020

Llengua

6092120020

Assessorament en competència lingüística

2.4. Trobades pedagògiques;
2.5. Cursos i tallers.
3. Col·laboració en altres activitats.
Actuacions pont entre el Departament d’Ensenyament i la
Universitat
1. Projecte Itinera.
2. Mercat de tecnologia.
3. Jornada de recerca.
4. Setmana de la ciència.
Altres actuacions
1. Actuacions individuals de formació de la Unitat.
2. Participació en altres programes.
3. Publicacions.
4. Manteniment de la plataforma Hermes.
1. Actuacions de formació
1.1 Encàrrecs del Departament
Amb el suport del professorat formador de l’ICE-CFC, hem donat
la millor resposta a l’encàrrec de gestionar els assessoraments a
educació primària i a secundària. La gestió d’aquesta formació
s’ha fet en coordinació amb els Serveis Territorials i els respectius
CRPs.
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6098220020 Competència matemàtica
6098460020 Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic
6098530020 Lectoescriptura a educació infantil II
6098580020 Llengua
6099100020

Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic

6099360020 Llengua
6099660020 La competència comunicativa a l’aula
6099700020

La competència lingüística aplicada a l’aula

6110240020

Competència matemàtica

6110250020

Competència comunicativa

Dels següents assessorament, se n’han anul·lat tres per motius aliens a la gestió encarregada a l’ICE-CFC i a la tasca de les persones
assessores. Considerem, d’altra banda, que una formació coordinada com aquesta precisa de criteris unificats com el programa,
el títol, etc.
1.2 Activitats proposades per l’ICE
Atès que hem arribat a consolidar a la demarcació de Lleida activitats que tenen gran incidència en la comunitat docent i que han
rebut una valoració especialment positiva, vam considerar prioritari poder mantenir equips de professorat formador, grups de
treball i seminaris, tot plegat un grup de 216 persones que imparteixen docència al Departament d’Ensenyament o a la Universitat
i que participen de forma voluntària i altruista en el manteniment
dels esmentats equips.

ÍNDEX

1.2.1 Equips ICE-CFC
Equips ICE

Una part considerable de la tasca dels equips ICE i dels seminaris
ha estat precisament la col·laboració en l’organització de jornades
com les que seguidament es relacionen:

6001000020

Equip ICE de Matemàtiques de Secundària

6001010020

Equip ICE de Llengües Estrangeres (Secundària)

6001020020

Equip ICE de Llengua

Trobades pedagògiques

6001030020

Equip ICE de Ciències Experimentals i Medi
Ambient

6002030020

La intuïció i les matemàtiques

6001040020

Equip ICE Lleimat

6002070020

L’art contemporani, un recurs per a la formació
de mestres*

6001050020

Equip ICE d’Educació Emocional

6002080020

Orientació estudiantil i integració universitària

6001060020

Equip ICE de Filosofia

6002090020

Dona, literatura i ensenyament

6001070020

Equip ICE de Treball amb Altes Capacitats

6002100020

Desè mercat de tecnologia

6001080020

Equip ICE de Biblioteques

6002110020

Píndoles 2.0

6001090020

Equip ICE d’Educació Especial

6002120020

VI De Recerca

6001100020

Equip ICE de Treball per Competència

0007510020

Sisena jornada d’innovació empresarial*

0007310020

Equip ICE d’Avaluació

0007520020

4a jornada d’orientació professional*

0007330020

Equip ICE de Programació i Currículum

1.2.2 Seminaris

6004010020

Geografia Local

6004020020

Història: Formació i Didàctica

0007410020

El Treball Cooperatiu i la Dinamització de Grups
de Treball

1.2.3 Grups de treball
Grups de Treball
6006030020

Createc

6006050020

Suport a l’autoaprenentatge

6006060020

Implica’t

6006070020

Grup MdT

0007320020

Grup de FOL

Centres i departaments

*Activitats realitzades en col·laboració amb altres entitats.

1.2.5 Cursos i tallers
1.2.5.1 Cursos i tallers d’iniciativa pròpia

Seminaris
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1.2.4 Trobades pedagògiques

Aquest llistat de cursos i tallers correspon a l’oferta completa proposada aquest curs. Són activitats autofinançades que en nombrosos casos no s’han pogut realitzar per manca d’inscripció.
Cursos i tallers
6008010020

Montessori i el desenvolupament de les
competències

6008020020

El pàdel un esport emergent*

6008030020

Coaching per a equips*

6008040020

La salut del docent*

6008050020

Educació emocional*

6008060020

Educació emocional a l’aula*

6008090020

Llengües estrangeres, actualització
metodològica*

ÍNDEX

6008100020

La convivència treballada des de la tutoria*

6008110020

Educació física a secundària: com estem de
metodologies?*

6008120020

Artesania de l’educació musical a primària

6008130020

Artesania de l’educació musical al parvulari

6008140020

Una mirada cap a Orient: La Xina*

6008160020

Cinefòrum*

6008170020

Montessori i la competència matemàtica*

6008180020

Montessori i el desenvolupament de la
competència lingüística*

6008190020

Metodologia i educació física a primària*

6008210020

Ús pedagògic de l’eina Moodle*

6008220020

Eines de presentació digitals*

6008230020

Eines digitals de suport a la docència*

6008240020

Banc de recursos. Elaborem material adaptat*

6008250020

Estratègies facilitadores per a la participació de
l’alumnat a l’aula*

6008260020

Ús de la càmera fotogràfica digital I*

6008270020

Ús de la càmera fotogràfica digital II*

6008280020

Tractament de la imatge digital I*

6008290020

Tractament de la imatge digital I (Intensiu)*

6008300020

L’altra cara del futbol*

6008310020

Projectant projectes*

6008320020

Eines col·laboratives a internet per treballar per
projectes*

6008330020

Llenguatge musical per a mestres

0007010020

Programació LOE*

0007030020

Avaluació a FP*

*Activitat no realitzada per manca d’inscripció.
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1.2.5.2 Cursos i tallers en coordinació amb altres entitats
Cursos i tallers
6000010020

El benestar docent: competències, emocions i
valors

6000020020

Simulació climàtica

6000030020

La química de la cuina molecular

6000040020

La Unió Europea en el moment actual: cap a
la seva refundació davant la crisi del projecte
europeu?

6000050020

VIII Imatges contemporànies

6000060020

Curs bàsic de seguretat i salut laboral

6000070020

La motxilla bioclimàtica

6000080020

L’estudi digital de la forma com a pretext
matemàtic

1.3 Col·laboració en altres activitats
Participació de l’ICE en l’organització d’altres activitats.
Altres activitats
6000140529 Jornada sobre dispositius mòbils a l’aula
6095131609

III Jornada de biblioteques escolars de les
comarques de Lleida

2. Actuacions pont entre el Departament d’Ensenyament i
la Universitat
2.1 Projecte Itinera
http://www.ice.udl.cat/upnu/contingut.php?subseccio=itinera
Itinera és un projecte que acull alumnat de batxillerat que comença
el seu treball de recerca i està orientat a unir esforços entre la Universitat de Lleida i els centres de secundària. És un programa que proporciona a l’alumnat de batxillerat amb inquietuds i necessitats d’adquirir nous coneixements, recursos i eines per tal d’orientar i facilitar
l’elaboració del seu treball de recerca. Tanmateix, l’objectiu prioritari
del programa és oferir la possibilitat que alumnat de batxillerat pugui
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tenir dues persones de suport, la persona tutora del centre on cursa
els estudis i una persona assessora de la Universitat de Lleida.

Què és?
És una exposició de treballs i projectes de Tecnologia i Ciència
aplicada realitzats i presentats per alumnat d’ESO i Batxillerat de
diversos centres educatius de la demarcació de Lleida.

L’ICE-CFC gestiona la relació entre el professorat del centre de secundària i el professorat de la Universitat de Lleida.
En aquesta línia, la UdL ofereix la possibilitat de formar part del
Projecte Itinera des de dues vies diferents:
•

•

•

La primera permet l’alumnat que així ho desitgi proposar el
seu tema; l’ICE-CFC mira de trobar una persona experta en el
tema que pugui oferir l’assessorament.

Ofereix a l’alumnat la possibilitat de mostrar les seves creacions tecnològiques, sense cap afany competitiu, als seus
companys i companyes i a tothom que vulgui veure-ho.

Objectius

La segona, permet triar un dels temes proposats per la mateixa UdL

Igualment, l’ICE-CFC organitza un taller de formació en recerca
per a l’alumnat que forma part del Projecte Itinera i li dóna accés
al Servei de Biblioteca de la UdL.

•

El foment de la cultura tecnològica i, en general, de la ciència
aplicada.

•

En un sentit més ampli, la divulgació científica de l’alumnat
de secundària en un entorn universitari.

•

La creació de vincles estables de comunicació i intercanvi fluït
entre tots els agents presents a l’educació secundària, la universitat de Lleida i la resta d’entitats que hi col·laboren.

Enguany, 35 alumnes formaran part d’aquest projecte.
2.2 Mercat de tecnologia
http://www.mercatdetecnologia.udl.cat/

El Mercat de Tecnologia de Lleida és el de major envergadura de tots
els que es realitzen a Catalunya. En l’edició del 2013, ha canviat el
format i, en comptes de dos dies, el mercat es realitzarà en un de sol.

El 10è Mercat de Tecnologia 2013 és la més gran exposició de treballs tecnològics d’alumnat de secundària de Catalunya. El primer
Mercat de Tecnologia (Mercatec) es va celebrar al Maresme l’any
2002. Dos anys més tard, la UdL va fer seva aquesta iniciativa en
les nostres contrades celebrant-ne la seva primera edició.

A continuació, es pot valorar l’evolució del Mercat de Tecnologia
al llarg de les seves edicions. S’observa que la progressió ha estat
significativa. Si avaluem les conseqüències del Mercat de Tecnologia com activitat de difusió de la tecnologia, podem dir sense por
a equivocar-nos, que és una activitat de gran impacte.

Evolució Mercat de Tecnologia Lleida

2004

2005

Projectes

22

29

47

57

63

77

68

75

73

65

Alumnat expositor

53

56

146

189

201

156

207

257

220

150

Professorat expositor

15

15

24

33

39

42

45

40

39

35

8

9

13

13

16

14

13

13

13

13

661

773

851

834

790

905

1.121

1.222

1.277

1.300

Centres procedència dels expositors
Alumnat visitant

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

*Dades provisionals, a 14 de maig de 2013.
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2.3 Jornada de Recerca
Com s’ha fet aquests darrers anys, s’ha organitzat la VI Jornada de
Recerca, en la que s’ofereix un espai per a que l’alumnat de primer de batxillerat pugui assistir a les presentacions de Treballs de
Recerca d’alumnat de segon de batxillerat que entre el professorat
ens proposen. A la jornada, fem una distribució de manera que
l’alumnat assisteix a la presentació de sis treballs de recerca del
seu propi àmbit.

Per bé que hi ha activitats que van estar obertes a la ciutadania en
general, n’hi ha que foren restringides exclusivament a l’alumnat
del Departament d’Ensenyament com ara els tallers. A les següents
activitats hi va participar activament alumnat i professorat del Departament:

Atesa la gran oferta de treballs de recerca en alguns àmbits i la
gran afluència d’alumnat, l’agrupament es va fer de la següent
manera:

Exposicions:

Concurs de fotografia científica

- L’energia ens mou

•

Àmbit Tecnològic

•

Àmbit Social

•

Àmbit Ciències de la Natura

•

Àmbit Científic

- L’organització cel·lular del cervell, a càrrec del Dr Josep E. Esquerda.

•

Àmbit Ciències de la Salut

Tallers:

•

Àmbit Humanístic

- Com mesurar-nos? Fins a quin punt som diferents?

•

Àmbit Artístic

- El cooperativisme, una alternativa per viure millor.

A la jornada hi van assistir 750 alumnes de primer de batxillerat
de 13 centres de secundària de la demarcació i s’hi van exposar 42
treballs de recerca.
2.4 Setmana de la ciència
La Universitat de Lleida, en el marc de la celebració de la Setmana
de la Ciència 2012, va organitzar tot un seguint d’activitats de diferent tipologia per tal de fer difusió de la ciència a la ciutadania.
La Universitat, com a centre de cultura i representatiu de la recerca i innovació científica, ha de ser un dels motors de la difusió del
seu propi statu quo.
L’any 2012 fou l’Any Internacional de l’Energia Sostenible per a
Tothom, l’Any Europeu per a l’Envelliment Actiu i l’Any de la Neu77

rociència. És per això que es va vetllar per tal de donar més importància a les esmentades disciplines.
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- Mostra de fotografies del 5è concurs de fotografia científica UdL.
Conferència:

- Patrimoni ferroviari a Lleida.
- El joc d’envellir.
- Moure’s dins l’aire.
- Estudi i anàlisi d’obres d’art. Tècniques i procediments.
- Robòtica.
- Canviar els gens per millorar el món.
- Recorregut per l’arborètum.
- Sostenibilitat per a tothom.
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Als tallers d’enguany, hi van participar uns 300 alumnes de primària, secundària i cicles formatius.

•

Projecte de Seguiment i Avaluació del Suport Educatiu Personalitzat (SEP). Encàrrec del Departament d’Ensenyament a la
Facultat de Ciències de l’Educació de la UdL.

•

Xarxa de biblioteques escolars de les Terres de Lleida. https://
sites.google.com/a/xtec.cat/pclalicia/home

•

Comitè de la xarxa Mercat de Tecnologia de Catalunya.

•

http://www.mercatdetecnologia.org/Home.html

•

Comissió de la Setmana de la Ciència.

•

http://www.fundaciorecerca.cat/setmanaciencia

3. Altres actuacions
3.1 Actuacions individuals de formació de la Unitat
Tal i com se’ns va proposar a l’inici de curs, el professorat en comissió de serveis hem assumit la coordinació de diferents seminaris i grups de treball així com un curs de formació.
Coordinació de seminaris prioritaris

Persona
coordinadora

Educació Infantil (1r torn)

Carme Comes

Educació Infantil (2n torn)

Carme Comes

Primària: Competències bàsiques

Carme Comes

Competència comunicativa a secundària
(1r torn)

Ignasi Parra

Competència comunicativa a secundària
(2n torn)

Ignasi Parra

Competència comunicativa a primària
(2n torn)

Ignasi Parra

3.3 Publicacions
•

Implica’t. Projecte col·laboratiu lligat a la Marató de TV3.
Equip ICE implica’t. Coordinació: M. del Mar Lluelles (ISBN:
978-84-8409-535-4) http://www.xtec.cat/~mlluelle/implicat

Properes publicacions:

Coordinació d’altres seminaris i grups
de treball

Persona
coordinadora

Seminari de tecnologia

David Saura

Seminari de recursos 2.0 a l’aula (1r torn)

David Saura

Seminari de recursos 2.0 a l’aula (2n torn) David Saura
Seminari de metodologies a l’aula

Carme Comes

Grup de treball de clàssiques

Ignasi Parra

Curs de formació

Persona formadora

Ús didàctic de la imatge digital

David Saura

3.2 Participació en altres programes

•

Food for talk II. Speaking activities for Batxillerat students.
Equip ICE de llengües estrangeres. Coordinació: Montse Irún.

•

Tecnologia al batxillerat II. Energia. Grup de treball de suport
a l’autoaprenentatge. Coordinació: Joan Pons.
3.4 Manteniment de la plataforma Hermes

Un dels motius principals de la creació de la Plataforma va ser la
geografia de la nostra demarcació. Aquest recurs ens permet arribar al professorat de totes les comarques i minimitzar el problema
que representen les llargues distàncies.
Aquesta Plataforma posa a l’abast de tothom els múltiples recursos que es generen a partir de les iniciatives de la nostra unitat.
http://www.hermes.ice.udl.cat/

La participació dels membres de la unitat en altres programes implica sovint haver de formar part de manera activa en comitès,
coordinacions i seguiment. És el cas, per exemple de:
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Igualment, a la mateixa plataforma, s’hi integra un moodle per
a les diferents necessitats dels equips ICE, seminaris i grups de
treball així com d’altres iniciatives de formació.
Unitat de Formació del Professorat Universitari (UFPU)
Responsable: Joaquim Reverter Masià, PDI de la Facultat de Ciències de l’Educació, Departament de Didàctiques Específiques.
Becària: Deli Miró Miró.
La Unitat de Formació del Professorat Universitari s’ha ocupat, durant el curs 2012-13, del desenvolupament d’accions formatives
dissenyades per al PDI de la UdL. Encara que el destinatari principal és aquest col·lectiu, s’ha de tenir en compte que s’ha establert
un acord en l’àmbit formatiu en virtut del qual es possibilita que
el Personal d’Administració i Serveis (PAS) es pugui matricular en
activitats formatives dissenyades per al PDI, i a l’inrevés, sempre i
quan hi hagi places vacants.
L’equip de la Unitat parteix dels pressupòsits explicitats al Pla Integral de Formació del Professorat Universitari, i que, en una mesura
o una altra, s’han anat implementant durant el curs 2012-13.
El plantejament del que va partir l’equip de la Unitat en el disseny
de la formació és tenir en compte totes les àrees en les que el professorat universitari ha d’incidir (docent, recerca i gestió). És per
aquesta raó, que la formació s’ha estructurat en aquests àmbits
d’actuació.
1. Accions de formació
L’àmbit docent ha estat el tradicionalment el més desenvolupat en la formació continua del professorat. Com és sabut, la
implementació de l’EEES ha suposat un canvi substancial en l’orientació del procés d’ensenyament/aprenentatge. D’acord amb
aquests canvis, l’oferta formativa del professorat per a la docència ha buscat adequar-se al nou model i s’ha dissenyat un ventall
d’activitats que tenen com a objectiu contribuir a la formació del
professorat en els models pedagògics vinculats a les noves aproximacions a la docència i els processos d’aprenentatge d’acord amb
les directrius de l’EEES.
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Atesa aquesta nova situació docent, paral·lelament a les accions
formatives de format més tradicional, com cursos o tallers, des
de la Unitat s’ha bastit una xarxa d’assessoraments, dissenyats a
petició dels deganats i les direccions dels centres, que ha permès
que una bona part dels centres de la UdL poguessin accedir a una
formació específica que ajudés en el canvi que l’EEES suposa,
formació adaptada a la seva realitat i duta a terme a partir dels
materials, propostes, etc., del professorat implicat en les titulacions.
Quant a la recerca, s’ha buscat una formació en dos nivells. D’una
banda, s’han volgut oferir al professorat que s’inicia en la recerca les eines necessàries per al seu desenvolupament professional
en aquesta àrea, amb cursos per a l’elaboració d’articles científics
o de disseny de projectes de recerca, per exemple. D’altra banda,
s’ha ofert, a demanda del grups de recerca, formació específica en
temes capdavanters en diversos àmbits.
Pel que fa a la gestió, al llarg dels darrers anys s’ha detectat la
necessitat de formació en aquest camp del professorat de les universitats. En el present moment de desenvolupament del sistema
universitari a Europa i, especialment, al nostre país, els gestors
docents de les universitats han d’assolir un alt nivell de preparació, per tal de poder fer front a les demandes que els seus centres
exigeixen, aconseguint així un lideratge satisfactori en el marc
adequat. Tenint, doncs, aquesta necessitat com a punt de partida,
s’han dissenyat també accions formatives específiques, com per
exemple, el disseny de projectes europeus.
Durant aquest curs, s’ha desenvolupat per segon any consecutiu
el Postgrau d’Especialista en Docència Universitària adreçat al
professorat universitari que vulgui adquirir una formació especialitzada sobre docència universitària, i a professors universitaris
en general que participen en el desenvolupament de noves titulacions a la nostra universitat i sempre des de la perspectiva d’adequar els seus processos d’ensenyament a les recomanacions de la
Declaració de Bolonya.
Des de l’ICE-CFC, també s’ha tingut en compte la transversalitat
d’alguns aspectes de la vida universitària, i s’han dissenyat accions formatives que tenen com a eix vertebrador algun aspecte
que implica tant la docència, com la recerca i la gestió. Aquest és
el cas de la formació en idiomes (especialment per a la docència
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amb angles), els cursos de tècniques de comunicació o d’algunes
aplicacions informàtiques, per exemple.
La Unitat de Formació del Professorat Universitari ha ofert durant el curs 2012-13 un total de 89 cursos de formació, dels que
s’han anul·lat per manca de matrícula 5 propostes. S’han realitzat,
doncs, 84 cursos, el 95% dels cursos proposats.
Com es pot veure en la taula adjunta, dels 89 cursos proposats, 39
han estat de formació per a la docència i 14 per a la recerca. Com
hem esmentat més amunt, 11 propostes formatives s’han ocupat
bé de qüestions transversals, com ara el gènere, bé d’eines, aplicacions, etc., que poden emprar-se tant en l’àmbit de la docència
com en el de la recerca i la gestió. Aquestes propostes, inclouen
els 23 cursos que corresponen a accions de formació en idiomes.
En concret, 15 cursos d’anglès, 4 curs de francès, 2 d’alemany i 2
d’italià.

Tipologia

Número de cursos

Formació en docència

39

Formació en recerca

14

Formació en gestió

2

Formació idiomes

23

Formació transversal

11

Total

de material docent associat als cursos duts a terme, per tal que
el professorat en formació pogués accedir al material de manera
conjunta. S’han generat tres col·leccions de material, seguint la
tipologia d’accions de formació en docència, recerca i gestió.
Una altra novetat que s’ha dut a terme en la gestió de la formació és el paper de tots els agents que hi intervenen. Tal i com
s’especifica en el Pla de Formació, s’ha buscat la implicació dels
centres, grups de recerca i PDI en les accions de formació proposades, no solament en la seva participació activa, sinó també
en la proposta de cursos, tallers, seminaris, etc., nascuts directament de les demandes d’aquests diferents sectors. En aquest
sentit, la Unitat ha estat sensible a les necessitats que s’han
exposat i, tot i que una bona part de les activitats de formació que s’han dissenyat les ha proposat l’ICE-CFC (48 del total),
també s’han vehiculat cursos suggerits per altres agents, com
ara grups de recerca, unitats, serveis de la UdL. Com es pot observar en la taula següent, del total dels cursos, 6 han estat
proposats per grups de recerca de la UdL, 48 per ICE-CFC i 12
per facultats o centres.

89

Cursos realitzats per l’ICE-CFC distribuïts per tipologia de la formació.

Pel que fa a la gestió de la formació, s’han introduït dos processos innovadors per tal de millorar-la. D’una banda, s’ha millorat
l’aplicatiu d’inscripció als cursos i d’una altra, s’han redissenyat
les enquestes de valoració dels cursos que el professorat havia de
respondre, s’ha realitzat una enquesta en format online.

Agent que proposa

Número de cursos Total

ICE-CFC

48

Facultats i Centres

12

Grups de recerca

6

Servei lingüístic

23

89

Cursos realitzats per l’ICE-CFC distribuïts per l’agent que proposa.

Una vegada explicada la distribució dels cursos segons els diferents agents que els proposen, podem mostrar els cursos oferts el
curs 2012-13, tal com ens mostra la taula següent:

Pel que fa a l’avaluació de les accions formatives, s’ha procedit
al buidatge sistemàtic de les dades i al seu processament informàtic.
També s’ha tingut en compte la sistematització del material docent, tant en format paper com en format electrònic. En el cas
que els i les formadores optessin per oferir el material en paper,
s’ha iniciat, amb la voluntat d’implantació gradual, la publicació
80
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Codi

Nom del curs

U0630

SEMINARI DE FORMACIÓ PER ALS TUTORS DE FACULTAT DE PRÀCTIQUES DELS GRAUS DE MAGISTERI

U0631

PROYECTOS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVOS: PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS PARA SU DESARROLLO

U0632

GÈNERE I CIÈNCIES EXPERIMENTALS. ORIENTACIONS PRÀCTIQUES PER A L’ELABORACIÓ DE MATERIALS DOCENTS, PER A LA
RECERCA I PER A LA COMUNICACIÓ

U0633

SALUT LABORAL I GESTIÓ DEL TEMPS

U0634

SEMINARI DE BONES PRÀCTIQUES DOCENTS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

U0635

DESENVOLUPAMENT D’UN PROCÉS D’INNOVACIÓ DOCENT AMB SUPORT PERSONALITZAT

U0636

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA. LA EXPERIENCIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA

U0637

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LAS UNIVERSIDADES. LA EXPERIENCIA ARGENTINA

U0638

COM OBTENIR EL NÚMERO INTERNACIONAL D’INVESTIGADOR (RESEARCHER-ID) I REGISTRAR-SE AL WEB DE PRODUCTIVITAT
CIENTÍFICA DE LA UDL

U0639

INTEGRACIÓ DE L’ANGLÈS A LES ASSIGNATURES DE CONTINGUTS: CURS TEÒRIC I PRÀCTIC (CAMPUS CAPPONT)

U0640

INTEGRACIÓ DE L’ANGLÈS A LES ASSIGNATURES DE CONTINGUTS: CURS TEÒRIC I PRÀCTIC (CAMPUS ETSEA)

U0642

JORNADAS DE DOCENCIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA CELULAR LLEIDA 2012

U0643

MICROSOFT EXCEL AVANÇAT

U0646

FORMACIÓ EN AVALUACIÓ CLÍNICA OBJECTIVA I ESTRUCTURADA (ACOE)

U0647

EINES I RECURSOS PER FER LA DOCÈNCIA I LA RECERCA EN CATALÀ

U0648

EXPLORACIÓN DE DATOS, ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS E INICIACIÓN A LOS MODELOS LINEALES CON R-COMMANDER

U0649

JORNADES SOBRE ORIENTACIÓ ESTUDIANTIL I INTEGRACIÓ UNIVERSITÀRIA

U0650

JORNADA DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA OCUPABILIDAD

U0651

OPTIMIZACIÓN ESTOCASTICA MULTIETAPA. MÉTODOS DE DESCOMPOSICIÓN

U0641

INTEGRACIÓ DE L’ANGLÈS A LES ASSIGNATURES DE CONTINGUTS: CURS TEÒRIC I PRÀCTIC (CAMPUS CAPPONT)

U0644

ESTRATÈGIES PER A L’ESCRIPTURA D’ARTICLES EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ

U0645

CÓMO ESCRIBIR Y PUBLICAR UN ARTÍCULO

U0652

PROJECTES COMPETITIUS: PREPARACIÓ, FINANÇAMENT I SEGUIMENT. PLA NACIONAL

U0653

ELS CANVIS EN LA DOCÈNCIA I LA FORMACIÓ DEL DOCENT UNIVERSITARI PER A UNA NOVA UNIVERSITAT

U0654

ÚS DE L’EINA DE TESTS DEL CAMPUS VIRTUAL DE LA UdL

U0655

ESTRATÈGIES PER ANALITZAR/AVALUAR DEBATS VIRTUALS

U0656

ÚS DE LES EINES D’ACTIVITATS I DE QUALIFICACIÓ DEL CAMPUS VIRTUAL DE LA UdL

U0657

ÚS DE LES EINES DE RECURSOS, ESPAI COMPARTIT, COMUNICACIÓ I GRUPS DEL CAMPUS VIRTUAL DE LA UdL

U0658

TALLER DE METODOLOGIES DOCENTS
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U0659

DESENVOLUPAMENT D’UN PROCÉS D’INNOVACIÓ DOCENT AMB SUPORT PERSONALITZAT

U0660

BASES PARA LA MODELIZACIÓN ESTADÍSTICA, SELECCIÓN DE MODELOS E INFERENCIA MÚLTIPLE

U0661

ESPECIALISTA EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

U0662

CURS DE MICROSOFT ACCESS

U0663

COM PARLAR I FER PRESENTACIONS EN PÚBLIC

U0664

DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE DE RECERCA EN LA SEVA FASE D’ANÀLISI DE DADES

U0665

PSICOLOGIA BASADA EN L’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA

U0666

PERSUASIÓ I INFLUÈNCIA: TÈCNIQUES TEATRALS PER MILLORAR L’EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ

U0667

GESTOR BIBLIOGRÀFIC REFWORKS

U0668

INDICADORS I EINES PER AVALUAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA

U0669

CIÈNCIA 2.0

U0670

EUROPA A PROP TEU

U0671

METODOLOGIA PARTICIPATIVA A LA UNIVERSITAT. ESTRATÈGIES DE PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT

U0672

GUIES DOCENTS: CONTINGUT I ELABORACIÓ

U0673

EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE PER COMPETÈNCIES. DE LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ ALS RESULTATS
D’APRENENTATGE DE L’ASSIGNATURA

U0674

L’AVALUACIÓ COM ACTIVITAT DOCENT

U0675

LA INNOVACIÓ, INDICADOR DE QUALITAT EN L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI

U0676

ELS PROCESSOS D’ACREDITACIÓ DEL PROFESSORAT DAVANT D’AQU CATALUNYA: LECTOR, AGREGAT I CATEDRÀTIC

U0677

LA DOCÈNCIA CENTRADA EN EL DOCENT: ANÀLISI I MILLORA DE LA SESSIÓ EXPOSITIVA

U0678

L’APRENENTATGE CENTRAT EN L’ALUMNAT: ESTRATÈGIES PARTICIPATIVES EN L’AULA UNIVERSITÀRIA

U0679

EL DISSENY DE PROJECTES D’INNOVACIÓ DOCENT

U0680

ASSESSORAMENT: PLANIFICACIÓ DOCENT

U0681

COM HEM DE CANVIAR L’AVALUACIÓ PER ADAPTAR-NOS A L’EEES? CANVIS EN EL PROPÒSIT I EL PROCÉS DE L’AVALUACIÓ

U0682

EL PORTAFOLI DOCENT

U0683

OBJECTIUS I REPTES EN LA DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DE TREBALLS DE FINAL DE GRAU

U0684

ESTRATÈGIES I FACTORS CLAU EN ELS PROCESSOS DE VALORITZACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIES UNIVERSITÀRIES

U0685

PROCÉS AMB SUPORT PERSONALITZAT PER DEMANAR LES ACREDITACIONS I SEXENNIS A L’AQU. ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS

U0686

SEMINARI DE BONES PRÀCTIQUES DOCENTS II. FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

U0687

ÈTICA DEL PROFESSORAT

U0688

AVALUACIÓ DE REVISTES CIENTÍFIQUES COM INSTRUMENTS PER L’AVALUACIÓ DE LES CIÈNCIES SOCIALS
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U0689

ACTUACIONS D’ÈXIT A LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

U0690

APLICACIÓ D’ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I RECURSOS DIDÀCTICS A LA INNOVACIÓ DOCENT

U0691

SESSIONS DE REFLEXIÓ SOBRE LA GESTIÓ DELS CENTRES

U0692

SESSIONS DE REFLEXIÓ SOBRE LA GESTIÓ DELS DEPARTAMENTS

U0693

LA ACCIÓN TUTORIAL EN LA UNIVERSIDAD

U0694

MILLORA E INNOVACIÓ DOCENT A L’ETSEA

U0695

PROYECTO DOCENTE: ELABORACIÓN Y DEFENSA

SL1

ANGLÈS A1

SL10

FRANCÈS B1

SL11

FRANCÈS B2.2

SL12

ITALIÀ A1

SL13

ITALIÀ B2.2

SL14

ALEMANY A1

SL15

ALEMANY B1.2

SL2

ANGLÈS A2

SL3.1

ANGLÈS B1(matí)

SL3.2

ANGLÈS B1 (tarda)

SL4.1

ANGLÈS B2.1 (matí)

SL4.2

ANGLÈS B2.1 (tarda)

SL5.1

ANGLÈS B2.2 (matí)

SL5.2

ANGLÈS B2.2 (tarda)

SL6

ANGLÈS C1

SL7.1

ANGLÈS CONVERSA (matí)

SL7.2

ANGLÈS CONVERSA (matí)

SL7.3

ANGLÈS CONVERSA (tarda)

SL8

FRANCÈS A1

SL9

FRANCÈS A2

SL7.4

ANGLÈS CONVERSA (matí)

SL7.5

ANGLÈS CONVERSA (matí)

SL7.6

ANGLÈS CONVERSA (tarda)
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Tant les facultats i centres com el PDI i els grups de recerca han
valorat molt positivament la possibilitat d’aquest tipus d’oferta. A
banda d’aquesta formació, s’ha atès un bon nombre de consultes
del professorat i de grups d’innovació docent respecte de publicacions, assessorament d’experts, etc.
Establint una comparativa de les dades obtingudes en aquest
curs 2012-13 i també les dels cursos anteriors 2010-11 i 201112, podem apreciar com els cursos formatius per al professorat
universitari organitzats per la unitat de Formació del Professorat
de l’ICE-CFC ha tingut una evolució creixent molt positiva com
mostra la següent taula:

Any

Número de cursos

2010-2011

52

2011-2012

60

2012-2013

89

Pel que fa al nombre de persones que ha participat en els cursos,
hem de dir que, fins el 14 de maig de 2013, un total de 1348 membres de la UdL s’havien inscrit en alguna de les propostes formatives. D’aquests, 1310 eren PDI i 38 pertanyien al PAS.
El més d’octubre, es van iniciar els cursos d’idiomes, un total de
23 cursos que han durat fins a final de curs. D’altra banda, en els
mesos de setembre, octubre, novembre i desembre es van realitzar
16 accions (més 3 anul·lades) de formació; en els mesos de gener,
febrer i març se’n van realitzar 24 (més 1 anul·lada); i a l’abril, maig
i juny se n’han realitzat 21 (més 1 anul·lada).
La mitjana conjunta és de 7,5 cursos cada més. El següent quadre
en dóna el detall.
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Mes

Número de cursos

Setembre

2

Octubre

7 (2 anul·lats)

Novembre

5

Desembre

5 (1 anul·lat)
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Gener

7

Febrer

12 (1 anul·lat)

Març

6

Abril

9 (1 anul·lat)

Maig

7

Juny

6

Cursos idiomes de setembre a juny

23

Total cursos

89

També s’ha buscat l’optimització pel que fa als espais en els que
s’han impartit els cursos. Si bé una bona part de la formació s’ha
dut a terme en el Campus de Cappont per qüestions relacionades
amb la logística, s’ha buscat descentralitzar totes aquelles accions
que han estat possibles, de manera que han tingut lloc cursos en
tots els campus de la UdL i, pràcticament, en totes les facultats i
centres.
Pel que fa a l’anàlisi dels cursos realitzats, s’han buidat les dades
de 26 cursos, el que suposa un 29,21% del total de propostes formatives dutes a terme.
D’aquests cursos, s’han recollit 560 enquestes, el que significa un
41,54% del total d’alumnat participant en aquestes accions de
formació. Per tal de millorar aquest percentatge de participació
i per agilitzar la gestió de les dades que es desprenen de les enquestes, com s’ha comentat, es va iniciar un procés d’informatització i digitalització de les dades amb l’ús dels qüestionaris de les
aplicacions Google.
Pel que fa a la relació entre l’alumnat inscrit a les propostes i la
participació a les activitats, un 79,36% dels alumnes matriculats
han assolit els objectius i obtingut el certificat de superació del
curs.
2. Projectes
Se n’ha realitzat dos:
Títol del projecte: Identificació de competències docents, investigadores i de gestió del professorat universitari.
Entitat finançadora: Universitat de Lleida.
ÍNDEX

Referència de la concessió: 0821.
Import concedit: 1.192 €.
Durada: des del 5 de maig de 2012 fins l’1 de setembre de 2013.

Àrea d’estudis propis i formació contínua

Títol del projecte: Propuesta de un marco de referencia competencial del profesorado universitario y adecuación de los planes de
formación basado en competencias docentes.
Entitat finançadora: Red Estatal de Docencia Universitaria.
Referència de la concessió: REDU-2012.
Import concedit: 12.000 €.
Durada: des del 5 de maig de 2012 fins l’1 de setembre de 2013.
Identificació de competències docents, investigadores i de gestió
del professorat universitari.
Entitat finançadora: Universitat de Lleida.
Referència de la concessió: 0821.
Import concedit: 1.192 €.
Durada: des del 3 de juliol de 2012 fins l’1 de setembre de 2014.

•

Oferir ensenyaments que no estan inclosos dins dels títols
oficials, però que la comunitat universitària o la societat en
general demanden per tal d’aconseguir una formació de qualitat i innovadora, que cobreixi les necessitats que van apareixent contínuament.

•

Incrementar els lligams existents entre la Universitat, les administracions públiques i els grups empresarials.

•

Internacionalització de la UdL dins de l’àmbit de la Formació
Contínua al llarg de tota la vida.

•

En aquest sentit, els objectius concrets relacionats amb els
anteriors són els següents:

•

Formar professionals competents, actualitzant els seus coneixements.

•

Revitalitzar el sector productiu, reforçant el capital humà de
les empreses.

•

Possibilitar l’ampliació de coneixements i habilitats per part
de diferents sectors de la societat.

•

Potenciar la innovació i la recerca en l’àmbit de la Formació
al llarg de la vida.

•

Participar en xarxes nacionals i internacionals acadèmiques i
empresarials, buscant la millora de la qualitat de la formació
i la internacionalització.

•

Ser un referent per als Centres i Departaments de la UdL, per
tal d’oferir una formació contínua d’excel·lència.

Els objectius bàsics d’aquesta àrea són els següents:

3. Activitats organitzades amb altres Universitats
Seminari de Docència Universitària i Innovació, celebrat a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona els dies 4, 5 i 6 de juliol del
2013.
4. Publicacions
Article “Retos institucionales de la formación del profesorado
universitario”, a Revista de Docencia Universitaria (REDU), vol. 11,
núm. 1 (Enero-Abril, 2013).
5. Participació a Congressos
Presentació de la Comunicació “Competencias relacionadas con
las funciones docente e investigadora. A propósito de un caso”, en
el X Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior, Universidad de Granada, del 25 al
28 de juny de 2013.

En resum, l’àrea de Formació Contínua i Estudis Propis vol ser
l’instrument de la UdL i de la societat en general que permeti recollir, aixoplugar i oferir totes les idees conduents a una formació
innovadora, útil i de màxima excel·lència per a totes les persones,
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empreses, institucions i organitzacions, tant dins com fora de les
nostres fronteres.
Unitat de Programes Específics
Responsable: Anna Soldevila i Benet, professora del Departament
de Pedagogia i Psicologia. Tècnic: Àngel Melero Ribes. Aquest curs
no hi hagut cap alumne/a en pràctiques ni tampoc cap becari/a
assignada al servei.
Les funcions de la unitat de Programes Específics són la coordinació i la gestió acadèmica, econòmica i logística del Programa Sènior i de tots aquells programes que, segons les necessitats de formació, puguin integrar-se en un futur en aquesta Unitat. Des de
la Unitat, s’han anat assumint cada cop de manera més completa
les tasques de projecció social del programa i de la seva difusió als
mitjans de comunicació tradicionals (radio, premsa i televisió) i a
les xarxes socials.
Aquesta unitat s’encarrega d’atendre i donar resposta a les demandes formatives de la universitat i la societat en relació amb la
tipologia d’estudis de formació contínua de gran format, conduents a títols propis de la UdL.
Durant el curs 2011-12, l’únic Programa Específic de la UdL
gestionat íntegrament per aquesta Unitat ha estat el Programa
Sènior.
Programa Sènior
El Programa Sènior s’adreça a totes aquelles persones, de 50 anys
o més, que, sense objectius professionalitzadors, vulguin ampliar
i aprofundir en el coneixement mitjançant l’educació superior. No
es precisa de cap titulació prèvia ni prova d’accés per tal de matricular-s’hi.
Té una estructura de 120 crèdits ECTS distribuïts en 4 cursos acadèmics, dividits en dos quadrimestres cadascun. Cada any s’han de
cursar 34,5 crèdits, distribuïts en 10 assignatures: 4 d’obligatòries
i 6 d’optatives. Cada quadrimestre es podran cursar fins a 5 assignatures (2 obligatòries i 3 optatives).
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El curs acadèmic 2012-13, es va començar a implementar el Títol
d’Especialització Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia, a partir
d’ara (TES-CCT).
Els seus objectius són:
•

Ampliar coneixements teòrics i pràctics en diferents àmbits
de la cultura, la ciència i la tecnologia.

•

Millorar el benestar personal i social de les persones que hi
participen.

•

Facilitar les relacions interpersonals entre l’alumnat, el treball
en equip i l’aprenentatge entre iguals.

•

Iniciar-se al món de la recerca universitària a través de la
participació en projectes o bé amb la integració a equips de
recerca en actiu.

•

Cursar assignatures en els graus oficials de diferents titulacions de la universitat amb els alumnes de grau.

•

Facilitar la relacions interpersonals i intergeneracionals entre
l’estudiantat de diferents graus oficials de la universitat i els
del programa Sènior.

Els requisits d’accés són estar en possessió del Títol de Diplomat
Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia de la UdL.
El Títol d’Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia consta
de 138 crèdits ECTS distribuïts de la següent manera: 54 crèdits
obligatoris, 72 d’optatius i 12 de lliure elecció o transversals. L’estudiantat pot escollir entre quatre modalitats per tal de cursar-lo:
a) integrat a graus o màsters oficials; b) de recerca; c) d’optatitvitat i d) mixt. Tal i com queda recollit en l’Acord núm. 170/2012 del
Consell de Govern, de 25 de juliol de 2012, pel qual es va aprovar
l’estructura i el pla d’estudis del segon cicle del Programa Sènior.
En el curs acadèmic 2012-13, el nombre total d’estudiants matriculats al Programa Sènior ha estat de 104. En les següents taules
mostrem les dades per edat i curs.
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Alumnes matriculats per sexe i curs. Curs 2012-13

Sexe

1r
curs

2n
curs

3r
curs

4t
curs

Especialització

Home

10

11

10

15

4

Dona

9

16

11

15

3

Total

Total

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

•

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

•

Gestió d’espais.

•

Activitats, sortides culturals i crèdits de lliure elecció.

50
54
104

Alumnes matriculats per edats i curs. Curs 2012-13

Edat

•

b) Jornada d’Acollida de l’estudiantat de primer curs:

1r
2n
3r
4t
curs curs curs curs Especialització Total

De 50 a 55

4

4

4

4

0

16

De 56 a 60

4

6

6

5

2

23

De 61 a 65

7

12

7

8

3

37

De 66 a 70

3

5

3

12

2

25

Més de 70

1

0

1

1

0

3

Total

104

El curs acadèmic 2012-13, per al Títol d’Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia el nombre d’alumnes matriculats en la
modalitat integrada ha estat de 3 persones (2 dones i 1 home) i 3
professors implicats de tres facultats diferents: Facultat de Dret i
Economia, Ciències de l’Educació i Lletres. Pel que fa a la modalitat
de recerca, 4 alumnes (3 homes i 1 dona) i 2 professors de la Facultat de Lletres i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària.
També fer constar que han acabat 2 alumnes el Títol d’Especialista
Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia de pla vell.

•

Presentació del Programa per part dels responsables de la
Unitat.

•

Visita guiada al Campus amb la participació d’alumnes d’altres cursos.

•

Visita i explicació del Servei de Biblioteca.

•

Presentació de l’entorn Sakai.

•

Activació de compte de correu electrònic.

c) Disseny i activació d’una nova pàgina web per al Programa Sènior més funcional i operativa que l’anterior, facilitant l’enllaç a
diferents xarxes socials.
d) Redisseny del Títol de diplomat Sènior en Cultura, Ciència i
Tecnologia, per tal d’abaratir costos i fer camí cap a l’autofinançament del programa sense minvar la qualitat docent i l’oferta
formativa amb un nou repte de projecció social.
e) Reunions semestrals amb els delegats i delegades de cada curs.

A tall de resum, s’exposen les accions que s’han desenvolupat dins
el Programa Sènior:

f) Preparació de l’Acte de Lliurament d’Orles de la IV promoció amb
l’alumnat de 4t curs.

a) Gestió acadèmica de les titulacions del Programa Sènior:
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•

Seguiment i gestió dels cursos del Títol Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia.

•

Desplegament del 1r curs del Títol d’Especialització Sènior.
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g) Preparació de la Jornada de Portes Obertes conjuntament amb
l’Associació d’Antics alumnes del Programa Sènior i la seva difusió
als mitjans de comunicació local.
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h) Recerca de finançament extern i intern del Programa Sènior a
través del Consell Social de la Universitat de Lleida.
i) Establiment d’un Pla de màrqueting del Programa a la comunitat
local en col·laboració amb l’Oficina de Premsa de la Universitat de
Lleida adreçat a la captació de nou alumnat i nous patrocinadors.
j) Col·laboració i reunions periòdiques amb l’Associació d’exalumnes del Programa Sènior.
k) Jornada d’intercanvi d’estudiantat amb la Universitat d’Andorra.
Unitat de Formació Contínua
Responsable: José Manuel Alonso Martínez, professor del Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals. Administratiu: Enric Escribà Vidal.
1. Funcions
Aquesta Unitat té la responsabilitat de donar resposta, en els seus
múltiples vessants, a les demandes formatives de la comunitat
universitària i de la societat en general, gestionant l’oferta de cursos en les tipologies de formació de mig i petit format (Màsters
propis, cursos d’Experts i d’Especialistes, així com els diferents tipus de cursos breus i seminaris). Tot això d’acord amb la Normativa de Formació Contínua de la UdL.
Des de la Unitat es realitzen els contactes amb els coordinadors o
coordinadores de les activitats que es vénen realitzant i que són
susceptibles de noves edicions. D’altra banda, la Unitat de Formació Contínua també té la responsabilitat d’identificar noves necessitats formatives que derivin en noves propostes de formació.
Per aquest motiu, la Unitat intenta localitzar possibles professors
responsables que puguin oferir alguna d’aquestes noves activitats.
Durant aquest curs acadèmic, s’han presentat 60 noves propostes
de les que 31 s’han acabat realitzant. En canvi, de les 78 propostes
de renovació de diferents activitats formatives, 50 s’han acabat
realitzant. Aquesta dada ens indica que els cursos més consolidats
tenen més possibilitats de realitzar-se. Entre les funcions d’aquesta Unitat, s’inclou l’anàlisi de la qualitat, l’oportunitat, el format
i l’adequació als objectius i normatives de l’ICE-CFC de totes les
propostes formatives del professorat de la UdL així com dels ens
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externs que ho sol·licitin. Les propostes han de presentar-se a la
Junta directiva de l’ICE-CFC, a la Comissió de Formació Contínua i,
finalment, al Consell de Govern. Un cop aprovades les propostes i,
en col·laboració amb els negociats corresponents, s’encarrega de
la gestió econòmica, la gestió logística, la difusió i el suport en la
gestió acadèmica de les diferents propostes.
El personal de la Unitat està conformat per un cap responsable,
incorporat a finals de juny de 2011, i per un administratiu específic
per a la Formació Contínua, tot i que té el suport de la resta del
personal d’administració i de les estructures de gestió de l’ICE-CFC.
2. Desenvolupament de processos i noves accions
La Unitat ha continuat realitzant diferents millores en l’aplicatiu
informàtic per on cal entrar les dades de les activitats propostes,
intentant aconseguir una millor senzillesa d’interacció entre la
persona i l’ordinador, així com una automatització dels processos
interns que agilitzin la revisió de les propostes tant pels propis
coordinadors com pels responsables de la unitat. Tanmateix, s’ha
continuat intentant donar resposta a nous plantejaments realitzats pels diferents coordinadors.
Durant aquest curs acadèmic, tota la Formació Contínua de les
categories de Màster, Expert i Especialista s’ha introduït en el programa Universitas XXI (UXXI), per tal que els estudiants de les activitats de formació contínua puguin gaudir dels mateixos drets
(i deures) que els estudiants matriculats oficialment. No obstant
aquest desig, els alumnes segueixen sense disposar d’un carnet
“normal” de la UdL.
El procés d’introducció de les dades necessàries a UXXI no és senzill i necessita d’un aprenentatge per part dels administratius que
l’han de dur a terme, així com d’un suport constant que permeti
resoldre les incidències que apareixen. El personal de gestió acadèmica ha rebut formació al respecte per tal d’intentar en un futur
proper, introduir també en el programa Universitas XXI la informació dels cursos de curta durada.
Com a ICE-CFC de la UdL, hem continuat amb la participació en diferents associacions de caire nacional i/o internacional, tal com la
Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP), xarxa a la què es va adherir l’ICE-CFC de la UdL en el
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mes de febrer de 2011, i on hem assistit al XII Encuentro Anual celebrat a la Universidad de Alcalá de Henares el passat mes d’abril.
També s’ha assistit a diferents reunions de la Associació Catalana
d’Educació Continua Universitària (ACECU), on s’’ha tractat, entre
d’altres temes, els possibles canvis normatius que afecten a la formació continua.
S’ha iniciat la redacció d’una nova normativa de Formació Contínua i Estudis Propis per a la seva aprovació. Després de casi tres
cursos d’aplicació de l’actual normativa de Formació Contínua i
Estudis Propis, s’hi han detectat algunes mancances i necessitats
de millora que caldrà implementar en la nova versió. S’ha realitzat
un procés participatiu amb tots els membres de l’ICE-CFC vinculats a la formació continua per tal que proposin línies de millora
respecte la normativa actual. També s’ha realitzat un benchmarking de les normatives de formació continua d’un ampli ventall
d’universitats catalanes i de la resta de l’estat.
Com activitats de difusió de l’oferta formativa de l’ICE-CFC, cal
destacar la presència del baner dels Màsters i la Formació Continua de l’ICE-CFC a la pàgina principal de la web de la UdL. S’han
editat nous díptics amb tota l’oferta de cursos de formació contínua i hem estat presents al març de 2013 a la fira FUTURA, dins
de la representació de la UdL. En l’àmbit de les xarxes socials, hem
creat la pàgina de l’ICE-CFC a Facebook, twiter i a la xarxa professional Linkedin. Finalment, assenyalar que s’ha contractat un servei
a Google per tal que qualsevol cerca sobre formació continua en
un radi proper a Lleida aparegui en aquest buscador en els primers
llocs.
S’han elaborat i signat nous convenis marcs i específics amb entitats de l’entorn empresarial, laboral i cultural de l’Estat, per a la
realització de diferents programes de formació que passen a ser
coordinats per l’ICE-CFC.
S’han continuat desenvolupant diferents Convenis de cooperació
educativa per al desenvolupament de pràctiques no curriculars
en empreses e institucions per a alumnes de diferents programes,
com el Màster en Bioconstrucció, el Màster en Hisenda Local i Autonòmica o el Màster en Incendis Forestals.
S’ha culminat el conveni per a la realització conjunta del Màster
en Polítiques Socials i Mediació Comunitària entre la Universitat
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Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida. Actualment, s’han adherit la resta d’universitats
catalanes en un nou conveni.
3. Convenis. Despeses indirectes. Romanents
Tota activitat gestionada econòmicament i/o logística per una empresa o institució aliena a la UdL necessita la signatura d’un conveni entre la Universitat i l’empresa o institució. En aquest conveni,
s’han de deixar explicitades totes les condicions, especialment les
econòmiques, que regiran la relació entres ambdues entitats. En el
conveni, per exemple, es fixa el cànon (percentatge de despeses indirectes) que s’ha d’abonar a la UdL per les despeses de gestió i pels
costos derivats de l’ús de serveis i instal·lacions i infraestructures
bàsiques, a més de la marca UdL; així mateix, ha de quedar clar com
s’han de repartir els romanents, si és que n’hi ha.
El 27 de gener de 2011, el Consell de Govern va aprovar el Reglament de despeses indirectes de l’ICE-CFC, on s’estableix que el
cànon i el repartiment dels romanents van lligats al pressupost
de la UdL i són establerts per part del Consell de Govern. Per a les
propostes presentades durant l’any 2012 i durant el 2013, s’ha
fixat un cànon del 18% i un mínim del 20% quant a la quantitat a
retenir per l’ICE-CFC si hi ha romanents.
A més del cànon corresponent, a les bases d’execució del pressupost de la UdL s’estableix el preu per crèdit ECTS que, en 2012,
era d’un màxim de 40€ i variava en funció de la tipologia de la
proposta formativa i, a partir de 2013, s’han unificat tots els preus
i s’ha establert la quantitat de 45€ per un ECTS. A més, es fixen les
taxes a cobrar per l’emissió dels títols que, enguany, és de 60€ per
als Màsters, cursos d’Experts i Especialistes, i de 12€ per als cursos
de curta durada.
4. Activitats realitzades
Durant el curs 2012-13, s’han presentat un total de 138 propostes
formatives de les que un 58,7%, van arribar a realitzar-se. Així
doncs, el nombre total de cursos de formació contínua realitzats
entre maig de 2012 i el 30 d’abril de 2013 ha estat de 81 cursos,
mentre que el curs 2011-12 la xifra va ser de 87. Pel que fa a les
anul·lacions, aquest curs s’han anul·lat 57 propostes per 39 del
curs anterior.
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Taula 1. Propostes formatives segons l’àmbit temàtic
Àmbits

Total cursos
realitzats

Total cursos
realitzats (%)

Total cursos
anul·lats

Total cursos
presentats

Total cursos
presentats (%)

Alimentació

1

1,2%

0

0,0%

1

0,7%

Agronomia

9

11,1%

2

3,5%

11

8,0%

Arquitectura

2

2,5%

0

0,0%

2

1,4%

Cultura i Societat

6

7,4%

6

10,5%

12

8,7%

Dret

6

7,4%

9

15,8%

15

10,9%

Economia/Empresa

11

13,6%

16

28,1%

27

19,6%

Educació

5

6,2%

8

14,0%

13

9,4%

Esport

0

0,0%

1

1,8%

1

0,7%

Informàtica

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Medi ambient

8

9,9%

2

3,5%

10

7,2%

Nutrició

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Recursos Humans

1

1,2%

0

0,0%

1

0,7%

Salut

32

39,5%

13

22,8%

45

32,6%

Total

81

100,0%

57

100,0%

138

100%

La majoria de les propostes de formació contínua són generalment multidisciplinars, i es presenten en diferents àmbits temàtics
(segons es recull dins l’aplicatiu d’entrada de dades a partir de la
informació introduïda pel coordinador que proposa l’activitat). Tenint en compte aquest aspecte, l’anterior direcció de l’ICE-CFC va
considerar que era quasi impossible realitzar una classificació per
àmbits de les activitats proposades i, efectivament és difícil, tot i
que hem intentat classificar les propostes en funció de la major
proximitat a un dels diferents àmbits temàtics.
Com es pot veure en la taula 1, l’àmbit de la salut i de l’empresa
són els àmbits amb més oferta i demanda formativa. Lògicament
aquests dos àmbits, juntament amb el dret i l’educació, són els que
presenten més propostes de cursos anul·lats.
La majoria de les propostes de formació contínua del curs 201213 han provingut de coordinadors/es externs, concretament un
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59,4%, a diferència del curs anterior en què la majoria de les propostes era de professors/es de la UdL.
Com es pot veure en la taula 2, els cursos anul·lats són majoritàriament cursos coordinats per externs, amb un 63,2%, tot i que
han presentat més oferta. No obstant això, del total de cursos
presentats pels externs, el 43,9% s’han anul·lat, davant del 37,5%
anul·lats entre els presentats pel PDI de la UdL. Aquestes dades són
diferents de les del curs anterior en què, entre els anul·lats, eren
majoritaris els cursos coordinats per PDI de la UdL, sense que hi
hagi una explicació clara al respecte.
Val a dir que la gran majoria de les anul·lacions està motivada per
la manca d’estudiantat interessat, i això es pot deure a múltiples
causes com la temàtica del curs, al preu, l’horari o la crisi econòmica.
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Taula 2. Tipologia dels coordinadors
Tipologia coordinadors

UdL

Externs

Total

UdL

Externs

Total

UdL

Externs

Total

Cursos realitzats
Cursos interuniversitaris realitzats

35

46

81
0

43,2%
0,0%

56,8%
0,0%

100,0%
0%

62,5%
0,0%

56,1%
0,0%

58,7%
0%

Cursos anul·lats

21

36

57

36,8%

63,2%

100,0%

37,5%

43,9%

41,3%

Total

56

82

138

40,6%

59,4%

100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

Si realitzem una classificació d’acord amb el tipus de curs ofert
amb dades a 30 d’abril de 2013, cal destacar que, dels 138 cursos
oferts, 60 corresponen a noves propostes per 78 de propostes de
renovació. També s’ha de subratllar que, dels 81 cursos realitzats,
31 eren propostes noves i 50 de renovació. Entre els 57 cursos
anul·lats, 29 eren propostes noves i 28 de renovació. Aquestes dades indiquen l’alt nivell d’activitat que, durant aquest període, ha
tingut el CFC i la grans esforços dels responsables destinats a la
captació de noves propostes i a l’atenció personalitzada de nous
coordinadors.

Per la tipologia, lògicament predominen quantitativament els cursos de curta durada amb 56 presentats (40,6%), dels que 37 s’han
realitzat (45,7%). Aquests cursos curts són cursos dependents en
molts casos d’algun curs de més crèdits. El nombre de Màsters
realitzats (13) i Especialistes (15) ha augmentat respecte l’any anterior, però ha disminuït lleugerament el nombre d’Experts (15).
Aquests cursos de més nivell i amb més nombre d’ECTS arriben al
58% del total, tot i que cal destacar que tenen un major percentatge d’anul·lació.

Taula 3. Tipologia de les propostes formatives segons el nombre crèdits ECTS
Tipologia cursos

Presentats

Presentats (%)

Realitzats

Realitzats (%)

Anul·lats

Anul·lats (%)

Màsters (60-120 ECTS)

21

15,2%

13

16,0%

8

14,0%

Experts (20 a 50 ECTS)

31

22,5%

14

17,3%

17

29,8%

Especialistes (12 a 20 ECTS)

28

20,3%

15

18,5%

13

22,8%

Curta durada (fins a 10 ECTS)

56

40,6%

37

45,7%

19

33,3%

2

1,4%

2

2,5%

0

0,0%

138

100,0%

81

100,0%

57

100,0%

Diploma
Total

Quant a la modalitat formativa, segons s’observa en la taula 4, la majoria dels cursos presentats són presencials, un 51,4%, destacant que
aquest percentatge disminueix fins al 48,1% entre els cursos realitzats amb un total de 39 per 56 del curs anterior.
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Taula 4. Tipologia de les propostes formatives segons la modalitat formativa
Tipologia
cursos

Presencial

Semi
presencial

No
presencial

Total

Presencial

Semi
presencial

Modalitat
cursos
realitzats

39

31

Modalitat
cursos
anul·lats

32

Total cursos
presentats

71

No
presencial

Total

Presencial

Semi
presencial

No
presencial

Total

11

81

48,1%

38,3%

13,6%

100,0%

54,9%

64,6%

57,9%

58,7%

17

8

57

56,1%

29,8%

14,0%

100,0%

45,1%

35,4%

42,1%

41.3%

48

19

138

51,4%

34,8%

13,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

La modalitat semipresencial i no presencial són cada cop més importants i han augmentat respecte del curs anterior, sobretot els
cursos no presencials, ja que, tot i que només se n’han realitzat 11,
és una xifra superior als 5 del curs 2011-12.
Destaca que un 45,1% dels cursos presencials presentats s’anul·la,
per un 42,1% dels no presencials i destacant que només un 35,4%
dels semipresencials s’ha anul·lat, cosa que ens indica que aquesta
modalitat té més possibilitats d’èxit.

Àrees de suport transversal

Per acabar, el nombre total d’alumnes matriculats en els diferents
cursos ha estat de 870 i ha disminuït lleugerament davant dels
940 del curs 2011-12. D’aquests alumnes, destaca que el 49,5%
correspon a dones i el 50,5% a homes. En el curs anterior, el percentatge de dones va ser del 63% i fa dos anys del 60%. No creiem
que hi hagi un tendència clara, però la reducció de cursos relacionats amb l’educació i l’augment dels relacionats amb l’empresa
pot explicar aquest canvi.

àrea de Suport a la Innovació Docent i E-Learning (ASIDE)

Taula 5. Tipologia dels alumnes per gènere

L’Àrea està formada per un equip multidisciplinar d’experts informàtics i psicopedagogs que li permeten oferir versatilitat per donar resposta a projectes formatius de diferents tipus, podent oferir
solucions pedagògiques, informàtiques i de disseny multimèdia.

Tipologia alumnes
Alumnes
Alumnes (%)
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El Centre de Formació Contínua ha de seguir treballant per a que
els nostres “clients”, és a dir, els alumnes, els coordinadors, els professors, el PAS, les entitats amb les que col·laborem i la societat
en general segueixin confiant en l’ICE-CFC com un referent de la
formació contínua que es caracteritza per la flexibilitat, la rapidesa, la qualitat i el servei. Aquests són i han de ser els atributs
diferenciadors.
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Dones

Homes

Total

431

439

870

49,5%

50,5%

100,0%

L’Àrea de Suport a la Innovació Docent i E-Learning (ASIDE) és una
unitat estructural de l’Institut de Ciències de l’Educació – Centre
de Formació Contínua que té com a objectiu principal promocionar
la innovació, la qualitat i l’ús de les tecnologies de la informació
i la comunicació en els processos d’ensenyament-aprenentatge a
la universitat.

Entre d’altres, l’Àrea desenvolupa tasques com ara la implementació
de projectes formatius innovadors, la virtualització d’assignatures,
la formació d’usuaris (professorat i estudiantat), el desenvolupa-
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ment de noves eines tecnològiques i la realització d’’informes i
recollida de dades d’ús de les TIC en la docència.
Les línies d’actuació preferents durant el curs 2012-13 han estat
les següents:

Assignatures de titulacions

•

•
•

•

Incidir en la millora de la qualitat docent amb el suport que
s’ofereix al professorat, facilitant les seves tasques i fomentant la utilització d’eines tecnològiques.
Conèixer les darreres tendències en e-learning per tal de poder-les impulsar i potenciar a la nostra universitat.
Implementar les darreres novetats tecnològiques relacionades amb l’àmbit de la docència universitària, per tal de millorar l’experiència dels usuaris en la nostra universitat.
Desenvolupar projectes de recerca d’interès per a la UdL vinculats a la innovació docent i a l’ús de les TIC.

A continuació es resumeixen les accions desenvolupades aquest
curs 2012-13.
1. Suport a la docència i a la formació
L’Àrea ha seguit aquest curs amb el suport a assignatures en funció
dels requeriments del professorat. Els suport ha estat de diversa
índole: professorat que necessita conèixer l’ús de determinades
eines del campus virtual, professorat que requereix suport per
planificar la seva docència i com integrar l’ús del campus virtual i
de les TIC, professorat que vol crear materials docents multimèdia
interactius o digitalitzar vídeos o àudios, suport tecnològic en projectes d’innovació docent...
Com el curs anterior, s’ha estructurat el suport com un curs de
formació en què se certifica, en forma d’hores de formació, al professorat que s’implica en un procés d’innovació amb el suport de
l’ASIDE.
En la següent taula es mostren dades del suport tècnic i psicopedagògic ofert per l’Àrea en assignatures de titulacions:
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Taula 1. Suport tècnic i psicopedagògic ofert per l’ASIDE en
assignatures de titulacions

Centres i departaments

Centre

1r semestre

2n semestre

Anual

Total

FCE

5

5

1

11

FLL

6

7

0

12

FDE

4

3

0

7

10

3

1

13

1

3

0

4

FI
ETSEA
FM

1

1

1

3

EPS

1

2

0

3

INEFC

3

0

0

3

Total

31

24

3

58

L’ASIDE ha donat també suport al professorat del Màster Universitari en Identitat Europea (un màster online compartit per vàries
universitats y coordinat per la UdL) i del Màster Universitari d’Investigació en Salut de la Facultat d’Infermeria. Com a tasques de
suport a programes formatius complets, també hem col·laborat
estretament amb dos activitats de formació contínua, l’Expert en
Senologia i el Màster en Bioconstrucció.
L’ASIDE ha donat suport també aquest curs en la gestió al campus
virtual (assignatures i usuaris) de 13 activitats de formació contínua i 5 cursos de formació del professorat universitari. També
hem gestionat al campus virtual (creació de l’espai i alta d’usuaris) 6 matèries transversals, 6 cursos pont del grau de Ciència i
Salut Animal i s’ha donat suport a 39 cursos del Servei Lingüístic,
desenvolupant tasques de gestió del campus virtual, tractament
informàtic de material, formació i suport tècnic.
Esmentar també el projecte d’una assignatura de la FM en què
durant el curs 2011-12 es va dissenyar un simulador per a l’elaboració d’historials clínics. L’ASIDE va participar en el projecte dissenyant i elaborant aquesta eina, amb un resultat més que satisfactori tant pel professorat com per l’estudiantat. El curs 2012-13
es va desenvolupar el procés de migració de l’eina a un servidor
propi de la FM.
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Finalment, destacar la maquetació de materials formatius per al
Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) i per a un projecte
d’innovació docent d’una professora d’ETSEA.
Taula 2. Recopilació de dades de suport a assignatures
durant els darrers cursos1
Curs

Assignatures
(no Intercampus)

Intercampus

1

Total

2003-04

64

6

70

2004-05

95

6

101

2005-06

92

6

98

2006-07

63 (27 1r sem.,
36 2n sem.)

6

69

2007-08

48 (25 i 23)

6

54

2008-09

75 (33 i 42)

6

81

2009-10

97 (54 i 43)

6

103

2010-11

66 (34 i 29 i 3
anuals)

6

72

2011-12

51 (19 i 32)

6 (fi del projecte)

57

2012-13

58 (31 i 24 i 3
anuals)

0

58

Total

711 (de 2003 a
2012)

54

767

2. Activitats de formació del professorat universitari
El curs 2012-13, s’han desenvolupat 7 cursos de formació del professorat universitari, tots ells amb una elevada inscripció per part
del professorat:
•

Desenvolupament d’un procés d’innovació docent amb suport personalitzat (edició 1r semestre).

•

Desenvolupament d’un procés d’innovació docent amb suport personalitzat (edició 2n semestre).

1. Intercampus va ser un projecte pioner a l’estat espanyol de compartició d’assignatures de lliure elecció online entre les universitats públiques
catalanes.
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•

Ús de les eines de recursos, espai compartit, comunicació i
grups del campus virtual de la UdL.

•

Ús de les eines d’activitats i de qualificació del campus virtual
de la UdL.

•

Ús de l’eina de tests del campus virtual de la UdL.

•

Estratègies per tal d’analitzar/avaluar debats virtuals.

•

Taller de metodologies docents.
3. Projecte “Competències TIC estudiantat de nou ingrés”

Com a continuació del projecte “Caixa eines TIC”, el curs 201213 va acabar l’anàlisi descriptiu de les dades recollides amb el
qüestionari adreçat a mesurar el nivell competencial en TIC dels
estudiants de nou ingrés. L’informe final va ser enviat al Vicerectorat de Docència i, amb l’objectiu de donar-ne difusió, a una
revista científica d’impacte (que n’està valorant la possibilitat de
publicar-lo).
El projecte continua amb la realització d’una explotació més exhaustiva de les dades que es van recollir el setembre de 2011. En
breu, s’espera poder-ne extreure més resultats i noves conclusions.
4. Projecte continguts interactius i ús del campus virtual
En continuïtat amb l’estudi que es va realitzar el curs passat sobre
la utilitat dels materials docents interactius (i que va ser publicat
en una revista científica d’impacte: http://www.ice.udl.cat/aside/
observatori/documents/Edutec-e_n42.pdf), s’està preparant un
nou qüestionari que permeti veure no només com els estudiants
prefereixen tenir els continguts de les assignatures, sinó també
quin ús fan del campus virtual i quines metodologies docents prefereixen.
El projecte està en fase de disseny de l’instrument de recollida de
dades, amb perspectives de recollir-les durant el primer semestre
del curs vinent.
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5. Millora de l’accessibilitat de continguts digitals creats
des de l’ASIDE
Seguint la línia iniciada el curs passat, s’ha implantat un sistema
que millora l’accessibilitat dels continguts a persones amb discapacitat.
També s’han realitzat les adaptacions pertinents per a que els materials puguin ser consultats a través de telèfons mòbils i dispositiu d’entrada tàctil.
6. Sistema d’etiquetatge automàtic de continguts
educatius per tal d’afavorir la seva reusabilitat i
interoperabilitat
Aquest projecte es vincula amb projectes anteriors de l’ASIDE sobre el desenvolupament de la web semàntica, un concepte de web
cada vegada més estès i que poc a poc, amb la millora de la tecnologia, serà una realitat.
El punt de partida és la idea que si els materials docents s’etiqueten amb metadades es pot afavorir el seu reusabilitat. La nostra
proposta és aconseguir un sistema d’etiquetatge automàtic de
materials, donant pautes sobre com muntar un sistema autònom
de recopilació, etiquetatge i organització d’objectes d’aprenentatge.
7. Eina d’estadístiques sobre la Formació Contínua a la
UdL
Aquest curs s’estan posant els fonament per tal de desenvolupar
una eina que permeti consultar dades estadístiques relacionades
amb les activitats formatives de formació contínua gestionades
per l’ICE-CFC. L’objectiu és facilitar tant a la Unitat de Formació
Contínua com a l’Oficina de Qualitat la disposició de dades útils
per tal de prendre decisions en aquest àmbit de la UdL.
8. Desenvolupament d’aplicacions per a mòbils

veure que seria possible, i relativament senzill, desenvolupar una
eina per a la UdL.
De moment s’ha fet una prova pilot. S’està pendent del Vicerectorat de Campus per tal de valorar la viabilitat de l’eina.
9. Criteris de qualitat en formació virtual
El personal de l’ASIDE ha rebut un curs de formació sobre la norma
UNE 66181 de Qualitat de la formació virtual d’AENOR.
Aquesta norma ha de ser una eina molt valuosa per a la UdL, doncs
permet establir uns criteris mínims per tal de certificar que una
activitat formativa compleix els criteris de qualitat d’ANEOR en
aquest camp.
L’objectiu de l’ASIDE és poder oferir el servei al professorat per tal
d’analitzar els seus cursos i assessorar-lo per tal de complir els
criteris establerts. Aquest fet pot ser útil no només en docència
oficial sinó també en les activitats de formació contínua.
La norma també serveix per tal de dissenyar una guia d’estil en elearning per la UdL, amb els elements claus de qualitat que ha de
tenir una activitat formativa d’aquestes característiques.
10. Projecte per tal de facilitar la localització d’aules
Aquest curs 2012-13, s’ha iniciat també un projecte per tal de facilitar la localització d’espais als usuaris de la UdL. De moment, ja
s’ha aconseguit que en tots els anuncis on apareixen les aules on
es fan activitats formatives de l’ICE-CFC s’hi vinculi un codi QR, de
manera que l’usuari, amb el seu mòbil, tingui accés a un plànol de
l’edifici on apareix marcada l’aula on es realitza el curs.
El següent pas plantejat és aprofitar les aplicacions que ofereix
Google Maps, que permet mapejar un edifici interiorment. De moment, s’han fet contactes amb l’Oficina Tècnica d’Infraestructures
per tal de valorar el projecte i poder-lo tirar endavant amb la seva
coordinació.

L’ASIDE també ha iniciat, aquest curs 2012-13, un projecte per tal
de poder desenvolupar aplicacions per a mòbils. La idea original
se centrava en desenvolupar una APP per a l’ICE-CFC, però es va

95

Centres i departaments

ÍNDEX

11. Estratègies de difusió de les activitats de l’ICE-CFC

12. Dades d’utilització del campus virtual

L’ASIDE s’ha encarregat aquest curs de gestionar estratègies de
màrqueting a través de la pàgina de publicitat online de Google
Adwords. Aquesta permet inserir i gestionar anuncis que apareixen al cercador quan un usuari fa determinades cerques, previ pagament d’una determinada quantitat de diners.

En la taula i gràfics següents es poden veure dades d’ús del campus
i la seva evolució respecte cursos anteriors

Taula 3. Dades d’ús del campus i evolució respecte cursos anteriors
Ús del campus virtual
Curs 07-08

Curs 08-09 Curs 09-10 Curs 10-11 Curs 11-12

Curs 12-13
(maig)

Número total d’espais

2.052

2.227

2.236

2.599

2.732

2.740

Número d’usuaris únics

8.671

9.553

9.597

11.453

11.365

11.283

939

1.106

1.095

1.216

1223

1.278

7.833

8.690

8.750

11.254

11.222

11.136

Assignatures i cursos que tenen algun recurs
en l’apartat de continguts

655

1249

1.528

1773

1.444

1.395

Assignatures i cursos que tenen alguna
activitat

346

391

485

637

463

472

Han utilitzat el correu intern del campus virtual

722

1.075

1.391

1.654

1.664

1.490

Han utilitzat l’eina de debat

84

128

127

184

179

156

Han utilitzat l’eina d’agenda

218

295

345

346

356

336

Han publicat, com a mínim, un anunci

471

639

804

1.031

1.081

985

Usuaris amb perfil professorat*
Usuaris amb perfil eestudiantat*

(*hi pot haver usuaris amb perfil de professorat en un espai i amb perfil d’estudiantat en un altre).
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Gràfic 1. Evolució del nombre d’usuaris

Gràfic 2. Evolució ús de les eines (en valors absoluts)

Gràfic 3: Evolució ús de les eines (en %)
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13. MOOCs
Aquest ha estat el curts de l’explosió dels MOOCs (Massive Open
Online Courses). La unitat, en aquest sentit, ràpidament va començar a informar-se i formar-se sobre aquesta modalitat formativa.
Alguns membres de l’ASIDE van inscriure’s en cursos MOOCs, vinculats amb l’àmbit de l’ús de les TIC en la docència i la innovació
docent, per veure’n el seu funcionament. També hem estat millorant algunes tecnologies que utilitzem (com la sincronització
d’un discurs amb un PowerPoint) i vam oferir als òrgans de govern
de la UdL la nostra plena disposició a col·laborar amb qualsevol
professor/a de la nostra universitat disposat a engegar un projecte
d’aquestes característiques.
14. Realitat augmentada
La realitat augmentada és una realitat cada vegada més estesa. Les
possibilitats per tal d’utilitzar aquesta tecnologia en els processos
formatius són múltiples i cada vegada apareixen més projectes per
a la seva aplicació.
L’ASIDE ja ha fet algunes proves de realitat augmentada (http://
www.ice.udl.cat/aside/contingut.php?subseccio=ra), però el gran
problema actual per estendre el seu ús és la possibilitat de disposar de models 3D. A curt termini, volem implantar un projecte
a través d’un software que permet generar models fàcilment, a
partir d’unes fotografies. D’aquesta manera, es facilitaria molt que
el professorat pogués utilitzar aquesta tecnologia.
15. Aula de recursos
S’ha realitzat el manteniment de l’aula, amb una revisió periòdica
de les màquines i amb la instal·lació i desinstal·lació del programari que es requereix per als diferents cursos formatius que s’hi
realitzen.
16. Participació en les jornades d’acollida
El setembre de 2012, l’ASIDE va col·laborar en les jornades d’acollida dels estudiants de nou ingrés de totes les facultats i escoles,
fent sessions formatives del campus virtual.
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17. Visita al Centre de Tecnologia Educativa de la
Universitat de Monterrey (Mèxic)
Aquest curs, el coordinador de l’ASIDE ha tingut l’oportunitat de
realitzar una estada al Centre de Tecnologia Educativa de la Universitat de Monterrey (Mèxic). La mobilitat s’ha emmarcat dins del
programa STELLA 2013, un programa de mobilitat per al personal
d’administració i serveis entre les universitats membres del grup
Compostela (www.gcompostela.org), entre les quals es troba la
UdL.
L’estada de treball, que ha tingut una durada d’una setmana, ha
permès intercanviar experiències i bones pràctiques en la manera
de treballar i d’administrar àrees de suport a la docència en aspectes relacionats amb la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i l’e-learning. També ha permès incrementar el coneixement de diferents cultures en la implementació
de tecnologies en els processos formatius d’ambdues universitats,
conèixer càrrecs de gestió, professorat i estudiantat, i visitar diferents centres i serveis relacionats.
És important esmentar que, durant la tercera setmana del mes de
setembre de l’any 2013, una tècnica del Centre de Tecnologia Educativa de la Universitat de Monterrey visitarà l’àrea ASIDE de l’ICECFC de la UdL. Aquesta segona trobada permetrà donar a conèixer
la UdL en l’àmbit de les TIC aplicades a la docència i la innovació
docent, així com aprofundir en les tasques desenvolupades durant
la mobilitat.
18. Congrés Internacional de Docència Universitària i
Innovació (CIDUI)
El curs 2012-13, l’ASIDE ha participat en l’organització del Simposi
CIDUI, que s’ha realitzat a Barcelona (Universitat Autònoma) el dia
29 de maig de 2013 sota el lema “Estudiants i graduats d’avui. La
resposta de les universitats” (http://simposi2013.cidui.org/).
El simposi s’organitza bianualment, i s’hi conviden diferents estaments de govern i gestió de les universitat públiques catalanes i
l’ACUP que conformen el CIDUI.
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19. Conclusions i objectius per al curs 2013-14
El doble vessant d’oferir suport i assessorament al professorat i
de desenvolupar projectes de recerca d’interès per a la UdL és una
línia que entronca molt bé amb les finalitats de l’ASIDE. En moltes
ocasions, els projectes de recerca que es realitzen són publicats
en revistes científiques d’impacte, fet que, a banda d’afavorir una
difusió per a l’ICE-CFC i per a la UdL, ens indica estar en la bona
línia sobre la feina feta.

Pel que fa a aquesta Unitat, el Negociat s’encarrega d’expedir els
certificats que se sol·liciten de les activitats que es duen a terme,
d’emetre duplicats del certificat del CAP, així com de donar suport
a totes les activitats que es programen com poden ser la Trobada
Pedagògica Lleimat, la Jornada de Treballs de Recerca de Batxillerat, la Setmana de la Ciència, etc.

Com a unitat especialitzada en aspectes relacionats amb la innovació docent i l’ús de les TIC, les noves tendències com els MOOCs
i la realitat augmentada són elements que ens obliguen a estar
alerta i a planificar processos per tal de donar resposta en cas que
el professorat de la UdL s’interessi en implementar tècniques de
darrera generació.

Per segon any consecutiu, també s’ha encarregat el Negociat de
fer la inscripció i la matrícula dels cursos i jornades que la Unitat
ha ofert amb pagament de matrícula.

Un element molt important per a nosaltres ha estat conèixer i
disposar de la norma UNE 66181 de qualitat en formació virtual
d’AENOR, que genera moltes idees i expectatives de treball en el
futur proper.

El Negociat s’encarrega de la gestió de les activitats adreçades a
la formació del professorat universitari. Aquesta gestió consisteix
en l’oferta a la web de les activitats, del control de la inscripció,
reserva dels espais, preparació de la documentació per al control
d’assistència i avaluació de les activitats, i finalment de l’expedició
dels certificats.

La tasca transversal de suport a diferents estructures de l’ICE-CFC
que realitza l’ASIDE també permet avançar en el disseny d’eines
que faciliten el desenvolupament dels respectius processos de treball.

Negociat Acadèmic
Aquest negociat està format per la cap del negociat, Beatriz Roigé
Ollé, l’administrativa, Anna Farré Pagés i l’auxiliar administrativa
interina, Teresa Garcia Castell.
Bàsicament, la tasca del Negociat és la de donar suport acadèmic
a les diferents Unitats de l’ICE-CFC.
D’altra banda, la secretaria acadèmica de l’ICE-CFC funciona com
a oficina auxiliar del registre general de la Universitat de Lleida.
A continuació, relacionem, en síntesi, les tasques realitzades.
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2. Suport a la Unitat de Formació del Professorat Universitari

Així mateix, el Negociat de Gestió Acadèmica és l’encarregat d’informar de les activitats de formació de l’ICE-CFC que el professorat hi ha cursat, així com de validar, d’acord amb les indicacions
del Manual d’Avaluació Docent les activitats de formació, tant impartides com rebudes del professorat de la UdL que no han estat
realitzades a l’ICE-CFC.
S’han tornat ha gestionar activitats adreçades a la formació del
PDI laboral amb els Fons de Formació Contínua que distribueix
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). L’any 2012,
la dotació econòmica es va reduir un 20% i es va disposar d’un
import de 3.596,80€, quantitat amb la que es van realitzar 4 activitats. Aquest any 2013, la dotació econòmica s’ha tornat a reduir
un 20% i s’ha disposat de 2.877,40€ amb els que s’han programat
5 activitats. En un principi, el tràmit de les activitats es realitzava través del programa Aul@, aplicatiu que l’EAPC tenia habilitat
per a aquesta gestió, però, el 30 de juliol de 2012, se signa un
conveni d’encàrrec de gestió entre l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya i la Universitat de Lleida per a la gestió de les actiÍNDEX

vitats finançades amb els fons de formació contínua del Pla de
formació de la Universitat de Lleida i la gestió passa directament
a la UdL que tindrà que justificar mitjançant certificat de l’òrgan
responsable de la contractació, l’estat de l’execució de les activitats.
3. Suport a la Unitat de Formació Contínua
Aquest curs acadèmic 2012-13, s’ha continuat amb la gestió d’activitats adreçades a la Formació Contínua.
Des del Negociat, es contacta amb els coordinadors de les activitats per tal de mantenir-los informats de la gestió de les matrícules dels inscrits, es gestiona la matrícula i els expedients acadèmics
dels inscrits, s’expedeixen certificacions de la docència del professorat, així com es té cura de les actes de qualificació que ens fan
arribar els coordinadors per tal de expedir els diplomes dels que
hagin assolit els coneixements.
Aquest curs acadèmic, s’ha utilitzat per primer cop el programa
de matrícula Universitas XXI per a la matrícula de les activitats de
formació contínua amb l’estructura de Màster, Expert i Especialista. Els cursos de curta durada es matriculen com fins ara amb el
programa JAS.
El Negociat s’encarrega també de donar resposta a totes les consultes que es reben sobre la formació contínua ja sigui per correu
electrònic, telefòniques o presencials.
4. Suport a la Unitat de Programes Específics
Pel que fa al programa Sènior, el Negociat ha donat suport en
la preinscripció i matrícula presencial de l’estudiantat de 1r curs
del grau Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia, així com la de
l’estudiantat del 1r curs del 2n cicle d’aquest mateix títol propi
de la UdL.
També s’ha encarregat de la tramitació de les matrícules i expedientes dels alumnes dels estudis del Diploma Intermedi i Superior d’Estudis Hispànics. La matrícula s’ha realitzat a través del
programa de matrícula Universitas XXI per tal que l’estudiantat
tingués accés als mateixos avantatges que tenen els estudiants
de matrícula oficial. Aquest estudis van adreçats a l’estudiantat
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de universitats xineses que obtenen un diploma en llengua espanyola. En concret, hi ha hagut 12 persones inscrites en el Diploma
Superior d’Estudis Hispànics i 33 en el Diploma Intermedi d’Estudis
Hispànics.

Negociat Econòmic
Aquest negociat està format per la cap del negociat: Stella Maris
Miret, i les auxiliars administratives Maribel Domingo i Meritxell
Causadias.
Al llarg d’aquest curs 2012-2013, el Negociat Econòmic s’ha encarregat de controlar i imputar els ingressos i tramitar tota la despesa que es genera en les diferents unitats de l’ICE-CFC, és a dir,
tots els tràmits econòmics que generen la formació del professorat universitari i no universitari, els cursos dels crèdits de lliure
elecció, el Programa Sènior, les activitats de Formació Contínua i
el funcionament general de l’Institut.
Cal dir que la major càrrega recau en la Formació Contínua, es realitza un assessorament inicial als coordinadors sobre com s’organitza la part econòmica, se’ls ajuda a realitzar la memòria econòmica, es donen d’alta els projectes, s’imputen tots els ingressos i es
tramiten totes les despeses. També s’informa de l’estat de comptes
i finalment es fa el tancament del projecte amb una reunió prèvia
amb el coordinador per fer una revisió global del mateix.
Aquest any, s’han anat redefinint temes concrets de la Formació
Contínua, atès que és una part relativament nova i encara estem
concretant certs aspectes. S’està treballant en com fer pagaments
més àgils, resoldre problemes de pagaments de títols, resoldre
dubtes que ens plantegen els coordinadors i que sempre n’apareixen de nous. Tot això amb el suport de l’Àrea Econòmica.
També s’està treballant en la modificació de la normativa per tal
de poder concretar i aclarir diferents aspectes propis de la gestió
econòmica.
Pel que fa a la tasca ordinària de l’àrea econòmica, la podem
diferenciar en dos grans blocs a nivell de justificació econòmica.
D’una banda, tota la documentació que hem fet arribar a l’Àrea
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Econòmica de la Universitat de Lleida, i, d’una altra, la justificació
de la despesa al Departament d’Educació, pel que fa a la formació
permanent del professorat no universitari.
A més, les persones del Negociat Econòmic han realitzat altres tasques a destacar:
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•

Atenció al professorat i als coordinadors/es de les activitats
de formació contínua que els consulta.

•

Resolució de dubtes i peticions dels proveïdors.

•

Reserva d’allotjament, restaurants i bitllets de tren o d’avió
dels docents que imparteixen les diferents activitats que es
realitzen.

•

Fiscalització de la despesa.

•

Gestió i tramitació de tota la documentació pròpia del negociat: fitxes de tercers, ADOP, col·laboracions, liquidacions de
viatges, factures.

•

Seguiment i control dels comptes bancaris.
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INFRAESTRUCTURES
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OFICINA TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES
Durant el curs acadèmic 2012-13, l’Oficina Tècnica
d’Infraestructures ha desenvolupat les accions previstes en el Pla
Plurianual d’Inversions del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, així com altres obres i millores considerades necessàries per al correcte funcionament dels
serveis universitaris.

• Renovació de l’enllumenat exterior.

Cal destacar:

Redacció del projecte executiu de les obres necessàries per a
l’acabament de la urbanització del campus de l’ETSEA. El projecte
es divideix en diferents zones d’execució amb pressupost propi,
d’aquesta forma es permet una execució per fases d’acord amb la
disponibilitat pressupostària.

Obres
Campus de Ciències de La Salut
• Biomedicina1 – Posada en marxa de l’edifici.
Un cop finalitzades les obres i equipat l’edifici, es procedeix al trasllat de persones i material des de l’edifici de la Facultat de Medicina. El nou edifici disposa de 25 laboratoris de recerca.

Seguint criteris d’eficiència energètica s’ha procedit a la renovació
de l’enllumenat exterior del campus.
• Urbanització – Projecte executiu.

• Redacció del projecte executiu per a la reparació dels defectes
apareguts en les façanes dels edificis 1, 2, 3 i AB.
Després dels estudis previs que han servit per a definir les patologies que afecten a aquests edificis, es determina mitjançant el
projecte executiu l’obra necessària per a la reparació dels defectes.

• Cobriment de les instal·lacions de la coberta de l’edifici de Biomedicina1.

• Edifici 5B – Treballs d’adequació previs a l’ocupació de l’edifici.

Actuació pensada per tal de protegir les instal·lacions en coberta
de les condicions ambientals rigoroses.

Adequació de la zona oest de l’exterior de l’edifici i altres actuacions necessàries per a la posta en marxa de l’edifici.

• Biomedicina2 – Obres de la Fase 1: estructura i fonaments.

• Edifici 1 – Acabament de l’obra d’adequació en l’estabulari de
Ciències i Salut Animal.

Acabament de l’obra de fonamentació i estructura. La continuació
de les obres resta pendent de disposició de pressupost.
• Edifici de Medicina Hospital de Santa Maria – Obres d’adequació
per a l’activitat docent.
Reforma de les plantes 1 i 2 de l’edifici per adequar-les a l’activitat
docent de les titulacions impartides en la Facultat de Medicina i
en la Facultat d’Infermeria. S’han habilitat i equipat completament
1 aula de grandària mitjana, 1 aula equipada amb lliteres, 9 aulesseminari, 7 laboratoris de pràctiques, 1 laboratori per a la preparació de les pràctiques i 6 despatxos docents.
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Acabament dels treballs d’adequació de la zona de salut animal i
instal·lació de climatització i renovació d’aire independent de la
resta de l’edifici.
Campus de rectorat
• Reforma de la part nord-est de la coberta.
Continuació de l’obra de renovació de la coberta de l’edifici. En
aquesta fase es rehabiliten els sectors que conformen la confluència amb els carrer Ramón y Cajal i Rambla d’Aragó. La rehabilitació
modifica la forma de la coberta per tal de permetre en el futur
l’aprofitament de l’espai.
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• Adequació dels recorreguts d’evacuació de l’edifici.
L’ocupació dels nous espais de la sotacoberta fa necessari readaptar l’edifici als requisits de l’actual normativa en matèria de prevenció d’incendis i ambiental. Concretament, es realitza la sectorització dels espais de vestíbul i escala principal, alhora que
s’estableix el recorregut d’emergències.
• Sistema de control de la climatització de Rectorat – Fase 2.
Obra d’automatització de les instal·lacions de clima de l’edifici. En
aquesta fase, es canvia el quadre de maniobra de les màquines i
s’estableix un nou sistema de control integrat amb l’existent.
• Continuació en la renovació de la fusteria de façanes exteriors.
Substitució de finestres en la planta 0 de l’edifici de Rectorat i
arranjament dels porticons exteriors.
La renovació suposa una millora considerable en aïllament tèrmic
i acústic dels tancament de façana.
Campus de cappont

Substitució de la bomba de calor i millora de la instal·lació hidràulica.
• Col·locació d’una nova caldera a l’edifici de l’EPS al campus de
Cap Pont.
Renovació de la central tèrmica d’aquest edifici, per una nova caldera d’alt rendiment.
• Renovació de part del traçat de la xarxa d’aigua sanitària de
l’edifici de Rectorat.
Aquesta actuació elimina tots els trams soterrats que són de difícil
manteniment.
• Contractació mitjançant procediment obert del manteniment
preventiu i correctiu.
• Redacció dels plecs i inici del procediment per a la contractació
del servei de manteniment de les instal·lacions de la UdL.

• tancament perimetral del Campus.

Energia

Realització de les portes d’accés al campus d’acord amb el model
establert en anteriors fases de la urbanització. Es complementa
amb un tancament amb xarxa metàl·lica que tanca i separa la zona
del campus entre la sèquia Camí Torres, ara coberta, i l’Avinguda
Jaume II. Aquesta tanca és prèvia al tancament definitiu previst en
l’obra d’urbanització.

Les actuacions en matèria d’energia estan encaminades
a l’optimització de la contractació del subministraments i
l’optimització i millora en l’eficiència de les instal·lacions.

• Renovació de l’enllumenat exterior.
Seguint criteris d’eficiència energètica, s’ha procedit a la renovació
de l’enllumenat exterior.
Manteniment
dins la normal execució del manteniment correctiu i preventiu de
les infraestructures, cal destacar algunes intervencions, per la seva
singularitat:
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• Canvi del generador per climatització de la sala d’actes de
l’edifici de Rectorat.
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• Contractació del subministrament d’energia elèctrica.
Contractació centralitzada mitjançant subhasta electrònica del
subministrament d’energia elèctrica per a l’any 2013.
Amb l’objectiu d’abaratir el preu del kWh, es realitza la contractació conjuntament amb altres entitats adherides a un grup de
compra mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració. Les
entitats integrants són les universitats públiques catalanes, alguns
centres de recerca, parcs científics i fundacions. En total, 14 entitats, que suposen un valor estimat del contracte de més de 17,3
milions d’euros (IVA exclòs).
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• Contractació del subministrament de gas natural.
Contractació centralitzada mitjançant subhasta electrònica del
subministrament de gas natural per als anys 2013 i 2014.
Igual que per a l’energia elèctrica, es realitza conjuntament amb
altres entitats adherides a un grup de compra mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració. Les entitats integrants són les
universitats públiques catalanes, alguns centres de recerca, parcs
científics i fundacions. En total, 13 entitats, que suposen un valor
estimat del contracte de gairebé 9,4 milions d’euros (IVA exclòs).
• Subministraments en mitja tensió: unió de les estacions transformadores de l’ETSEA.
Les diferents actuacions dutes a terme des d’aquesta oficina durant el període d’expansió urbanística de la Universitat han estat
sempre enfocades a unificar els diferents punts de subministrament i alhora disposar de subministrament en mitja tensió, creant
les nostres pròpies estacions de transformació. En aquest sentit,
en el campus de l’ETSEA, s’ha realitzat la unió elèctrica en alta
tensió entre les dues estacions transformadores per tal d’unificar
els comptatges i optimitzar el subministrament.
• Modificació de potències i canvi de l’estructura de tarifes amb
energia elèctrica.
La unificació de comptatges permet l’optimització de les potències
elèctriques contractades per als diferents campus de la Universitat
i, alhora, una homogeneïtzació de les tarifes. L’estudi de les corbes
de càrrega de cada centre de transformació ha permès adequar la
potència contractada en cada campus a les necessitats reals de
demanda.
• Central tèrmica amb gas natural en l’edifici CCCT. Anàlisi de
resultats.
El passat curs acadèmic es va posar en marxa una nova central tèrmica per tal de satisfer la demanda de calefacció de l’edifici CCCT.
El canvi a gas natural, en lloc d’electricitat com a l’energia primària
de la central, ha permès rebaixar en un 40% la despesa elèctrica en
aquest edifici durant l’hivern. Aquesta quantitat, després de des-
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comptar el cost del gas, suposa un estalvi de més de 16.000 € cada
hivern només en aquest edifici.
• Energia fotovoltaica. Balanç de resultats any 2012.
Les instal·lacions fotovoltaiques han funcionant a ple rendiment,
produint una energia de 609.842 kWh durant 7.804 hores de producció global, el que suposa un estalvi relatiu en l’emissió de CO2
de 363.466 kg.

ÀREA DE SISTEMES DE LA INFORMACIÓ I
COMUNICACIONS (ASIC)
Carles Fornós Tarruella
Director de l’Àrea d’Infraestructures i Tecnologia
http://www.udl.cat/serveis/asic.html
L’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions (ASIC) és l’àrea
de la Universitat de Lleida encarregada de la gestió de les tecnologies de la informació i telecomunicacions. L’objectiu d’aquesta
àrea, es proveir la infraestructura tecnològica necessària per satisfer les necessitats tecnològiques tant dels estudiants, el personal
docent i investigador, el personal d’administració i serveis i de la
societat en general.
L’Àrea de Sistemes de la Informació i Comunicacions es troba situada a la 4a planta de l’edifici del Rectorat, on s’hi troben els
diferents responsables dels serveis. En la resta de campus podeu
trobar-hi personal de l’àrea de suport a l’usuari.
Les àrees de les que es composa l’ASIC son les següents:
Àrea de suport a l’usuari
Duu a terme les següents funcions:
• Rebre, gestionar i resoldre les incidències relacionades amb la
utilització dels recursos informàtics de la UdL.
• Assessorar i gestionar els processos d’adquisició de programari
i maquinària informàtica.
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• Donar suport a l’usuari per tal de garantir una correcta utilització dels recursos informàtics de la UdL.
La ubicació de l’Àrea de suport a l’usuari en els diferents campus
és:
• Campus Cappont: Edifici Polivalent planta baixa.
• Campus Rectorat: 1a planta, despatx 1.11.
• Campus Ciències de la Salut: Edifici Medicina.
• Campus ETSEA: Edifici Principal.
L’any 2012, l’Àrea de suport a l’usuari va gestionar 6.464 assistències mitjançant l’eina de suport a l’usuari distribuïdes de la següent manera:
• Cappont: 2.013.
• Rectorat: 1.784.
• ETSEA: 1.440.
• C. Salut: 1.227.
Àrea de gestió de projectes interns
La missió de l’Àrea de projectes interns és la recerca i aplicació
de noves tecnologies en l’àmbit de la informàtica, que ajudin la
comunitat universitària a assolir els seus objectius estratègics. Per
aquest motiu, no es dedica únicament a desenvolupar aplicacions,
sinó que participa activament en els processos de concepció, implantació i millora de processos i procediments en tots els àmbits
de la gestió de la UdL. Els àmbits en els que es treballa són:
• Noves tecnologies aplicades a l’educació.
• Gestió de la informació i el coneixement.
• Gestió administrativa.
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Una de les principals aplicacions gestionades des d’aquesta àrea es
el campus virtual, que l’any 2012 va tenir 2.884.255 accessos i s’hi
van afegir 414.320 recursos.
Àrea de comunicacions i sistemes
La divisió de Comunicacions i Sistemes dissenya i manté tota la
xarxa de comunicacions:veu, dades i xarxa sense fils. Així mateix, s’encarrega de la instal·lació, configuració i manteniment
dels servidors. També proporciona els mecanismes de seguretat
perimetral de la xarxa, se’n dissenyen les polítiques de seguretat
i s’administren les còpies de backup. A més, es proporcionen les
imatges per defecte per a la instal·lació i actualització automatitzada dels escriptoris tant de PAS com de l’estudiantat.
Els diferents serveis gestionats des d’aquesta divisió són:
• Gestió de tota la infraestructura de veu i dades.
• Gestió dels centres de processament de dades i dels servidors.
• Gestió de la seguretat de les dades.
Des d’aquesta àrea, l’any 2012 es van gestionar 6.121 punts de
xarxa, 215 servidors (entre servidors físics i virtuals), 101 serveis
web hostatjats i més de 16 milions de correus electrònics processats.
Àrea d’explotació
L’Àrea d’explotació de projectes es composa de cinc grans àrees:
• Suport a la Gestió Acadèmica, on l’any 2012, es van gestionar
9.302 matrícules i 4.036 beques.
• Suport a la Gestió Econòmica.
• Suport a Biblioteques.
• Suport a la Recerca.
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• Gestió de la web corporativa, on l’any 2012 es van rebre
4.477.123 visites a www.udl.cat i es van lliurar un total de
8.551.228 pàgines.
Àrea projectes externs
Els objectius principals de l’àrea de projectes externs són:
• Donar suport al servei de personal en la mecanització de la
seva gestió ordinària, on l’any 2012 es van gestionar 22.386
nòmines.
• Col·laborar en el disseny, desenvolupament, desplegament i
suport de l’administració electrònica, en la que l’any 2012 es
van emetre 295 certificats electrònics i es van registrar 19.149
assentaments a l’aplicatiu de registre ERES.
AULES D’INFORMÀTICA
La UdL posa a disposició de l’estudiantat sales d’usuaris dotades
amb equipament informàtic en els diferents centres universitaris.
Les sales d’usuaris disposen d’ordinadors amb programes d’ús general i específics dels ensenyaments dels centres.
Ubicació de les aules d’informàtica
Campus de Rectorat
Facultat de Lletres:
-- Sala d’usuaris (3.49b).
-- Aula d’informàtica (3.49a).
-- Aula d’informàtica (3.48).
-- Tel. 973 702 164.
Campus de l’ETSEA
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Sala d’usuaris (1.01.2). Edifici A.
Tel. 973 702 810.
Aula d’informàtica 1 (1.01.1). Edifici A.
Aula d’informàtica 1.12 (Edifici A 1.12).
Aula d’informàtica 3.1 (4.1.02.1).
Aula d’informàtica 3.2 (4.1.02.2).
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Campus de Cappont
Escola Politècnica Superior:
-- Laboratori L2 (3.04).
-- Laboratori L4 i sala d’usuaris (0.08).
-- Tel. 973 706 629.
-- Laboratori L5 (-1.01).
-- Aula Alcatel (1.02).
Facultat de Dret i Economia:
-- Aula Aranzadi i sala d’usuaris (0.37).
-- Tel. 973 703 241.
-- Aula d’informàtica i sala d’usuaris (0.38).
-- Tel. 973 703 240.
-- Aula de borsa (1.29).
Edifici Polivalent:
-- Aula d’informàtica FDE (1.01).
-- Aula d’usuaris (1.02).
-- Tel. 973 703 368.
-- Aula de programari lliure (1.04).
-- Aula d’informàtica (1.08).
-- Aula d’informàtica EPS (1.09).
-- Aula ICE (3.08).
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera:
-- Sala multimèdia (0.01).
Facultat de Ciències de l’Educació:
-- Aula d’informàtica (2.04).
-- Sala d’usuaris 2.03.
-- Aula 2.05 (audiovisuals).
-- Aula 2.06.
-- Aula 3.08(fonètica).
-- Tel. 973 706 627.
Campus de Ciències de la Salut
Facultat d’Infermeria:
-- Aula/sala d’usuaris Ciències de la Salut (-1.02).
-- Aula/sala d’usuaris Ciències de la Salut (-1.04).
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Facultat de Medicina:
-- Aula/sala d’usuaris Unitat Docent Hospital Arnau (1.01).
-- Aula Gran Unitat Docent Hospital Arnau (2.07).
-- Aula Petita Unitat Docent Hospital Arnau (2.06).
-- Sala d’usuaris Unitat Docent Hospital Arnau (2.07).
El correu electrònic
Tot l’estudiantat disposa d’una adreça electrònica gratuïta que
permet la consulta d’activitats, cursos, seminaris... Aquesta adreça
es posa a disposició pocs dies després de fer la matrícula i s’activa
de manera personal.
Per a qualsevol dubte, l’alumne es pot adreçar a les aules
d’informàtica del seu campus.

de missatgeria instantània del tipus XMPP (Jabber), amb l’adreça:
correu@missatges.udl.cat.
El Campus Virtual
La UdL disposa d’un campus virtual (http://cv.udl.es/portal).
El campus virtual és una eina de treball a disposició de l’estudiant
que permet estar en contacte amb el professorat, accedir al material docent de l’assignatura, enviar pràctiques i treballs, consultar
dates d’exàmens, resultats, agenda, notícies de l’assignatura, entre
altres.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT

Tots els campus de la UdL disposen de xarxa sense fils. La connexió
segura és a través de la xarxa d’Eduroam. Eduroam és una iniciativa de TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association) que facilita la mobilitat dels investigadors i els
estudiants europeus, ja que els ofereix connectivitat Wi-Fi (sense
fils) en els seus desplaçaments a la resta d’’institucions que estan
connectades a Géant (GÉANT is the pan-European data network
dedicated to the research and education community).

La Comissió de Medi Ambient de la UdL és una comissió no delegada del Consell de Govern de la UdL, de la qual formen part
representants del PAS, PDI i estudiants de la UdL, tècnics d’unitats
estructurals de la UdL (Gerència, Oficina Tècnica d’Infraestructures,
Servei de Prevenció de Riscos Laborals, Serveis Comunitaris) i un
tècnic en temes de medi ambient d’altres administracions públiques; en aquest cas, una representant de l’Ajuntament de Lleida.
La seva missió és la coordinació i la impulsió d’accions en l’àmbit
de l’ambientalització i de la sostenibilitat, per a la qual cosa s’ha
iniciat la redacció del Pla d’Ambientalització de la UdL. Les actuacions de la Comissió de Medi Ambient han estat les següents:

Per a més informació: http://www.udl.cat/wifi.html

Minimització i Gestió de Residus

Xarxa Sense fils

Comunicacions i sistemes
L’estudiantat pot accedir a la xarxa de les aules des de l’exterior
mitjançant l’ús d’un servidor de túnels (tunelsalu.udl.cat). També
disposa d’un cert espai de disc als servidors de la UdL, que actualment és de 500 MB. Aquest espai es munta directament a cada
estudiant quan es valida als ordinadors de les aules o quan hi accedeix des de la URL: http://disc.alumnes.udl.cat
Els alumnes també tenen un servidor intermediari per tal que
puguin accedir des de casa a recursos de la intranet o de la biblioteca (revistes o subscripcions digitals) als quals només es pot
accedir des de dins de la UdL. Els alumnes també tenen un servei
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Per tal d’ajudar a minimitzar la generació de residus i frenar, mitjançant la reutilització d’objectes, el consumisme abusiu, s’ha
desenvolupat el projecte ReUdLitza. Mitjançant una pàgina web
(http://www.reudlitza.udl.cat/), es posen en contacte persones
que ofereixen i persones que demanden objectes d’ús quotidià.
No es tracta d’una xarxa d’intercanvi d’objectes ni de compra–
venda d’objectes de segona mà, sinó de donacions. La col·locació
d’ofertes i de demandes està restringida als membres de la comunitat universitària, però l’accés a la web és públic. Durant el curs
2012-2013, ha rebut un total de 3.000 visites, amb 1.982 persones visitants diferents. S’han publicat 152 ofertes i 77 demandes, i
s’han satisfet prop de 50 entregues d’objectes.
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El Pla de Gestió de Residus a la UdL es va acabar de redactar al
setembre del 2011. Actualment, es troba en procés de redacció el
Pla Operatiu de Gestió de Residus, per tal de millorar la seva gestió i optimitzar els recursos. En aquest curs, s’han concentrat els
gestors de residus especials i s’ha redactat el procediment de recollida selectiva i gestió de residus especials. En aquest àmbit, s’ha
participat en la campanya de foment de la recollida d’oli domèstic
llançada per la Regidoria de Medi Ambient entre les ecoentitats
adherides a aquest programa de l’Ajuntament de Lleida. S’han repartit entre els membres de la comunitat universitària prop de 200
embuts dissenyats específicament per a la recollida selectiva de
l’oli usat.

La UdL participa en la Plataforma d’Universitats de
l’Estratègia Catalana de Residu Zero (http://www.residusiconsum.org/, una entitat amb plataformes també d’entitats,
empreses i ajuntaments que vol afavorir la reducció de la
generació de residus a Catalunya. La plataforma universitària està impulsant un portal per a posar en comunicació
estudiantat i empreses, entitats i ajuntaments de cara a realitzar treballs de fi de grau o de màster i tesis doctorals sobre
temes de residus.
Ús eficient de recursos
S’ha dut a terme una campanya de conscienciació de la importància de l’ús de l’aigua estrictament necessària, consistent en la
col·locació d’adhesius com el de la figura, dissenyat pel Servei de
Reproducció d’Imatge de la UdL.
Les accions que s’han dut a terme per a optimitzar l’ús de l’energia es
troben recollides a l’apartat de l’Oficina Tècnica d’Infraestructures.
Mobilitat
Fruit d’un conveni signat amb el “Bicicleta Club de Catalunya”
(BACC), s’han posat a disposició de l’estudiantat 20 noves bicicletes en préstec durant el curs acadèmic 2012-13, que s’han afegit
al programa del SIAU. Moltes de les bicicletes han estat prestades
a estudiants de mobilitat. S’ha iniciat un projecte, que finalitzarà
durant el proper curs acadèmic, per a posar a disposició dels membres del PDI i del PAS bicicletes per a realitzar els trajectes entre
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els campus de la UdL. La decisió de dur-lo a terme es va prendre
després de la realització d’una enquesta entre el PAS i el PDI que va
mostrar que el nombre de usuaris potencials és suficientment alt.
Difusió i foment de l’ambientalització i de la sostenibilitat
La III Setmana de la Sostenibilitat de la UdL, realitzada del 22 al 27
d’octubre de 2012, va tractar de la Minimització i Gestió de Residus, i va comptar amb el patrocini de dues empreses (Ros Roca i
Ilnet). Durant la setmana, es va presentar el I Concurs d’Idees Sostenibles de la UdL i el projecte ReUdLitza. L’assistència als actes va
ser d’unes 300 persones. Es van desenvolupar els següents actes
als quatre campus de la UdL:
• l’acció del Cobrador del Frac Ambiental pels campus,
• la conferència “Consumir menys per a viure millor:L’autogestió
col·lectiva”,
• els tallers “Compostatge”, “Reparació de bicicletes” i “Recollida
selectiva”,
• les taules rodones “Els residus a la UdL”, amb la participació
de les empreses concessionàries dels serveis de neteja i de restauració a la UdL, i “Els residus a Catalunya”, amb la participació de representants de l’Agència de Residus de Catalunya,
l’Institut de Sostenibilitat de la UPC i del municipi d’Usurbil,
• la Festa Sostenible, amb jocs de fusta pels més petits i un concert de “Música Zero” en el qual l’energia elèctrica va ser proporcionada pels assistents mitjançant bicicletes, i
• la visita guiada al Parc de La Mitjana.
Per tal de mantenir la tensió mediambiental durant tot el curs
acadèmic, es va planificar el I Cicle de Tallers i Xerrades sobre temes mediambientals i de sostenibilitat, amb tres xerrades, dos tallers i una visita guiada a instal·lacions de la UdL.
El I Concurs d’Idees Sostenibles va ser convocat per tal de transmetre la motivació per la millora del medi ambient i per tal
d’incentivar la comunitat universitària a realitzar accions positives
que ajudin a reduir l’impacte mediambiental de l’activitat de la
ÍNDEX

universitat. Es van presentar set propostes i la proposta guanyadora va ser la presentada sota el pseudònim de “L’avi”, pensada
per a socialitzar el material didàctic de les assignatures mitjançant
la reutilització de les fotocòpies, una iniciativa que vol reaprofitar
aquests materials didàctics pensant en un benefici tant per a les
copisteries com per a l’estudiantat.
Es va realitzar una presentació sobre temes de residus i medi ambient en general, pensada per tal d’informar de les possibilitats
que té l’alumnat de tenir un comportament més sostenible a la
UdL i en la seva vida dins del programa d’acollida dels estudiants
de la Facultat de Dret i Economia.
S’ha iniciat el projecte de Voluntariat Ambiental de la UdL, amb
l’objectiu d’augmentar el nombre de membres de la comunitat
universitària implicat en els temes mediambientals i de sostenibilitat.
S’ha assegurat la inclusió de criteris mediambientals en les clàusules tècniques dels plecs de condicions dels concurs del servei de
neteja i del servei de jardineria de la UdL.

de Lleida durant el bienni 2012-13, promogut per l’Ajuntament de
Lleida. En aquest programa, es van incloure tres accions que s’han
dut a terme durant aquest curs acadèmic 2012-13:l’augment del
nombre de bicicletes cedides a l’estudiantat, la creació de ReUdLitza i la realització del I Concurs d’Idees Sostenibles. Així mateix, i també amb l’Ajuntament de Lleida, la UdL va col·laborar en
l’organització del cicle “Ciutat del futur. Ciència o ficció”, un cicle
de conferències, cinema, accions i mostres tecnològiques, realitzat
a Lleida entre el 6 de març i el 15 de juny.
S’ha participat en les reunions de la comissió sectorial de la CRUE
específica per a temes mediambientals, la CADEP, i es va participar en l’enquesta de l’esmentada sectorial sobre mobilitat universitària, en què es van esmentar iniciatives ambientals en aquest
àmbit a la UdL:la cessió de bicicletes a l’estudiantat, el taller de
reparació d’aquest vehicles dins la 3a setmana de la sostenibilitat
i també el conveni amb l’ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat)
per tal d’aconseguir utilitzar el carnet universitari, amb descomptes puntuals, com a targeta de transport públic.

Participació en iniciatives i programes públics
A més de les participacions ja recollides en els aparats anteriors, la
UdL va renovar la seva participació en el Programa d’Ecoentitats
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QUALITAT I PLANIFICACIÓ
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PLA ESTRATÈGIC 2013-2016
L’any 2011, la Universitat de Lleida va complir vint anys. Al llarg
d’aquestes dues dècades, el projecte universitari nascut el 1991,
aplegant diversos estudis que fins aleshores impartien altres
universitats catalanes a la ciutat de Lleida, s’ha consolidat plenament: la UdL forma part del sistema universitari públic de Catalunya i és una de les institucions referents dins de la societat
lleidatana.
Entre els actuals responsables del govern de la UdL, existeix el
convenciment que una organització complexa com la universitat
ha d’estar perfectament alineada amb els seus objectius estratègics i amb la seva acció del dia a dia, i que, per tant, cal disposar
d’una cultura organitzativa compartida per totes les persones
que hi treballen que permeti anar aconseguint les fites desitjades. Aquest instrument que permet crear cultura corporativa,
alinear l’organització i satisfer les expectatives de les persones
que reben els serveis de la UdL és el Pla Estratègic.
L’any 2012, va quedar exhaurit el Pla Estratègic 2006-2012, per
la qual cosa es va considerar pertinent repensar quina seria la
propera etapa que la UdL hauria d’abordar a partir de la revisió
de la formulació estratègica realitzada l’any 2006 i els reptes

de futur que haurien d’abordar el conjunt de les universitats, i
particularment la Universitat de Lleida.
Per aquest motiu, l’equip de govern ha considerat necessari elaborar el nou Pla Estratègic de forma participativa com un procés
que ha de tenir impacte en la fixació de les prioritats i en els
resultats que obté la UdL.
Desenvolupament del procés
El desenvolupament del Pla Estratègic de la Universitat de Lleida
2013-2016 s’ha realitzat en sis fases, que són:
1. Elaboració del document de bases.
2. Realització de la diagnosi o anàlisi DAFO.
3. Aprovació de la metodologia i elaboració d’un primer document estratègic.
4. Concreció de les línies d’actuació en grups de treball i participació de la comunitat universitària.
5. Contrast amb agents externs i validació interna.
6. Aprovació i operativització del Pla Estratègic.
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Gràficament

•

L’elaboració del pla estratègic ha comptat amb el suport metodològic de l’empresa TRANS, sota la direcció de Francesc Solà i el treball
de consultoria permanent de Pau Le Monnier.

A nivell metodològic, es fan les consideracions següents:
•

L’equip guia designat pel Rector ha estat l’encarregat d’elaborar
aquest primer document estratègic que contenia la missió, visió, valors, àmbits i eixos estratègics, i que també va definir les
línies d’actuació per a cada eix per tal de facilitar que el debat
i aportacions en el procés participatiu posterior es fes sobre la
base d’un document prou desenvolupat.

•

Aquest document de partida era entès com un document de
treball, que en la fase de debat va ser modificat en la direcció
i fins allà on van determinar les persones participants en el
debat, sempre en busca del consens.

•

La missió, visió i valors s’han vist reflectits en la formulació
dels eixos estratègics i de les línies d’actuació del Pla Estratègic.

•

Per tal d’articular el debat posterior de forma ordenada, es
va estructurar el primer document estratègic al voltant de 5
àmbits estratègics i un nombre limitat d’eixos estratègics, que
al seu torn es despleguen en un nombre indeterminat de línies
d’actuació.

•

Els àmbits estratègics proposats a partir dels quals es van crear
les comissions en la fase següent són:

A nivell operatiu, la coordinació global i el seguiment del procés
d’elaboració del PE 2013-16 l’ha realitzat un Equip Guia nomenat
pel Rector i dirigit pel Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa.
A continuació es detalla el procediment per a cada una d’aquestes
fases.
FASE 1: Elaboració del primer document estratègic
A partir de la diagnosi realitzada prèviament, en aquesta fase
es va obtenir una primera proposta de document estratègic que
contenia els elements del Pla Estratègic següents:
•

La missió de la UdL: defineix la raó de ser de la institució.

•

La visió de la UdL: estableix a què aspira la institució amb
un horitzó de llarg termini.

•

Els valors de la UdL: en el context de la planificació estratègica, són les característiques pròpies a través de les quals la
Universitat vol ser reconeguda i percebuda i que configuren
la raó d’actuar de la institució i la singularitzen.

•

•

•
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Els vectors transversals: han de servir per prioritzar els eixos
estratègics i les línies d’actuació.

Els àmbits estratègics: configuren blocs de contingut que
permeten estructurar i agrupar d’una manera coherent el
conjunt de l’activitat universitària.

1. Docència, aprenentatge i ocupabilitat.

Els eixos estratègics: són la formulació en clau estratègica
de les prioritats que han de caracteritzar l’actuació de la
Universitat en cadascun dels àmbits estratègics prèviament
definits.

3. Relació amb el territori i internacionalització.

Les línies d’actuació: són les accions que s’han de desenvolupar i que han de servir per concretar la visió estratègica
formulada en els eixos.
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2. Recerca i transferència de coneixement.

4. Comunitat universitària i polítiques transversals.
5. Organització i gestió de recursos i serveis.
•

En relació amb els eixos estratègics, cal dir que aquests identifiquen el contingut del pla, els temes al voltant dels quals es
proposa actuar; són estratègics perquè la manera com es for-
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mulen orienta la direcció en la qual es vol avançar; finalment,
es va considerar oportú limitar el nombre d’eixos per àmbit per
tal d’assolir concreció en la identificació de l’estratègia, apostant per treballar unes línies determinades i posant l’accent en
els temes considerats més importants i prioritaris.
FASE 2: Debat i concreció del contingut del Pla
Estratègic
La metodologia de la participació es va acordar amb la comunitat universitària a partir del document Proposta de Procediment
per a l’Elaboració del Pla Estratègic de la Universitat de Lleida
2013-2016, presentat i aprovat en el Consell de Govern del 12
de desembre de 2012.

Cada comissió ha estat formada pels membres següents:
El president-coordinador de la comissió;
El vicerector/a responsable de presentar la ponència base;
2 membres del Consell de Direcció;

Aquesta fase consisteix en l’articulació d’un procés participatiu propi en el que la comunitat universitària contribueix a
l’elaboració de la proposta del Pla Estratègic. S’han contemplat
dos tipus de participació, una oberta i una presencial a partir de
comissions de treball.

2 degans de Facultat/directors d’Escola;

Participació oberta

2 persones nomenades pel Consell Social;

D’una banda, el procés de participació obert ha recollit l’opinió
i ha rebut les idees de totes aquelles persones de la comunitat
universitària que han desitjat aportar contingut a la proposta.
L’objectiu era debatre els grans reptes i els eixos estratègics que
s’havien establert com a prioritaris en el document estratègic
acordat per l’Equip Guia.

6 representants del Consell de Govern:

L’organització d’aquest procés s’ha dut a terme mitjançant un
fòrum web on s’ha posat a disposició de tota la comunitat universitària la informació del procés i els seus resultats. D’aquesta
manera, qualsevol persona ha pogut conèixer la proposta estratègica, només entrant amb les seves dades d’accés. Aquest espai
de participació va estar obert al llarg del mes de març.
Participació presencial
Per a cadascun dels àmbits, s’ha constituït una comissió que té
l’encàrrec de debatre i consensuar els eixos estratègics i concretar les línies d’actuació i tenir en consideració les aportacions
fetes en el procés de participació obert.
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El nombre de persones participants en les comissions és limitat. La seva composició és plural i representativa dels diferents
col·lectius i sensibilitats en el si de la comunitat universitària.
La composició d’aquestes comissions ha tingut en compte una
representació equilibrada dels diferents òrgans de representació
de la Universitat de Lleida.
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2 directors de Departament;
1 representant d’Institut/Centre de recerca;

•

3 representants del PDI;

•

1 representant del PAS;

•

2 representants dels estudiants;

1 director d’àrea/caps de servei/responsable administratiu en
l’àmbit de la comissió;
1 secretari tècnic, que ajuda el president-coordinador en prendre notes de les principals idees sorgides en el debat
Les comissions han estat presidides i coordinades pel presidentcoordinador, a qui corresponia dirigir el debat i la redacció final
d’eixos i continguts fruit del consens. El treball de les comissions
ha estat pautat en dues sessions de debat.
Les persones que han participat en les comissions són:
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Docència, Aprenentatge i Ocupabilitat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carles Alsinet (president)
Francisco García
Neus Vila
Dolors Mayoral
M. Pau Cornadó
Rosa Solé
Carmen Nogareda
Antoni Blanc
Fidel Molina
Fernando Guirado
Antonio Ramos
Miguel Angel Escobar
Albert Carabassa
Victor Sabaté
Jordi Peña
Danae Sarradell
Eva Serra

Recerca i Transferència del Coneixement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Cantero (president)
Jaume Puy
Albert Sorribes
Francesc Giné
Maria José Puyalto
Maria José Vilalta Escobar
Jaume Sanuy
Xavier Matías-Guiu
Jaume Giné
Miguel Ángel Escobar
Xavier Terrado
Lidia Benseny
Gemma Espigares
Elisa Cabiscol
Jordi Margalef
Fermina Salillas

Relació amb el Territori i Internacionalització
•
•
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Albert Turull (president)
Astrid Ballesta
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joan Biscarri
Narciso Pastor
Joan Busqueta
Miquel Nogués
Xavier Gómez
Flocel Sabaté
M. Carmen Jové
Jose Manuel Alonso
Pilar Jürschik
Xavier Noguero
Mariona Jardí
Francesc López
Maribel Palau
Carme Gallart

Comunitat Universitària i Polítiques Transversals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enric Herrero (president)
Carles Capdevila
Neus Vila
Ramon Saladrigues
Joan Busqueta
M. José Puyalto
J. Carles Balasch
Joaquim Ros
Lluïsa Cabeza
Dolors Toldrà
Yolanda Soria
Montse Casanovas
Margarida Serveto
Enric Magrí
Pau Sánchez
Mariona Capdevila
Pilar Sánchez

Organització, Recursos i Serveis
•
•
•
•
•
•

José Luis Gallizo (president)
Jesús Avilla
Ramon Saladrigues
Josep Maria Sentís
Francesc Giné
Joan Blanco
ÍNDEX

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Salvador Turégano
Jacint Boix
Fernando Guirado
Àngels Santa
José Luis Navarro
Josep M. Romero
Ramon Fernández
Mercè Gomà
Loli Manciñeiras
Carme Sala

Les sessions presencials realitzades han estat les següents:
•

Presentació de Presidents i VRs ponents: 27 de febrer 2013.

•

1a sessió de debat 5 comissions: 04 a 09 de març 2013.

•

2a sessió de debat 5 comissions: 18 a 22 de març 2013.

•

2 sessions coordinació Presidents: 13 de març i 3 d’abril 2013.

•

Sessió plenària 5 comissions: 23 d’abril 2013.
FASE 3: Contrast extern

Un cop obtinguda la primera proposta del Pla Estratègic, es va
procedir a contrastar-la amb altres agents externs.
L’objectiu d’aquest contrast era poder disposar d’una sèrie de
persones de referència i d’experts amb coneixements i experiència en l’àmbit de la universitat i del món empresarial per tal de
poder recollir aportacions de caire estratègic i contrastar propostes i plantejaments continguts en la primera proposta del
Pla Estratègic de la UdL. Les funcions del grup d’experts van ser
doncs consultives i de contrast d’idees i propostes prèviament
formulades.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. José Antonio Bonet
Sr. Gabriel Ferraté
Sr. Pere Macias
Sr. Manel Royes
Sr. Anton Costas
Sr. Carles Cabrera
Sr. Lluis Inglada
Sr. Francesc Solà
Sr. Pau Le Monnier

Una segona reunió amb l’equip aportat pel Consell Social de la UdL,
en la que van participar les persones següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Roberto Fernández
Sr. Ferran Badia
Carmel Mòdol
Ma Rosa Eritja
Josep Gabarró
José Antonio Bonet
Cèlia Perpinyà
Josep Anton Arnó
Miquel Àngel Alonso
Pep Tort
Francesc Ollé
Rosa Pérez
Conxita Villar
Estanis Grau
Miquel Bernal
Àngels Giné de Sola
Josep Maria Gardenyes
Joan Monyarch
Isabel Carboneras

El grup d’experts va ser consultat a fi de/d’:
- contrastar la diagnosi de la situació actual;

Es van realitzar dues reunions. Una primera amb l’equip aportat per l’Institut Cerdà i en la que van participar les persones
següents:

- aportar una visió estratègica al Pla estratègic;

•
•

- donar orientacions en bones pràctiques;

Sr. Roberto Fernández
Sr. Ferran Badia
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- identificar les necessitats de l’entorn econòmic i social;
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- compartir experiències;

OFICINA DE QUALITAT

- proposar línies d’actuació.

Sistema de garantia interna de la qualitat
de les titulacions (SGIQ)

Finalitzada aquesta fase de contrast, l’Equip Guia va elaborar
la proposta definitiva del Pla Estratègic 2013-16 a presentar al
Claustre per a la seva aprovació.
FASE 4: Aprovació del PE 2013-16
Finalment el Pla Estratègic es va aprovar per unanimitat en el
Consell de Govern del dia 28 de maig de 2013 i, per unanimitat,
en el Claustre de 29 de maig de 2013.
FASE 5: Operativització del Pla Estratègic
Simultàniament al procés d’aprovació del Pla Estratègic, s’ha començat a treballar en l’elaboració de la proposta d’operativització,
que consisteix en establir els mecanismes que permeten passar
de les prescripcions del paper a la realitat.
Així, per a cadascuna de les accions contingudes en el Pla Estratègic, s’estableixen algunes consideracions, com ara: nomenament d’una persona responsable, un termini d’execució i uns
indicadors d’acompliment.
Per tal de fer-ho de forma operativa, es preveu la constitució
d’un quadre de comandament, i l’establiment d’un sistema de
seguiment i d’avaluació dels resultats del desplegament del Pla
Estratègic.

1. Desplegament del SGIQ
En els cursos anteriors, tots els centres de la UdL han certificat
el disseny dels seus Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de les titulacions que imparteixen. El SGIQ garanteix
que el centre revisa constantment els procediments a través dels
quals gestiona les titulacions i identifica les millores que s’hi
poden introduir. El Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa i l’Oficina de Qualitat donen suport als equips de direcció
dels centres per al desplegament i seguiment dels procediments
inclosos en el SGIQ.
Hi ha un conjunt d’instruments que s’han ideat per tal de recollir la informació necessària per a l’anàlisi del desplegament
dels nous graus i màsters, com les enquestes de satisfacció dels
agents que participen en la docència o les plataformes d’anàlisis
dels indicadors del rendiment acadèmic.
D’altra banda, també cal garantir que totes les evidències i la
documentació que generen les titulacions en la seva implantació
es pugui agrupar i consultar d’una manera fàcil. Al llarg del curs,
s’han realitzat diferents actuacions en aquests dos aspectes.
1.1. Enquestes (assignatures/professor, pràcticum,
satisfacció graduats, inserció laboral màsters)
Els estudis d’opinió són un element important per tal de recollir
l’opinió de l’estudiantat i altres col·lectius sobre el desenvolupament de la docència. L’opinió dels agents és un in-put imprescindible en qualsevol sistema de qualitat. És per això que, des
del Vicerectorat de Qualitat, Innovació i Empresa, es continua
desplegant tot el sistema d’enquestes d’opinió que preveuen els
SGIQ dels centres. Aquest curs, amb la col·laboració del Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Continuada, s’han ofert
43 beques a l’estudiantat de la UdL, al llarg de tot el curs, per tal
d’organitzar la recollida de l’opinió de l’estudiantat sobre cada
assignatura i sobre tot el professorat que hi imparteix docència.
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En aquest curs, també s’ha implantat l’enquesta sobre el pràcticum a un conjunt de centres que han arribat al desplegament de
les Pràctiques Externes obligatòries dels programes de grau. Els
centres que s’han incorporat a la recollida d’aquesta enquesta
són: Facultat de Medicina i Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agrària. La resta de centres ja estaven recollint aquesta opinió:
Facultat de Ciències de l’Educació, Facultat de Lletres, Facultat
de Dret i Economia, Facultat d’Infermeria i Escola Politècnica Superior. En aquest estudi d’opinió, es consulta als diferents agents
que participen en l’activitat de pràcticum: a l’estudiantat que
ha realitzat l’estada de pràctiques, al tutor, a l’empresa o centre
col·laborador i al tutor acadèmic de la universitat.

cies expliquen el que fan les titulacions i els centres per tal de
revisar contínuament la docència i definir i aplicar millores. Tota
la documentació sobre el disseny, implementació i resultats de
les titulacions es recull en el portafoli del títol, que és un espai
al campus virtual que funciona com un repositori documental
per a tota la informació que genera cada una de les titulacions.
Aquest curs, a més de l’espai per a cada titulació i a petició dels
centres, s’ha inclòs en el portafoli un espai propi per a gestionar
la informació que genera cada centre en la gestió del seu sistema de qualitat.

La resta d’estudis d’opinió que estan desplegats en els graus
i màsters són les enquestes a l’estudiantat de mobilitat (IN i
OUT) i les enquestes d’opinió dels graduats o titulats de màster.
Aquestes últimes es recullen quan l’estudiantat va a sol·licitar el
títol a les secretaries dels centres. Aquest curs, s’ha creat una comissió interuniversitària, liderada per l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que ha
definit un qüestionari comú per a totes les titulacions de grau.
L’objectiu és recollir la satisfacció dels graduats i graduades i
poder tenir dades comparatives de tot el sistema universitari de
Catalunya. El qüestionari i el procés de recollida i coordinació
amb AQU s’experimentarà a inicis del curs 2013-14 en un centre
de la UdL.

A través de l’eina correu obert, amb un accés des de totes les
pàgines principals del centre i de la UdL, l’estudiantat envia les
preguntes, queixes i suggeriments que, des de l’Oficina de Qualitat es fan arribar als responsables de la gestió, segons la problemàtica que es planteja. Un cop la persona responsable respon
la pregunta enviada, ambdues es publiquen en l’espai d’aquesta
eina a la intranet de la UdL.

Finalment, aquest curs s’ha estat treballant també en el marc
interuniversitari per tal de definir el que serà el primer estudi
d’inserció laboral dels màsters de Catalunya. Un grup de treball, format per AQU Catalunya i totes les universitat públiques
i privades, ha definit el qüestionari d’aquest estudi i el nivell
d’agregació de les respostes, per àrees temàtiques, per tal
que els resultats siguin significatius per àmbit i per universitat. L’enquesta d’inserció laboral es desplegarà al llarg de l’any
2014 i els seus resultats es podran consultar en la plataforma
d’indicadors Winddat (http://winddat.aqu.cat/).

1.3. El correu obert

Aquest curs s’han rebut 45 preguntes a través de l’eina, repartides segons la taula següent:

ETSEA

3

FLL

9

FM

4

FDE

7

FCE

15

EPS

6

FI

1

Total

45

1.2. Portafoli del títol
El desplegament dels Sistemes de Garantia de la Qualitat impliquen també la documentació dels procediments i la recollida de
les evidències del funcionament del sistema. Aquestes evidèn118
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2. Seguiment anual del SGIQ
2.1. Titulacions
Aquest any, les titulacions han tornat a fer la revisió i valoració del curs tancat, en aquest cas del curs 2011-12. Cada
coordinador/a de titulació ha recollit en l’informe de seguiment
les valoracions dels principals indicadors de seguiment i resultats acadèmics i ha presentat una proposta de millora.. Les comissions d’estudi del centre (per als graus) i els òrgans responsables del POP del centre (per als màsters) han considerat i aprovat
aquestes propostes. Els informes s’han enviat al Vicerectorat de
Planificació, Innovació i Empresa i s’han debatut a la Comissió
d’Avaluació de la Universitat. Els resultats d’aquest seguiment
també s’han aprovat a la Comissió d’Ordenació Acadèmica i a
la Comissió d’Estudis Oficials de Postgrau. Finalment, aquests
informes s’envien a AQU Catalunya i es publiquen al web de la
UdL.
2.2. Centre
Al començament del curs 2012-13, es va iniciar una experiència
pilot a l’Escola Politècnica Superior per al seguiment de la implantació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat. Aquest
seguiment s’ha fet amb la participació i discussió de tot l’equip
directiu del centre, els coordinadors/res i el PAS amb responsabilitats de gestió al centre i al campus. L’objectiu d’aquest seguiment és valorar el funcionament dels procediments del centre
i identificar les millores que es poden introduir. Aquesta prova pilot va servir per assajar la metodologia de seguiment d’un
centre. El mes de juny del curs 2012-13, s’ha ampliat aquesta
experiència a tots els centres de la UdL.
2.3. UdL
L’equip de direcció de la UdL també revisa, en el seu nivell de
responsabilitat, el funcionament del SGIQ de la Universitat. Hi
ha un conjunt de procediments que són comuns a tots els centres i els diferents vicerectorats, gerència i l’ICE-CFC en són els
màxims responsables.
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3. Acords 2013 amb els centres
En el marc del finançament dels centres, s’han redactat els
Acords de millora entre els equips de direcció de la UdL i els de
cada centre. Aquest curs, un dels acords transversals a tots els
centres ha estat l’elaboració i seguiment d’un Pla de Millora de
les titulacions, a partir de les propostes incloses en els informes
de seguiment anual. Aquest Pla de Millores té un seguiment per
part dels centres i la UdL en dos moments de l’any per tal de
monitoritzar l’evolució de les accions realitzades.
4. SGIQ de doctorat
L’Escola de Doctorat ha aprovat el primer document que recull
el Sistema de Garantia de la Qualitat que s’aplicarà a cadascun
dels programes de doctorat regulats pel Decret 99/2011. Aquest
sistema recull els procediments que s’utilitzaran per a la gestió
de la formació de doctorat i per al seguiment dels estudiants.

Avaluació docent del professorat
Convocatòria 2012 (Resultats)
En la convocatòria 2012, s’han avaluat 72 professors per als
complements addicionals de docència i 3 per a la certificació de
l’activitat docent. S’ha millorat l’aplicatiu informàtic que dona
suport a aquest procés. A través d’aquest aplicatiu, el professorat valida i completa la informació que la institució posa a
la seva disposició per a l’avaluació, tramita la documentació
i, posteriorment, un cop realitzada l’avaluació per la Comissió
d’Avaluació de la Universitat, pot consultar els resultats provisionals abans de que aquests s’enviïn a AQU Catalunya per la
seva certificació.
Tallers de formació
Aquest curs, s’han tornat a organitzar els tallers de formació del
professorat en el marc de la convocatòria d’avaluació docent.
En aquests tallers s’explica als assistents el funcionament de
l’aplicatiu informàtic i es resolen els dubtes que es puguin tenir
sobre els criteris i barems del Manual d’Avaluació docent del
Professorat de la UdL.
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Sistemes d’informació
DATA
La plataforma d’anàlisi de dades de la UdL, que es va implantar el
curs 2011-12, s’ha ampliat amb nous informes per tal d’analitzar
la docència impartida pel professorat i les noves enquestes de
l’alumnat que s’han començat a recollir (enquestes de les pràctiques externes obligatòries i programes de mobilitat). S’ha ampliat el conjunt d’indicadors d’aquests mòduls i s’ha validat la
informació d’aquest bloc.
Pel que fa a la informació sobre el desenvolupament i resultats de
les titulacions, s’ha millorat els informes de consulta pels coordinadors de titulació amb la inclusió de nous indicadors. També
s’ha repensat la informació sobre les titulacions que s’havia de
posar a disposició de la societat a través d’un accés lliure al web
institucional de la UdL. El nou dossier públic d’indicadors va ser
aprovat per la Comissió d’Avaluació de la Universitat i respon
també a les demandes que AQU Catalunya fa arribar a totes les
universitats sobre la necessitat de transparència i rendiment de
comptes sobre els resultats de les titulacions.
UNEIX – WINDDAT
Aquest curs, s’han continuat coordinant les trameses dels fitxers d’informació sobre la docència i la recerca de la universitat al Departament responsable d’universitats de la Generalitat
de Catalunya que gestiona la base de dades UNEIX. Com cada
curs, la petició de dades a les universitats s’ha incrementat per
tal d’oferir més informació de totes les universitats públiques i
privades del sistema universitari de Catalunya. El portal d’accés
als indicadors de totes les universitats es pot consultar a http://
winddat.aqu.cat/

es realitzen a cada centre per als graus i màsters, es discuteix
amb els assistents els requeriments del seguiment i acreditació
de les titulacions, del seu paper en aquest seguiment i quins són
els instruments a la seva disposició per a l’anàlisi de les titulacions i la identificació de les millores. El procediment forma part
del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat dels centres. Una
part important de la formació és l’entrenament en la consulta i
interpretació dels indicadors que es poden consulta a través de
la plataforma DATA.
Equips de direcció
En el marc de la formació dels nous càrrecs de centres i departaments, sorgits de les eleccions dels equips directius, la gerència
va organitzar el mes de maig unes jornades de reflexió sobre la
gestió. En aquestes jornades, organitzades en dues sessions, es
va presentar als nous equips el procés de seguiment i acreditació de les titulacions, en el marc VSMA (Verificació-SeguimentModificació-Acreditació) dissenyat per AQU Catalunya.
Estudiantat
El Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Continuada i
el Consell de l’Estudiantat de la UdL van organitzar un curs de
Representació Estudiantil que es va impartir en cada un dels
dos semestres. Aquest curs, es va dur a terme, en dues sessions,
al llarg del mes d’octubre (1r quadrimestre) i al llarg del mes
de febrer (2n quadrimestre). En el temari d’aquest curs, hi ha
una sessió dedicada al seguiment de la qualitat de les noves
titulacions adaptades a l’EEES, la participació dels estudiants i el
paper de les comissions d’estudis. En la jornada de formació, es
fa la simulació del treball d’una comissió d’estudis i s’analitzen
els principals indicadors de rendiment de les titulacions.

Formació en qualitat
coordinadors
El mes de novembre, es van organitzar les sessions de formació
anual dels coordinadors/res de titulació per a dur a terme el seguiment del curs ja tancat 2011-12. En aquestes sessions, que
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1. ESTUDIANTAT
El curs acadèmic 2012-13, s’han matriculat a la Universitat de
Lleida un total de 10.033 estudiants. Aquesta xifra suposa una
reducció absoluta de 20 estudiants respecte a les dades del curs
2011-12, el que equival a una disminució percentual del -0,2%.
Resum de la matrícula oficial de primer, segon i tercer cicle,
centres propis i adscrits
Tipologia d’ensenyaments
Llicenciatures, diplomatures
i enginyeries
Graus
Màsters
Doctorat
Mobilitat
Centres propis
Llicenciatures, diplomatures
i enginyeries
Graus
Màsters
Doctorat
Mobilitat
Centres adscrits
Total UdL
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Dones
520

Homes
564

Total
1.084

3.994
403
194
175
5.286
26

2.589
424
138
118
3.833
83

6.583
827
332
293
9.119
109

191
33
6
1
257
5.543

460
98
14
2
657
4.490

651
131
20
3
914
10.033

Durant aquest curs acadèmic, s’han matriculat 9.119 estudiants
en els centres propis de la UdL, mentre que 914 alumnes s’han
matriculat en els centres adscrits. En relació amb les xifres del
curs precedent, es detecta un augment d’estudiants de l’1% en
els centres propis i una disminució de l’11% en els centres adscrits.
Respecte a la distribució dels alumnes matriculats en funció del
tipus d’estudi, 1.193 estudiants s’han matriculat en llicenciatures,
diplomatures i enginyeries de primer i segon cicle i únicament de
segon cicle (el que equival a l’11,9% del total), 7.234 alumnes s’han
matriculat de grau (el 72,1%), 958 alumnes en màster oficial (el
9,6%), 352 s’han matriculat en estudis de doctorat (el 3,5%), i 296
són estudiants matriculats en els diversos programes de mobilitat
(el 3%).
Pel que fa a la distribució per sexes, durant el curs 2012-13, s’han
matriculat a la UdL més dones que homes, ja que les dones, 5.543,
suposen un 55,2% del total d’estudiants, per sobre dels 4.490 homes, que suposen el 44,8%.
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Resum de la matrícula oficial de Graus, Màsters i Doctorat del curs 2012/2013, per centres
Tipologia d’ensenyaments
Escola Tècnica Superior
Agrària
Facultat de Lletres
Facultat de Medicina
Facultat de Dret i Economia
Facultat de Ciències de
l’Educació
Escola Universitària
Politècnica
Facultat d’Infermeria
Doctorat
Mobilitat
Centres propis
Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya
Escola Universitària
de Relacions Laborals
Doctorat
Mobilitat
Centres adscrits
Total UdL
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Llicenciatures i Enginyeries
Graus
Màsters
Total Centre
Dones
Homes Total
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
165
271
436
386
410 796
100
205
305
651
886 1.537
17
149
114
48

2
62
66
11

19
211
180
59

379
538
709
1.477

25

151

176

2

1

520
21
5

26
546

265 644
199 737
585 1.294
363 1.840

83
25
30
94

26
5
22
46

109
30
52
140

479
712
853
1.619

293
266
673
420

772
978
1.526
2.039

138

655

793

14

105

119

177

911

1.088

3

367

112

479

57

15

72

564
79

1.084
100

3.994
120

2.589 6.583
402 522

403
33

424
98

827
131

426
194
175
4.917
174

128
138
118
3.577
579

554
332
293
9.119
753

4

9

71

0

0

0

76

62

138

131
958

6
1
257
5.174

14
2
657
4.234

20
3
914
10.033

83
647

109
1.193

191
4.185

58

129

460 651
3.049 7.234

33
436

98
522
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Estudiants de nou accés a primer curs dels graus, 2012/13
Ensenyaments de grau

Ciència i Salut Animal
Administració i Direcció
d’Empreses
Ciències Biomèdiques
Biotecnologia
Enginyeria Agrària i
Alimentària
Ciència i Tecnologia
d’Aliments
Comunicació i Periodisme
Audiovisuals
Dret
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Social
Enginyeria Forestal
Enginyeria Informàtica
Arquitectura Tècnica
Enginyeria Electrònica
Industrial i Automàtica
Enginyeria Mecànica
Fisioteràpia
Psicologia
Turisme
Estudis Anglesos
Estudis Catalans i Occitans
Estudis Hispànics: Llengua i
Literatura
Geografia i Ordenació del
Territori
Història de l’Art
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Via 0.
Via 2.
Estudiants
Estudiants
procedents amb estudis
de batxillerat universitaris
amb PAU

45
125

7

34
45
25

1
1
1

Via 4.
Estudiants
procedents
cicle
formatiu
grau superior
o FP 2n grau

Via 7.
Estudiants
procedents
PAU amb
estudis
universitaris
començats

Via 8.
Estudiants
procedents
cicle formatiu
grau superior
o FP 2n grau
amb estudis
universitaris
començats
1
6

10
48

6
32

3
12

7
4
4

35

4

5

42

11

2

2

6
64
56
34
16
18
12
8

6
1
22
6
4
5
4
2

1
7
10
3
1
2
1
1

19
8
10
15
1
1
1

9
4
5
3
6
3
3

1
3
3

82
44
99
35
26
51
17
30
40
27
29
30
35
4
14

3
1
5
1

2
1
3
1

11
13

4
1

1

2

1
2

Via 9.
Estudiants
procedents
de proves
d’accés de
majors de
25 anys

Total
estudiants
matriculats
de nou accés

Total
places
ofertes

62
220

60
220

46
52
44

45
50
80

44

40

57

50

102
120
195
83
47
77
34
43

100
120
195
80
100
70
50
40

2
2
1
1

72
44
51
49
43
8
20

80
40
50
50
40
40
40

1

16

30

17

30

2
1
1

4
3
3
4
1

2
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Ensenyaments de grau

Història
Infermeria
Medicina
Nutrició Humana i Dietètica
Treball Social
Total Centres propis
Ciències de l’Activitat Física i
de l’Esport
Relacions Laborals i Recursos
Humans
Total Centres adscrits
Total Graus UdL
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Via 0.
Via 2.
Estudiants
Estudiants
procedents amb estudis
de batxillerat universitaris
amb PAU

Via 4.
Estudiants
procedents
cicle
formatiu
grau superior
o FP 2n grau

Via 7.
Estudiants
procedents
PAU amb
estudis
universitaris
començats

26
47
86
34
39
1.170
47

1
1
2
1
1
34
3

2
33
7
10
30
440
62

4
5
20
4
8
190
4

19

4

10

66
1.236

7
41

72
512

Via 8.
Estudiants
procedents
cicle formatiu
grau superior
o FP 2n grau
amb estudis
universitaris
començats

Via 9.
Estudiants
procedents
de proves
d’accés de
majors de
25 anys

Total
estudiants
matriculats
de nou accés

Total
places
ofertes

1
53
4

2
2
1
1
32
3

33
90
120
50
80
1.919
123

40
90
120
50
90
2.090
120

6

2

1

42

60

10
200

6
59

4
36

165
2.084

180
2.270

2
3
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Total estudiants matriculats als graus, curs 2012/13
Ensenyaments de grau
Ciència i Salut Animal
Administració i Direcció d’Empreses
Ciències Biomèdiques
Biotecnologia
Enginyeria Agrària i Alimentària
Ciència i Tecnologia d’Aliments
Comunicació i Periodisme Audiovisuals
Dret
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Social
Enginyeria Forestal
Enginyeria Informàtica
Arquitectura Tècnica
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Mecànica
Fisioteràpia
Psicologia
Turisme
Estudis Anglesos
Estudis Catalans i Occitans
Estudis Hispànics: Llengua i Literatura
Geografia i Ordenació del Territori
Història de l’Art
Història
Infermeria
Medicina
Nutrició Humana i Dietètica
Treball Social
Total Centres propis
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Relacions Laborals i Recursos Humans
Total Centres adscrits
Total Graus UdL
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Dones
139
370
116
89
53
72
103
273
428
473
222
33
15
93
13
17
79
120
66
113
26
39
16
48
34
288
314
108
234
3.994
120
71
191
4.185

Homes
66
411
40
63
107
28
79
138
12
229
44
146
166
176
94
219
47
17
36
29
4
11
51
11
80
65
126
33
61
2.589
402
58
460
3.049

Total
205
781
156
152
160
100
182
411
440
702
266
179
181
269
107
236
126
137
102
142
30
50
67
59
114
353
440
141
295
6.583
522
129
651
7.234

ÍNDEX

Estudiants de nou accés a primer curs dels màsters, 2012/13
Ensenyaments de màster

Estudiants Estudiants Total estudiants Total places
matriculats matriculats matriculats de
ofertes
dones
homes
nou accés
Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones a l’Àmbit Rural
11
1
12
25
Biotecnologia en Ciències de la Salut
7
1
8
20
Ciències Aplicades a l’Enginyeria
2
3
5
20
Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
9
6
15
25
Desenvolupament i Cooperació Internacional
5
2
7
25
Educació Inclusiva
7
2
9
20
Educació per a la Salut
15
5
20
25
Enginyeria Agronòmica
7
15
22
80
Enginyeria de Forests
2
9
11
50
Enginyeria Industrial
2
18
20
25
Enginyeria Informàtica
0
19
19
20
Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants
17
8
25
25
Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FPI i Idiomes
23
21
44
80
Gestió de Sols i Aigües
2
10
12
40
Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària
7
13
20
25
Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral
2
18
20
40
Llengües Aplicades
14
4
18
25
Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local
no activat
25
Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió Ambiental
7
9
16
20
Protecció Integrada de Cultius
5
18
23
25
Psicopedagogia
28
11
39
50
Recerca en Salut
18
4
22
20
Recerca Educativa
8
8
20
Sanitat i Producció Porcina
4
26
30
25
Sistema de Justícia Penal
13
10
23
40
Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement
9
4
13
20
Erasmus Mundus en Gestió Forestal i de Recursos Naturals
5
5
10
20
European Forestry
2
2
20
Plant Breeding (Millora Genètica Vegetal)
15
10
25
20
Total Centres propis
246
252
498
875
Dret Esportiu - Edició Iberoamericana
11
25
36
40
Total Centres adscrits
11
25
36
40
Total màsters de la UdL
257
277
534
915
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Total estudiants matriculats als màsters, curs 2012/13
Ensenyaments de màster
Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones a l’Àmbit Rural
Biotecnologia en Ciències de la Salut
Ciències Aplicades a l’Enginyeria
Ciències de la Infermeria
Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
Desenvolupament i Cooperació Internacional
Educació Inclusiva
Educació per a la Salut
Enginyeria Agronòmica
Enginyeria de Forests
Enginyeria de Programari Lliure
Enginyeria Industrial
Enginyeria Informàtica
Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants
Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FPI i Idiomes
Gestió de Sols i Aigües
Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària
Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral
Interacció Persona-Ordinador
Llengües Aplicades
Migracions i Mediació Social
Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local
Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió Ambiental
Protecció Integrada de Cultius
Psicopedagogia
Recerca en Salut
Recerca de Sistemes de Producció Agroalimentària
Recerca de Sistemes i Productes Forestals
Recerca Educativa
Sanitat i Producció Porcina
Sistema de Justícia Penal
Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement
Erasmus Mundus en Gestió Forestal i de Recursos Naturals
European Forestry
Plant Breeding (Millora Genètica Vegetal)
Total Centres propis
Director Esportiu
Dret Esportiu
Dret Esportiu - Edició Iberoamericana
Gestió Esportiva
Total Centres adscrits
Total màsters de la UdL
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Dones
17
7
3
42
11
9
9
15
25
7
5
3
2
20
22
13
9
2
1
27
2
10
7
10
36
18
0
1
10
4
19
15
5
2
15
403
4
12
7
10
33
436

Homes
2
1
5
11
10
3
3
4
51
18
9
46
37
8
23
22
13
17
8
6
1
7
9
26
12
4
0
2
0
31
12
7
5
0
11
424
17
33
33
15
98
522

Total
19
8
8
53
21
12
12
19
76
25
14
49
39
28
45
35
22
19
9
33
3
17
16
36
48
22
0
3
10
35
31
22
10
2
26
827
21
45
40
25
131
958
ÍNDEX

Total estudiants matriculats a les llicenciatures, diplomatures i enginyeries, curs 2012/13
Ensenyaments de llicenciatura, diplomatura i enginyeria
Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat en Explotacions Agropecuàries
Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat en Hortofructicultura i Jardineria
Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat en Mecanització i Construc. Rurals
Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat Indústries Agràries i Alimentàries
Enginyeria Tècnica Forestal. Especialitat en Explotacions Forestals
Enginyeria Tècnica Forestal. Especialitat en Indústries Forestals
Enginyeria Agronòmica/Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària-Retitulació
Enginyeria de Forests/Grau en Enginyeria Forestal-Retitulació
Llicenciatura en Ciència i Tecnologia d’Aliments
Llicenciatura en Biotecnologia
Llicenciatura en Filologia Anglesa
Llicenciatura en Filologia Catalana
Llicenciatura en Filologia Hispànica
Llicenciatura en Historia de l’Art
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Llicenciatura en Medicina
Llicenciatura en Dret
Diplomatura en Ciències Empresarials
Administració i Direcció d’Empreses
Llicenciatura en Ciències del Treball
Itinerari Curricular Conjunt de la Llicenciatura en Dret i de la Diplomatura en Ciències Empresarials
Diplomatura d’Educació Social
Llicenciatura de Psicopedagogia
Mestre. Especialitat Educació Musical
Mestre. Especialitat Educació Física
Mestre. Especialitat Educació Especial
Mestre. Especialitat Educació Primària/Grau en Primària-Retitulació
Mestre. Especialitat Educació Infantil
Mestre. Especialitat Llengua Estrangera
Diplomatura en Treball Social/Grau en Treball Social-Retitulació
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat en Mecànica
Enginyeria en Informàtica
Arquitectura Tècnica/Grau en Arquitectura Tècnica-Retitulació
Diplomatura en Infermeria
Total Centres propis
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Relacions Laborals
Total Centres adscrits
Total Llicenciatures, diplomatures i enginyeries de la UdL
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Dones
7
11
5
13
27
2
38
30
28
4
7
1
7
1
1
149
61
37
4
2
10
5
16
1
3
3
1
1
4
14
7
3
11
4
0
2
520
21
5
26
546

Homes
16
9
10
5
77
3
83
56
7
5
1
1
0
0
0
62
30
28
3
1
4
0
1
0
1
0
1
0
1
7
22
37
69
22
1
1
564
79
4
83
647

Total
23
20
15
18
104
5
121
86
35
9
8
2
7
1
1
211
91
65
7
3
14
5
17
1
4
3
2
1
5
21
29
40
80
26
1
3
1.084
100
9
109
1.193
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Total titulats als graus, curs 2012/13
Ensenyaments de grau
Ciència i Salut Animal
Administració i Direcció d’Empreses-Retitulació
Ciències Biomèdiques
Biotecnologia
Enginyeria Agrària i Alimentària-Retitulació
Ciència i Tecnologia d’Aliments
Comunicació i Periodisme Audiovisuals
Dret
Educació Infantil
Educació Primària-Retitulació
Educació Social
Enginyeria Forestal-Retitulació
Enginyeria Informàtica
Arquitectura Tècnica-Retitulació
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Mecànica
Fisioteràpia
Psicologia
Turisme
Estudis Anglesos
Estudis Catalans i Occitans
Estudis Hispànics: Llengua i Literatura
Geografia i Ordenació del Territori
Història de l’Art
Història
Infermeria
Medicina
Nutrició Humana i Dietètica
Treball Social-Retitulació
Total Centres propis
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Relacions Laborals i Recursos Humans
Total Centres adscrits
Total Graus UdL
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Dones
21
13
0
0
10
0
0
0
0
14
0
1
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
3
7
7
0
0
4
45
157
0
0
0
157

Homes
10
6
0
0
6
0
0
0
0
8
0
3
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
8
0
0
1
3
103
0
0
0
103

Total
31
19
0
0
16
0
0
0
0
22
0
4
0
85
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8
15
0
0
5
48
260
0
0
0
260
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Total titulats a les llicenciatures, diplomatures i enginyeries, curs 2012/13
Ensenyaments de llicenciatura, diplomatura i enginyeria
Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat en Explotacions Agropecuàries
Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat en Hortofructicultura i Jardineria
Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat en Mecanització i Construc. Rurals
Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat Indústries Agràries i Alimentàries
Enginyeria Tècnica Forestal. Especialitat en Explotacions Forestals
Enginyeria Tècnica Forestal. Especialitat en Indústries Forestals
Enginyeria Agronòmica
Enginyeria de Forests
Llicenciatura en Ciència i Tecnologia d’Aliments
Llicenciatura en Biotecnologia
Llicenciatura en Filologia Anglesa
Llicenciatura en Filologia Catalana
Llicenciatura en Filologia Hispànica
Llicenciatura en Historia de l’Art
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Llicenciatura en Medicina
Llicenciatura en Dret
Diplomatura en Ciències Empresarials
Administració i Direcció d’Empreses
Llicenciatura en Ciències del Treball
Itinerari Curricular Conjunt de la Llicen. en Dret i de la Dipl. en C. Empresarials
Diplomatura d’Educació Social
Llicenciatura de Psicopedagogia
Mestre. Especialitat Educació Musical
Mestre. Especialitat Educació Física
Mestre. Especialitat Educació Especial
Mestre. Especialitat Educació Primària
Mestre. Especialitat Educació Infantil
Mestre. Especialitat Llengua Estrangera
Diplomatura en Treball Social
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat en Mecànica
Enginyeria en Informàtica
Arquitectura Tècnica
Diplomatura en Infermeria
Total Centres propis
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Relacions Laborals
Turisme
Total Centres adscrits
Total Llicenciatures, diplomatures i enginyeries de la UdL
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Dones
5
5
1
8
14
0
13
20
12
16
8
9
4
3
2
64
54
72
13
4
0
18
48
5
8
6
2
7
8
41
6
1
8
3
2
8
498
44
16
27
87
585

Homes
7
9
3
9
29
0
36
43
2
10
2
1
0
0
6
24
29
66
9
2
0
6
1
2
5
1
0
0
3
10
16
27
51
15
1
0
425
122
8
10
140
565

Total
12
14
4
17
43
0
49
63
14
26
10
10
4
3
8
88
83
138
22
6
0
24
49
7
13
7
2
7
11
51
22
28
59
18
3
8
923
166
24
37
227
1.150
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Total titulats als màsters, curs 2012/13
Ensenyaments de màster
Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones a l’Àmbit Rural
Biotecnologia en Ciències de la Salut
Ciències Aplicades a l’Enginyeria
Ciències de la Infermeria
Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
Desenvolupament i Cooperació Internacional
Educació Inclusiva
Educació per a la Salut
Enginyeria Agronòmica
Enginyeria de Forests
Enginyeria de Programari Lliure
Enginyeria Industrial
Enginyeria Informàtica
Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants
Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FPI i Idiomes
Gestió de Sols i Aigües
Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària
Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral
Interacció Persona-Ordinador
Llengües Aplicades
Migracions i Mediació Social
Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local
Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió Ambiental
Protecció Integrada de Cultius
Psicopedagogia
Recerca Clínica en Medicina
Recerca de Sistemes de Producció Agroalimentària
Recerca de Sistemes y Productes Forestals
Recerca Educativa
Sanitat i Producció Porcina
Sistema de Justícia Penal
Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement
Erasmus Mundus en Gestió Forestal i de Recursos Naturals
European Forestry
Plant Breeding (Millora Genètica Vegetal)
Total Centres propis
Director Esportiu
Dret Esportiu
Dret Esportiu - Edició Iberoamericana
Gestió Esportiva
Total Centres adscrits
Total màsters de la UdL
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Dones
7
8
2
21
9
14
18
23
1
0
0
0
0
11
28
7
17
0
1
8
8
10
9
6
31
18
4
2
12
6
13
4
0
5
6
309
1
2
5
1
9
318

Homes
0
5
7
6
10
7
1
1
1
0
5
0
0
4
22
6
6
0
6
4
6
11
7
7
4
4
15
5
4
17
13
1
0
7
9
201
6
2
20
2
30
231

Total
7
13
9
27
19
21
19
24
2
0
5
0
0
15
50
13
23
0
7
12
14
21
16
13
35
22
19
7
16
23
26
5
0
12
15
510
7
4
25
3
39
549
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Lloc de residència dels estudiants matriculats a la UdL, curs 2012/13
Lloc de residència habitual
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Cerdanya lleidatana
Garrigues
Noguera
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d’Urgell
Segarra
Segrià
Solsonès
Urgell
Vall d’Aran
Total província de Lleida
Barcelona
Girona
Tarragona
Total resta de províncies catalanes
Osca
Saragossa
Illes Balears
Castelló de la Plana
Alacant
València
Madrid
Gipuzkoa
altres províncies espanyoles
Total resta d’Espanya
Total estranger
Total estudiants matriculats a la UdL
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nombre
d’estudiants
matriculats
103
26
2
275
551
112
37
456
138
3.889
51
357
29
6.026
1.061
152
577
1.790
501
182
166
81
68
64
40
30
405
1.537
680
10.033

% del total
d’estudiants
matriculats
1,03
0,26
0,02
2,74
5,49
1,12
0,37
4,55
1,38
38,76
0,51
3,56
0,29
60,06
10,58
1,52
5,75
17,84
4,99
1,81
1,65
0,81
0,68
0,64
0,40
0,30
4,04
15,32
6,78
100,00

ÍNDEX

Graus
Grau en Relacions Laborals
Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Total centres adscrits
Total centres propis i adscrits

71
120
191
4.185

58
402
460
3.049

129
522
651
7.234

Nacionalitat dels estudiants matriculats a la UdL, curs 2012/13
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País de nacionalitat

Dones

Homes

Espanya
Romania
Mèxic
Brasil
Andorra
Itàlia
Colòmbia
Portugal
Argentina
Marroc
Perú
França
Equador
Bolívia
Xile
Ucraïna
Xina
Algèria
Índia
Polònia
Veneçuela
altres països
total estudiants de la UdL

4.912
83
55
46
43
40
33
32
19
25
16
14
14
9
5
11
8
5
6
11
8
146
5.543

4.088
28
48
53
33
31
31
14
19
11
12
8
4
8
11
4
5
7
6
1
4
66
4.490
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Total
d’estudiants
matriculats
9.003
111
103
99
76
71
64
46
38
36
28
22
21
17
16
15
13
12
12
12
12
212
10.033

% del total
d’estudiants
matriculats
89,73
1,11
1,03
0,99
0,76
0,71
0,64
0,46
0,38
0,36
0,28
0,22
0,21
0,17
0,16
0,15
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
2,11
100,00

ÍNDEX

Total estudiants matriculats als programes de doctorat de la UdL, curs 2012/13
Programes de doctorat
Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària
Construcció Europea: Aspectes Jurídics i Econòmics
Educació, Societat i Qualitat de Vida
Gestió Multifuncional de Superfícies Forestals
Enginyeria i Tecnologies de la Informació
Salut
Territori, Patrimoni i Cultura
Activitat Física i Esport
Electroquímica: Ciència i Tecnologia
Total programes doctorat EEES de la UdL
Enginyeria
Sistemes Agrícoles, Forestals i Alimentaris
Estudis Avançats en Ciències Biomèdiques
Medi Ambient i Ciències del Sòl
Dret Civil Català
La Gestió Avançada d’Empreses en una Economia Globalitzada
La Construcció Europea: Societat, Cultura, Dret i Educació
Recerca Clínica en Medicina
Estudis Filològics Interdisciplinaris
Sistema de Justícia Penal
Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al Llarg del Cicle Vital
Noves Tendències i Orientacions en el Dret Públic
Cirurgia d’Urgència
Teoria del Text i el seu Context
Intervenció Psicopedagògica en la Diversitat
Total programes doctorat de plans a extingir de la UdL
Total estudiants de Doctorat de la UdL
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Dones
57
21
0
9
7
59
24
6
1
184
0
4
2
1
0
0
5
0
1
0
1
0
1
0
1
16
200

Homes
51
9
1
9
24
19
13
14
0
140
1
2
1
0
1
1
2
1
0
1
0
1
0
1
0
12
152

Total
108
30
1
18
31
78
37
20
1
324
1
6
3
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
28
352
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Vicerectorat d’estudiantat, postgrau
i formació contínua
El Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua té
quatre àmbits d’actuació, per la qual cosa en depenen diversos
serveis i unitats així com un centre, que són: el Servei d’Informació
i Atenció Universitària (SIAU), l’Oficina de les Proves d’Accés a la
Universitat (PAU), el Servei Lingüístic, l’Institut de Ciències de
l’Educació-Centre de Formació Contínua (ICE-CFC) i, en dependència orgànica compartida amb el Vicerectorat de Docència,
l’Àrea de Gestió Acadèmica i la Unitat de Planificació Docent.
El Vicerectorat està conformat per la Sra. Anna Puigdevall, que
exerceix funcions de secretaria i de suport i gestió de les accions de
responsabilitat directa del Vicerectorat (pressupost, convocatòries
diverses, memòries, etc.); i per l’adjunt Sr. Fernando Guirado, que té
al seu càrrec els temes relacionats amb l’ocupabilitat i l’orientació,
tant a nivell universitari com en les relacions universitat-altres nivells d’ensenyament, i l’adjunt Sr. Xavier Pelegrí, que té cura de la
coordinació global de la tutoria universitària i la Unitat UdLxTothom.
Durant el curs 2012-13, d’acord amb la dependència funcional
dels serveis i unitats indicats, el Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua ha estat l’òrgan responsable de les actuacions que tot seguit i per àmbits descrivim:
1. Àmbit de l’estudiantat
Comissions
• Presidència de la Comissió d’Extensió Universitària (CEU). La
CEU és una Comissió delegada del Consell de Govern (article
10 del Reglament del Consell de Govern) que té atribuïdes les
competències sobre temes de l’estudiantat, entre altres, les
convocatòries de les beques de col·laboració en serveis i unitats, la d’ajuts per al desenvolupament d’activitats culturals de
l’estudiantat de la UdL, la d’ajuts de viatge per a l’estudiantat
o el jurat dels treballs de recerca de Batxillerat. Durant el curs
2012-13, aquesta comissió s’ha reunit 7 vegades.
• Presidència de la Comissió d’Informació, Orientació i Promoció
Universitària (CIOPU). La CIOPU és una Comissió no delegada
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del Consell de Govern (article 10 del Reglament del Consell de
Govern), la qual treballa conjuntament i de forma coordinada
els temes d’orientació, informació i promoció universitària, essent un espai de treball, d’intercanvi d’idees i experiències amb
els centres. Aquesta comissió té previst reunir-se al juliol.
• Participació en el ple de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE). Com a Comissió Sectorial de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la RUNAE
està formada pels màxims responsables dels afers estudiantils de les diferents universitats espanyoles. Inclou diverses
comissions i àrees de treball, l’objectiu de les quals és coordinar propostes relatives a l’àmbit estudiantil, com per exemple accés, beques, ocupació, serveis d’informació i orientació,
organització, participació i assistència a l’estudiantat, esports
i comunitat universitària. El Ple de la RUNAE s’ha reunit dos
cops aquest curs acadèmic.
• Participació en la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils (CAAE).
Aquesta Comissió és un òrgan que depèn del Consell Interuniversitari de Catalunya i està formada per un representant
de cada universitat. En aquesta Comissió, es treballa l’accés
i les adaptacions de les convalidacions dels Cicles Formatius
de Grau Superior a les titulacions de Grau, les ponderacions
dels anys 2013 i 2014 de les matèries de modalitat de segon
de batxillerat per a l’accés a la Universitat, els assumptes del
estudiants amb discapacitats i/o necessitats especials, la representació de les universitats catalanes a les fires i salons
d’ensenyament, calendaris i característiques de les proves
d’accés, PAU, + de 25 i + de 40, i totes les qüestions que tenen
a veure amb l’estudiantat i els seus òrgans de representació a
les universitats catalanes, on el de màxim nivell és el CEUCAT.
• Participació en la Comisión de Estudiantes y Empleo del Campus Iberus. Aquesta comissió s’encarrega dels assumptes relatius als estudiants/es i a l’ocupabilitat en el marc del Pla Estratègic Campus Íberus, Aquest curs s’ha treballat especialment
en les tasques del projecte concedit pel Ministeri d’Educació
per a promoure l’ocupabilitat al Campus Íberus.
Participació en el Grup de treball d’Ocupació i Orientació Professional del CIC. Aquesta comissió tècnica posa en comú interessos
i iniciatives i treballar plegats en la millora de la inserció laboral
ÍNDEX

dels titulats universitaris. Està formada pels responsables tècnics d’aquests serveis a les universitats catalanes i representants
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Els temes prioritaris
d’aquesta comissió són entre altres, els nous marcs legals de les
agències de col·locació i de les pràctiques en empreses, la mobilitat
internacional dels estudiants i l’atenció als discapacitats. Durant
aquest any, s’han conformat les següents comissions de les que
forma part la Universitat de Lleida:

• Ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats especials, curs
2012-13.
• Beques de col·laboració en serveis i unitats, curs 2012-13.
• Ajuts de viatge, curs 2012-13.
• Premis de la UdL a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

• Comissió de Pràctiques.
• Altres convocatòries en col·laboració amb entitats:

• Comissió d’Intermediació.

S’ha gestionat la petició, l’adquisició d’equipaments i materials, i la justificació de la convocatòria d’ajuts a les universitats
de Catalunya per tal de col·laborar en el finançament de recursos materials, ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat
d’oportunitats de l’estudiantat amb discapacitat (Convocatòria
UNIDISCAT d’AGAUR).

• Comissió d’Orientació Professional.
• Comissió d’Emprenedoria i Mobilitat.
Convocatòries
Com cada curs, durant aquest també s’han impulsat diverses
convocatòries que depenen d’aquest vicerectorat en relació amb
l’estudiantat.
• Les convocatòries pròpies de la UdL han estat:
• Ajuts Culturals, tant per a les associacions com per als consells
de l’estudiantat, any 2013.
• Cessió de bicicletes, curs 2012-13.

Organització de les Proves d’accés a la universitat (PAU) a
la UdL
El curs acadèmic 2011-12 les PAU van tenir lloc els dies 12, 13
i 14 de juny, i el 4, 5 i 6 de setembre de 2012. Aquestes taules
ens mostren el nombre d’estudiant/es matriculats/des, el nombre
d’estudiants/es presentats/des i el nombre d’aprovats/des a les
PAU del juny i del setembre del 2012 i també les PAU per als més
grans de 25 anys realitzades al maig del 2012.

Proves d’accés a la universitat per al més grans de 25 anys 2012
Universitat de Lleida
TOTAL MG25ANYS

Matriculats
Presentats
Aptes
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
109
132
241
102
122 224
43
44
87

Proves d’accés a la universitat per al més grans de 45 anys 2012
Universitat de Lleida
TOTAL MG45ANYS
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Matriculats
Presentats
Aptes
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
7
23
30
7
22
29
1
13
14
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Proves d’accés a la universitat per al més grans de 40 anys 2012. Amb experiència laboral

Grau en Educació Social
Grau en Nutrició Humana i Dietètica
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
TOTAL

Matriculats
Presentats
Aptes
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
0
2
2
0
2
2
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
3
4
1
3
4
1
2
3

PAU Curs acadèmic 2011-12
PAU - JUNY 2012
FASES
Fase Específica
Fase General
TOTAL JUNY 2012

Homes
79
620
699

Matriculats
Dones
Total
159
238
896
1.516
1.055
1.754

Homes
69
619
688

Presentats
Dones
Total
145
214
896
1.515
1.041
1.729

Homes
59
590
649

Aprovats
Dones
107
858
965

Total
166
1.448
1.614

Homes
21
161
182

Matriculats
Dones
Total
41
62
125
286
166
348

Homes
20
153
173

Presentats
Dones
Total
32
52
120
273
152
325

Homes
16
125
141

Aprovats
Dones
27
92
119

Total
43
217
260

PAU - SETEMBRE 2011
FASES
Fase Específica
Fase General
TOTAL SETEMBRE 2012

El curs 2012-13, les PAU es duran a terme els dies 11, 12 i 13 de
juny de 2013.
Altres accions
• Programa Nèstor d’orientació i tutoria universitària
-- Al finalitzar el curs, s’hauran realitzat un total de cinc reunions amb els coordinadors/es de les facultats i centres
de la UdL, en les quals s’han tractat aspectes del Programa Nèstor. Junt amb els coordinadors de les facultats i els
centres es van organitzar les Jornades d’Acollida als nous
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alumnes que van ingressar aquest curs i ja s’han preparat
les que es realitzaran el curs vinent.
-- S’ha implementat en tots els centres el sistema de tutories
per als alumnes de primer curs tal com preveu el Programa
Nèstor. També s’ha preparat, de cara al curs vinent, la relació de tutors de cada facultat o centre que assumiran els
nous alumnes de 1r. Per tal de donar visibilitat al programa,
s’ha encarregat i aprovat la creació d’un logotip identificador que ja s’està utilitzant.
-- Al llarg del curs, s’ha realitzat per part del coordinador de
la UdL una reunió amb els representants de cadascun els
ÍNDEX

Consells de l’estudiantat de les respectives facultats i centres per tal de valorar el funcionament del Nèstor. El resultat general és que és un programa molt apreciat i s’està
realitzant segons el previst. Han valorat positivament la
participació dels consells en les accions del programa (jornades d’acollida).
-- S’ha vetllat per tal que, tant la web de la UdL, com la de
totes les facultats i centres i, dintre d’elles, les pròpies titulacions, tinguessin visible una mínima informació del
programa i els corresponents enllaços que fossin d’utilitat.
Així mateix, s’ha traduït i penjat aquesta mateixa informació a l’anglès i castellà per tal d’acomplir els estàndards de
qualitat.
-- Al desembre, es va participar a les Jornades sobre Orientació Estudiantil i Integració Universitària organitzades per
aquest vicerectorat de la UdL. En ella, es va presentar el
Programa Nèstor i, a més a més, es va coordinar una taula amb la participació de dos coordinadors de facultat i
dues alumnes, una de les quals coordinadora del Consell
de l’estudiantat de la UdL.
-- Durant aquest curs, també s’han gestionat els espais de
comunicació del Campus Virtual mitjançant els quals tutors i alumnes mantenen el contacte. Facilitant les dades
als coordinadors dels diferents centres i facultats i als informàtics.
-- Finalment, el 4 de juny s’ha realitzat un curs amb l’ICE
que porta per títol “La acción tutorial en la universidad”, a
càrrec del professor de la Universitat de Saragossa Pedro
Allueva, en el que s’han inscrit 28 professors-tutors.
• UdL per a tothom (UdLxtothom)
-- Es va demanar la subvenció anual que convoca UNIDISCAT
corresponent al 2012. En el termini corresponent es va justificar la seva aplicació que, en aquesta convocatòria, es
va reduir als assistents personals que van prestar suport a
tres estudiants.
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-- S’ha assistit a totes les reunions plenàries que aquesta
unitat ha realitzat a Barcelona. Igualment s’ha assistit a
un parell de sessions d’un grup de treball format per les
universitats amb l’objectiu de planificar la creació d’una
base de dades unificada dels estudiants amb discapacitat
per tal de recollir i poder gestionar millor l’atenció a les
seves necessitats.
-- S’ha començat a treballar en l’elaboració d’un Pla
d’integració de les persones amb diversitat funcional a
la UdL. Hem revisat els plans de les universitats catalanes, que en disposen, per treure’n idees i establir el model
que ens pot resultar més funcional. Es constituirà al juliol
una comissió, per tal que el Pla quedi elaborat a l’octubre
d’aquest any.
-- S’han revisat les respostes de la carta enviada als estudiants on se’ls demanava les necessitats que tenien. A tal
fi, la becària ha connectat amb ells/es per telèfon i s’ha mirat de donar solució als problemes plantejats. Igualment,
s’han contestat diverses enquestes d’entitats públiques o
privades com “Estudio Universidad y Discapacidad” de la
Fundación Universia, o de la RUNAE.
-- S’han mantingut vàries reunions amb professors i caps
d’estudis per parlar d’adaptacions als seus estudiants.
També he rebut a l’associació Down Lleida per tal d’atendre
una proposta d’estudis d’extensió universitària per a persones amb diversitat funcional. Igualment he participat en
la constitució d’una comissió d’experts en la FCE de la UdL
per tal de valorar les adaptacions a fer en estudiants amb
determinats trastorns d’aprenentatge (dislèxies, TDAH,
etc...)
-- S’ha participat en la III Jornada UNIDISCAT (maig 2013), on
l’adjunt, Sr. Xavier Pelegrí, ha moderat una taula.
• Universitat dels nens i de les nenes (UdN2)
Aquesta és una activitat auspiciada per l’ACUP a totes les universitats públiques del sistema català. Aquest curs s’ha realitzat la tercera Jornada de la Universitat dels nens i nenes amb
cinc tallers organitzats i realitats per professors de l’ETSEA i
ÍNDEX

amb el suport del SIAU. Hi ha participat tres escoles i un centenar de nens i nenes.
• Projecte Interreg TRANSVERSALIS
Participació en el Projecte Transversalis, Interreg, amb les
universitats de Perpignan, Toulouse i Girona. En aquest projecte europeu, la UdL ha participat en tres accions (Energies
renovables, Formació de formadors i Plataforma per a la mobilitat). La Universitat de Lleida ha participat en el desenvolupament d’una plataforma transfronterera comuna per tal
d’afavorir la mobilitat de l’estudiantat, facilitar les pràctiques
en empreses internacionals i difondre la informació d’estudis
en totes les universitats participants (en el cas de la UdL, es
difonen els estudis del Grau de Turisme). Ha participat també
en la creació d’una guia per a la fonamentació dels estudis de
grau en energies renovables i, finalment, en la tercera de les
accions ha estat la universitat ‘cap de fila’, per la qual cosa ha
liderat l’acció corresponent a la formació de formadors.
• Projecte Desarrollo de la empleabilidad en el Campus
Iberus
-- Participació amb les universitats que formen el Campus
Íberus (Universitat de Saragossa, Universitat Pública de
Navarra i Universitat de La Rioja) en la convocatòria del
Ministerio de Educación “Desarrollo de proyectos y acciones orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios (2011)”, amb
el projecte “Desarrollo de la empleabilidad en el Campus
Iberus”. Aquest projecte tenia com a objectiu principal dur
a terme el desenvolupament de l’ocupabilitat dels universitaris i les universitàries al Campus Íberus en quatre accions:
-- Posta en comú, en una plataforma web, de totes les
activitats dutes a terme per les diferents universitats.
-- Estudi de l’abandonament i la mobilitat dels estudiants/es del Campus Íberus.
-- Estudi de noves estratègies d’acostament dels/les titulats/des del Campus Íberus a les empreses del sector.
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-- Estudi de la viabilitat i interès sobre l’acreditació o certificació del Campus Íberus com agència de col·locació.
Aquestes accions han conformat una aposta en ferm d’un campus
d’excel·lència internacional, com és el Campus Íberus, en matèria d’ocupabilitat, proposant accions concretes exportables, en un
primer pas, a totes les universitats del Campus i potencialment a
tot el sistema universitari espanyol. Aquest projecte inicialment
tenia previst la seva finalització a finals del 2012, però ha estat
prorrogat fins el juny de 2013. Les accions de difusió principals
han estat:
-- Unes Jornades al desembre de 2012, una a cada universitat.
A la UdL, es va realitzar la corresponent a l’emprenedoria.
-- Jornada global de presentació de resultats al juny de 2013
a la Universitat de Saragossa, amb la participació de les
quatre universitats del campus Íberus. La UdL ha fet una
presentació de les pràctiques en alternança.
• Projecte Programa integral d’orientació universitària
-- S’ha desenvolupat i finalitzat el projecte de la UdL “Programa integral d’orientació universitària”, dins de la
convocatòria del Ministerio de Educación “Concesión de
subvenciones para el Desarrollo de Proyectos y Acciones
Orientadas a la Mejora de la Atención Integral y Empleabilidad de los estudiantes universitarios” (2011) i que
ha tractat totes les fases per les quals passa l’estudiant/a
durant el seu periple universitari; és a dir, les fases preuniversitària, universitària i postuniversitària. Al desembre de
2012, es van dur a terme les Jornades sobre Orientació Estudiantil i Integració Universitària, on es van presentar les
següents accions:
-- El Projecte d’Orientació Integral a la UdL.
-- El Programa d’integració i tutoria als estudiants de la
UdL: Programa Nèstor.
-- El Programa TRANSITA a la Universitat Jaume I.
-- Orientació per als futurs universitaris a la Universitat
Rovira i Virgili.
-- L’orientació educativa, nucli d’aula, d’aprenentatge i
d’acompanyament de l’alumne.
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-- La integració extra-acadèmica. Més enllà de les aules.
-- La integració acadèmica dels estudiants.
-- Observatori de l’Estudiant com a eina d’integració i
participació dels universitaris.

petició dels estudiants, la fira se celebrarà el març de 2014.
Després de les reunions preparatòries, el juliol d’enguany
es constituirà la comissió de treball per a l’organització
d’aquesta fira.

• Així com dues taules rodones a les que van participar professorat extern i propi de la Universitat de Lleida així com estudiants del Consell de l’Estudiantat:

-- S’han dut a terme, al llarg de l’any, reunions amb representants de l’estudiantat i de les associacions universitàries
de la UdL.

-- L’orientació cap als estudis universitaris i el procés
d’integració dels nous estudiants.
-- La visió de l’estudiant i del professorat.

-- S’ha realitzat el Curs de Representació Estudiantil 2012-13,
reconegut amb 1 crèdit ECTS, tal com s’estableix a la Normativa de matèria transversal de la UdL. Aquesta activitat
ha estat organitzada pel Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua i el Consell de l’Estudiantat de
la UdL i s’ha dut a terme en dues edicions, una a l’octubre
del 2012 i l’altra al febrer del 2013. El total de persones
inscrites ha estat de seixanta-nou.

• Olimpíada de Física: fase nacional (per a estudiants de
secundària)
Durant els dies 13 i 14 d’abril, s’ha realitzat a la Universitat de Lleida l’edició nacional de l’Olimpíada de Física, a la que han participat
150 estudiants de secundària de tota Espanya. Aquesta acció s’ha
realitzat amb la col·laboració de la Societat Catalana de Física, de
la Sociedad Española de Física i l’Ajuntament de Lleida.
• Altres participacions i accions del VEPFC
-- Participació a la Jornada de Turisme de la Universitat de
Lleida Noves tecnologies aplicades al turisme, on un tema
destacat han estat les pràctiques externes al sector turístic;
abril 2013.
-- Gestions amb els representants de CERTIUNI (projecte promogut des de la CRUE) per a la valoració de la incorporació
de la certificació en competències personals dins l’oferta
de certificacions actuals que la Universitat de Lleida ofereix
a l’estudiantat.
-- Assistència al XIV Encuentros de los Servicios de Información y Orientación Universitarios, celebrat a Toledo,
on s’han posat en comú les diferents formes de treballar
i actuar dels serveis d’informació i orientació universitaris
de les universitats espanyoles.
-- Inici de les accions de preparació de la Primera Fira de Treball, que tindrà lloc a la UdL durant el curs 2013-14. A
141

Comunitat universitària

-- Relacions Secundària-Universitat: Des del Vicerectorat
s’impulsen diverses accions que fomenten aquesta relació
amb una clara intenció de contribuir a la tasca d’orientació
de l’estudiantat prèvia al seu ingrés a la vida universitària:
Treballs de Recerca de Batxillerat; Olimpíades de Física,
Química i Geologia, així com les proves Cangur de matemàtiques, etc., totes celebrades el curs 2012-13 a la UdL.
2. Àmbit del Postgrau (Màsters Oficials)
Comissions
• Presidència de la Comissió d’Estudis Oficials de Postgrau
(CEOP). La CEOP és un òrgan col·legiat responsable dels Estudis
Oficials de Màster. Les funcions de la Comissió són vetllar per
la programació dels màsters oficials de la UdL, i presentar-la
per a la seva aprovació pel Consell de Govern, i establir criteris
i normatives per a la bona marxa d’aquest nivell d’estudis a la
UdL.
• Participació a la Comissió d’Ordenació Acadèmica (COA). La
COA és una Comissió delegada del Consell de Govern (article
10 del Reglament del Consell de Govern), presidida pel vicerector de Docència, on es tracten temes relatius als graus a la
UdL i altres de generals relacionats amb la docència. Aquesta
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comissió resulta un complement de l’anterior en temes de docència, atès que existeixen molts aspectes comuns entre graus
i màsters que cal resoldre de forma consensuada i complementària.
• Participació a la Comissió d’Avaluació de la Universitat (CAU).
La CAU és presidida pel vicerector de Planificació, Innovació i
Empresa. Es tracten els temes relatius a l’avaluació de la docència, de les titulacions i del professorat.
• Participació a la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica (CPOA). La CPOA és un òrgan presidit pel Director General d’Universitats, del Consell Interuniversitari de Catalunya. En
aquesta comissió, es tracten tots els temes relacionats amb el
desplegament de les titulacions de totes les universitats catalanes, tant de graus com de màsters. Es determina la programació de cada curs així com les bases i les normatives adients.
Normatives i convocatòries
• Normativa acadèmica de màsters. Dins el procés de la presentació de noves propostes i reverificacions, ha sorgit la necessitat d’elaborar una normativa acadèmica específica per a màsters universitaris de la UdL, que ha estat aprovada per Consell
de govern del mes de març.
Durant el curs 2012-13, s’han aprovat dues convocatòries d’ajuts
per a màsters universitaris, una al juny del 2012 i l’altra al gener
del 2013.
Accions
Des del VEPFC, s’ha impulsat una nova política de màsters que se
centra bàsicament en la participació i la implicació dels centres i
dels seus equips directius en la responsabilitat de la política i la
gestió dels màsters.
En aquest sentit i entre altres qüestions, s’ha activat la planificació
docent dels màsters al mateix nivell que la dels graus, per tal que
els departaments puguin planificar adequadament la docència del
seu professorat.
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S’ha elaborat el document de política de màsters que, previ debat
a la comunitat universitària, formarà part del document, en preparació, sobre la Estratègia Docent i de Formació de la Universitat
de Lleida (2013-2018).
3. Àmbit de la Formació Contínua
• Presidència de la Comissió de Formació Contínua. Comissió en
la qual s’aproven, per tal d’elevar al Consell de Govern, les activitats de formació contínua (màsters propis, cursos d’expert
i especialista) que es gestionen durant el curs acadèmic, en
col·laboració amb altres centres i professorat de la pròpia UdL
o amb entitats externes, mitjançant convenis de col·laboració.
Aquest curs, s’ha aprovat per la pròpia comissió que les sessions virtuals només es facin quan es tracti de propostes de
cursos.
• Suport a les accions desenvolupades per l’ICE-CFC en les altres
àrees de la seva competència: formació del professorat, d’una
banda, i programes específics (títols propis), d’una altra, en
especial el Programa Sènior i el Diploma d’Estudis Hispànics.
• Integració de l’àmbit de la Formació Contínua en tots els
plans estratègics de la UdL, com un element nuclear de
l’educació universitària, de cara a l’elaboració del document
sobre l’Estratègia docent de la UdL així com el de constitució
de l’Institut Superior de Formació Contínua que substituirà
l’actual ICE-Centre de Formació Contínua.
4. Àmbit de la Política Lingüística
• Presidència de la Comissió Lingüística, la qual s’ha reunit, el
juny de 2013, per tal de debatre el document del Pla Operatiu
per al Multilingüisme.
• Elaboració del Pla Operatiu per al Multilingüisme impulsat pel
vicerectorat, amb la col·laboració de la direcció i el personal
del Servei Lingüístic. El Pla actualitza els criteris de política
lingüística de la UdL, que han de vetllar, entre altres temes,
per l’acompliment dels requisits de la formació i acreditació
en llengües, tant en general de l’estudiant, professorat i personal d’administració de la UdL, com en relació amb el que
s’estableixi per a les titulacions de graus.
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PERSONAL ACADÈMIC
1. Aprovació d’un nou Document de política de personal
acadèmic
Durant tot el curs 2011-12, el Vicerectorat de personal Acadèmic
va treballar en l’elaboració d’un nou Document de Política de Personal Acadèmic que, a diferència de l’antic DPPA, contemplés, no
només els criteris de dedicació acadèmica del professorat, sinó
que, a més a més fixes, tant els objectius generals de la política
de personal acadèmic de la UdL a mitjà termini (2012-2020), com
les polítiques més concretes d’incorporació de nou PDI, de suport
a l’activitat docent i de recerca, de la carrera professional del professorat, etc.
Aquest nou document es va elaborar amb una participació amplíssima de tota la comunitat universitària, a partir dels treballs d’una
ponència, presidida pel Dr. Enric Herrero, i d’una comissió amb representació de tots els centres, la Junta de personal Acadèmic, el
Comitè d’Empresa, Pas i Estudiantat. A més a més, en el decurs de
tot aquest procés, els departaments també hi van intervenir en diverses ocasions per tal d’aportar els seus punts de vista i les seves
propostes que van millorar, sens dubte, el document que finalment
va aprovar el Consell de Govern el dia 31 d’octubre de 2012 i el
Claustre el dia 19 de desembre del mateix any.
2. Aprovació d’una nova normativa de permisos i llicències
del personal acadèmic de la UdL
El Consell de Govern del dia 12 de desembre de 2012 va aprovar
una nova normativa de permisos i llicències del personal acadèmic
de la UdL, que clarifica els criteris i condicions per tal de concedir
llicències i permisos al personal acadèmic de la UdL i incentiva les
estades en altres universitats i centres de recerca externs, sempre
que l’estada suposi un benefici tant per a la Universitat com per
al professorat.
3. Primera convocatòria de beques per assistents de docència
La UdL es va acollir, el curs 2012-13, a la primera convocatòria
de beques per assistents de docència que va convocar l’AGAUR,
destinades a alumnes de màster i a becaris predoctorals. Aquestes beques han de servir, tal com estableix el nou document de
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política de personal acadèmic, per donar suport al professorat en
aquelles assignatures que tenen més estudiants i en les que les
activitats d’avaluació continuada suposen una major dedicació del
professorat. Amb aquesta acció, la Universitat podrà donar un millor servei a l’estudiantat, sense que això suposi un increment de
la dedicació del professorat.
4. Gestió de la Política de professorat
En un marc de fortes restriccions econòmiques i de retallades, el
curs 2012-13 la Universitat de Lleida ha dut a terme una política
de personal acadèmic basada en dos eixos principals:
a. D’una banda, la reducció de la despesa, que s’ha aconseguit amb
un ajustament de les dedicacions del professorat associat a temps
parcial, en aquells àmbits en els que aquest PDI tenia una funció
merament docent que podia desenvolupar el professorat permanent, i també amb l’amortització del 50% de les jubilacions de
l’any 2011, tal com imposa la Generalitat.
b. D’altra banda, l’aprofitament de la capacitat de contractació
del 2012, que va suposar la incorporació de 8 nous professors i
professores (el 50% de les 15 jubilacions del 2011) i de les incorporacions per als nous ensenyaments de 6 professors més per al
curs 2012-13.
Amb aquesta política, la UdL va aconseguir, l’any 2012, reduir la
despesa en PDI, d’una banda, i, de l’altra, donar una resposta satisfactòria a la pràctica totalitat de les necessitats de nou professorat
permanent que van plantejar els departaments, a més d’iniciar el
camí cap al reequilibri real del PDI entre els diferents departaments de la UdL. I tot això sense oblidar l’impacte que va tenir, en
alguns centres, l’increment de la seva càrrega docent deguda al
fet que moltes titulacions van passar de 3 a 4 anys. També aquest
problema el vam poder resoldre, amb la col·laboració de tothom,
de forma satisfactòria, sostenible, des del punt de vista de la despesa, i sense perjudicar la qualitat de la docència.
Un altre aspecte que cal destacar de la política de personal acadèmic és la participació de la UdL en el nou Pla Serra Húnter proposat per la Conselleria d’Economia i Coneixement, i que haurà de
permetre estabilitzar o promocionar al nostre millor professorat,

ÍNDEX

així com captar al PDI millor qualificat a partir d’estàndards internacionals tant docents com de recerca.
La UdL, com altres universitats del sistema, té un grup reduït de professorat col·laborador interí que es troba en una situació laboral precària degut, d’una banda, a la impossibilitat de poder convocar places

de professorat i, de l’altra, a la limitació que imposa la LOMLOU en
el sentit que, més enllà del mes de maig de 2013, no es podrà convocar cap més plaça de professorat col·laborador. En aquest sentit,
el Vicerectorat de Personal Acadèmic va aconseguir el vist i plau de
la Direcció General d’Universitats a la convocatòria de 8 places de
col·laborador permanent abans del mes de maig de 2013.

Professorat per departaments
CU
H
2
1
4
2
0
3
6
2
2
2
3
4
4
4
1
0
0
1
4
1
5
2
4
8
4
4
73
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CEU
D H D
1 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 1
1 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
3 0 0
0 0 0
1 0 0
1 0 0
2 1 0
0 0 0
0 1 0
0 1 0
2 0 0
1 0 0
0 0 0
0 2 0
0 4 0
2 3 1
0 0 1
2 0 1
17 13 5
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TU
H
4
1
1
2
0
1
4
4
10
7
2
5
3
6
4
1
9
5
9
7
4
5
2
4
4
4
108

TEU
D
1
4
4
0
1
5
5
6
2
3
5
3
2
3
3
3
4
3
2
1
2
8
0
6
2
4
82

H
1
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
1
3
1
1
1
3
0
0
0
0
3
1
2
22

PATP
D
5
1
0
0
3
1
1
0
1
1
2
0
0
0
1
6
1
2
0
2
0
3
1
1
0
0
32

H
14
3
7
34
9
6
8
3
10
8
0
8
1
1
2
15
25
4
9
45
7
20
5
2
6
1
253

D
4
8
5
13
7
0
1
0
0
11
1
11
1
1
0
50
1
1
4
28
1
22
1
0
0
4
175

LECTOR

COL·L

AGRE

CATEDR EMÈRIT VISITANT INVESTIG

H D
0 0
0 3
1 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 1
1 1
1 0
0 0
2 2
0 1
1 1
1 0
1 0
0 2
13 13

H D
2 7
0 1
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
3 0
0 1
0 1
2 1
0 0
2 1
0 0
7 3
3 0
2 0
0 0
0 0
0 0
0 2
1 0
0 0
0 0
0 1
23 19

H D H D H
1 0 0 0 0
1 1 0 0 2
7 6 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 2 0 0 0
2 0 0 0 1
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 0 4
2 1 0 0 1
0 1 0 0 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 2 0 1 0
1 3 0 0 0
1 0 0 0 1
3 0 0 0 0
4 3 0 1 0
4 3 0 0 1
1 3 0 0 0
1 1 0 1 1
3 2 0 0 1
3 1 0 0 0
50 29 0 3 14

D

H
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

H
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
1
0
1
3
4
0
0
0
0
3
0
0
19

D
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
1
8

INV.
Total
FORM general
H D
0
0
42
0
2
28
5 11
56
0
0
51
0
0
29
0
1
21
1
1
31
0
0
15
0
0
34
0
2
40
0
2
25
4
2
46
2
2
23
1
1
26
3
1
22
0
0
87
8
4
73
2
1
32
2
2
44
0
2
90
4
7
43
1
6
80
5
0
29
10
7
58
1
6
33
1 10
41
50 70 1.099
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Professorat per departament i gènere
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Dades del Gràfic. Professorat per departaments 30/04/2012
DEPARTAMENTS
AEGERN
ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

DONES

24

18

8

20

CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES

27

29

CIRURGIA

38

13

DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES

13

16

DRET PRIVAT

11

10

DRET PUBLIC

22

9

9

6

ENGINYERIA AGROFORESTAL

31

3

FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

21

19

FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA

11

14

GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

27

19

HISTÒRIA

14

9

HISTÒRIA DE L’ART I HISTÒRIA SOCIAL

18

8

HORTOFRUTICULTURA, BOTÀNICA I JARDINERIA

15

7

INFERMERIA

24

63

INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

59

14

MATEMÀTICA

21

11

MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL

34

10

MEDICINA

56

34

MEDICINA EXPERIMENTAL

26

17

PEDAGOGIA I PSICOLOGIA

35

45

PRODUCCIÓ ANIMAL

23

6

PRODUCCIÓ VEGETAL I C. FORESTAL

37

21

QUÍMICA

21

12

TECNOLOGIA D’ALIMENTS

15

26

ECONOMIA APLICADA
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PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Durant l’any 2012, degut al context socio-econòmic les condicions
d’ocupació pública del personal d’administració i serveis ha sofert
constants canvis normatius tant estatals com autonòmics que han
revertit substancialment en la gestió de personal i han requerit
mantenir un marc de diàleg i comunicació gairebé constant amb
els representants dels treballadors/es.
D’aquí que destaquem els diferents Acords i Reglaments que s’han
signat i aprovat pel Consell de Govern.
Acord sobre l’aplicació de millores i mesures de conciliació
aplicables al PAS de la UdL
En la sessió del Consell de Govern de 30 de maig 2012, es va
acordar l’aplicació de millores i mesures de conciliació aplicables
al personal d’administració i serveis de la Universitat de Lleida.
Aquest acord, fruit del consens i del diàleg social, és una prova
que, malgrat l’actual situació i conjuntura econòmica, la Universitat de Lleida vol garantir i intentar mantenir al màxim determinades condicions del seu personal, sempre dins dels marcs legalment
permesos.
El principal objectiu de les mesures aprovades en aquest acord
és el de garantir l’homogeneïtzació de les condicions d’ambdós
col·lectius (personal funcionari i personal laboral).
Les mesures aprovades fan referència a:
• Compactació de la reducció de jornada d’un terç o la meitat
amb el 80% o el 60% de les retribucions, respectivament.
• Dies addicionals de lliure disposició.
• Baixes per incapacitat temporal.
• Criteris d’establiment nova Jornada Laboral/Horari.
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Modificació del Reglament de jornada laboral, horaris i
vacances del PAS
L’obligació legal d’incrementar la jornada ordinària setmanal del
personal d’administració i serveis de les universitats públiques catalanes, imposada per la disposició addicional dotzena de la Llei
5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives, ha suposat
la necessitat d’adoptar tot un seguit de mesures, instruccions i
acords per tal de poder garantir la seva implementació.
Durant el mes de maig, els directors d’Àrea van analitzar, juntament amb els caps de les unitats estructurals de la UdL, els horaris
en els quals cada unitat prestava servei als usuaris interns i externs i dels horaris en què calia continuar prestant-los per tal de
garantir una correcta prestació del servei.
De l’anàlisi realitzada, en va resultar una proposta d’horaris, els
elements bàsics de la qual són:
• L’establiment d’un horari obligatori de prestació del servei per
a totes les unitats de la UdL.
• La determinació dels llocs de treball que, per les seves característiques, han de tenir fixat l’horari a realitzar en la RLT.
• La determinació dels horaris que haurà de realitzar la resta del
PAS de la UdL. L’elecció dels diferents horaris per part del PAS
assignat a una unitat estructural haurà de garantir el compliment de l’horari de prestació del servei de la unitat.
• La necessitat d’assegurar una especial implicació dels caps
de servei i coordinadors tècnics dels serveis en l’organització
dels horaris del personal de cada unitat, per tal de garantir el
compliment de l’horari de servei, així com del seguiment del
compliment de l’horari del personal.
Per tal de fer efectiu el compliment de la nova jornada i mentre
s’adequaven els nous horaris i es realitzaven les negociacions amb
els representants dels treballadors, es va dictar amb caràcter transitori la Instrucció núm. 3/2012 de Gerència, sobre la jornada de
treball del Personal d’Administració i Serveis de la UdL.
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Posteriorment, el Consell de Govern en la seva sessió de 31
d’octubre de 2012, aprovà l’adaptació i la corresponent modificació del Reglament de jornada laboral, horaris i vacances del PAS
de la UdL. En aquesta modificació, es regulen principalment dos
aspectes: d’una banda, l’harmonització i l’establiment dels horaris
de prestació de serveis de totes les unitats de la UdL, i, de l’altra, es
regulen els diferents horaris del personal d’administració i serveis.
S’estableix, amb caràcter general, que totes les unitats de la UdL
han de garantir la prestació de servei de dilluns a divendres de 9.30
a 14 hores i es fixa el nombre de tardes i el seu horari depenent de
la intensitat en la prestació del servei als usuaris. A aquests efectes, es relacionen les unitats que hauran de prestar serveis per les
tardes diferenciant-les en funció de les tardes que cal treballar i es
fixa l’obligatorietat de determinats llocs de treballar per la tarda. Al
mateix temps, i amb la finalitat de conjugar la prestació adequada
del servei i d’afavorir la conciliació familiar i laboral del personal, la
modificació del reglament inclou la flexibilització de les diferents
modalitats horàries del PAS funcionari i laboral.

àmbits funcionals suposen l’agrupació de llocs de treball amb finalitats i funcions homogènies i que, sota criteris de transversalitat, impacte quantitatiu i identificació de perfils de competències
professionals específics, s’orienta a una millor adequació de les
persones als llocs de treball que s’ocupen i a les funcions dels serveis. També es fixa que en els concursos generals i específics de
provisió de llocs de treball es garanteixi que els mèrits i capacitats
que es valoraran s’adeqüin al perfil professional propi de l’àmbit
funcional al qual s’adscriuen els llocs de treball. D’aquesta manera,
tant el treball desenvolupat, com també els cursos de perfeccionament es podran valorar en atenció a l’àmbit funcional dels llocs de
treball que s’han de proveir.
Memòria del Pla de formació del PAS 2012
La formació contribueix al desenvolupament personal i professional dels treballadors i facilita l’adaptació als canvis originats per
les innovacions tecnològiques i de gestió i també ha de respondre
a les demandes culturals i socials del moment.

Negociació d’un nou Reglament de provisió de llocs de treball
per al PAS funcionari de la UdL

El Pla de Formació del personal d’administració i serveis de la Universitat de Lleida obeeix als següents objectius:

El Reglament de llocs de treball del PAS funcionari esdevé
l’instrument mitjançant el qual el personal funcionari (PAS) pot
materialitzar part de la seva carrera administrativa i professional.

• Contribuir al desenvolupament personal i professional
dels treballadors que faciliti l’assoliment dels objectius de
l’organització.

La Junta PASF havia manifestat la voluntat de modificar aquest
Reglament i la gerència, estava d’acord amb negociar un nou Reglament. Durant tot l’any 2012, s’han mantingut successives negociacions amb la Junta PASF, arribant-se a una proposta d’un
nou Reglament, en la que és garanteix i optimitza la mobilitat del
personal funcionari i alhora potencia la seva carrera administrativa.

• Capacitar i actualitzar la formació dels treballadors perquè
desenvolupin, de manera eficaç, les funcions del seu lloc de
treball.

El nou Reglament pretén incidir en la millora del servei públic, a
partir d’una gestió més eficaç i flexible dels recursos humans i, en
segon lloc, i en el mateix rang d’importància, millorar les expectatives del personal quant al seu desenvolupament professional i
reconeixement de l’expertesa.
El principal canvi és la creació dels àmbits funcionals, que permetrà ordenar la mobilitat, la formació i en un futur l’accés. Aquests
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• Garantir la formació necessària per a la promoció vertical i
horitzontal dels treballadors.
• Facilitar l’adaptació dels treballadors als canvis deguts a les
innovacions tecnològiques i de gestió.
El Pla de Formació del personal d’administració i serveis és el fruit
d’un treball que s’inicia amb la detecció de necessitats formatives.
Per tal de fer un bon diagnòstic, s’ha tingut en compte l’opinió dels
treballadors, així com l’opinió dels caps i de la pròpia organització.
Aquesta detecció ha facilitat l’assoliment dels objectius formatius
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per tal de poder elaborar un pla anual adient, que compleix els
següents requisits:

Distribució per tipus de formació

• Està integrat en els objectius de l’organització.
• Està basat en anàlisis de necessitats correctes.
• Té una clara definició d’objectius.
• Té un disseny adequat al desenvolupament dels objectius.
Un cop feta la detecció, determinats els objectius i les àrees on
hi ha dèficits, s’elabora el Pla de Formació. Fruit d’aquest treball,
durant l’any 2012, el Pla de Formació del PAS de la UdL ha ofert
73 accions formatives de les quals 47 s’han dut a terme, amb 451
matriculats i 22.705 hores invertides. En la formació externa, hi
han hagut 142 matrícules del PAS, amb un total de 3.219,50 hores
consumides.
Durant l’any 2012, ha rebut formació el 61,17 % del PAS que tenia
els requisits per participar-hi, és a dir, 323 persones d’un total de
528. D’acord amb el Reglament de Formació, també han participat
en la formació interna, 18 alumnes de l’Ajuntament de Lleida i 3
alumnes d’INEF.

Formació
interna
Formació
externa
TOTAL

Accions
Accions Matrícules
ofertades realitzades
73
47
451

Distribució per col·lectius
Personal
PAS Funcionari
PAS Laboral
TOTAL
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Nº persones
Hores
180
15.531,00
143
10.393,50
323
25.924,50

55

142

3.219,50

135

102

593

25.924,50

Total participants formació interna i externa

593

Total hores consumides

25.924,50

Total accions realitzades

102

Nombre
de de
PAS
queque
ha ha
rebut
formació
per col·lectius
No mbre
PAS
rebut
Fo rmació
per co l·lect ius

143
PAS Funciona ri
PAS La bora l

180

Ho res de f o rmació per co l·lect ius

Hores de formació per col·lectius
10.393,50

Matrícules
355
238
593

22.705,00

62

En els cursos de llengües organitzats pel Servei Lingüístic han participat, juntament amb el PAS i PDI de la Universitat de Lleida, 90
alumnes externs.
A continuació, us presentem la memòria, que correspon a un recull
i un resum de totes les dades referents al Pla de Formació del PAS
del 2012.

Hores

PAS Funciona ri
PAS La bora l

15.531,00
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Personal d’administració i serveis (30/04/2013)

Consell Social
Rectorat
Protocol i Relacions externes
Comunicació i Premsa
Vicerectorats
Planificació Docent
Gestió d’Ajuts i Dades Grec i Dppa
Accés a la Universitat
Secretaria General
Registre General
Assessoria Jurídica
Arxiu i Gestió de Documents
Gerència
Organització i Processos
Àrees funcionals
Síndic de Greuges
Àrea Econòmica
Àrea Relacions Internacionals i Cooperació
Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions
Institut de Ciències de l’Educació
Oficina de Qualitat
Oficina de Suport R+D+I
Oficina Tècnica d’Infraestructures
Servei de Biblioteca i Documentació
Servei de Gestió Acadèmica
Servei d’Informació i Atenció Universitària
Servei de Personal
Serveis Cientificotècnics
Serveis Universitaris Comuns
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Personal
funcionari
H
D
1
5
1

1
2
2

Personal
laboral
H
D

Personal
eventual
H
D
1

1
1
2

8
4
5
1
3
0
1
1
2
2

1
2

3

1
1
1
1
2
1

1
8
1
1
5
4
7
2
30
14
5
13
3

6
3

2
6
9
1
2
4
3
12

9
8

23
6

2
24
5
1

3

Total
2
6
2
2
8
4
5
1
4
0
3
3
3
2
5
1
13
9
34
12
8
12
12
47
14
6
13
32
17
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Campus de Rectorat
Gestió Acadèmicodocent
Gestió Econòmica
Direcció de Centre
Departaments
Serveis Campus
Campus de l’ETSEA
Gestió Acadèmicodocent
Gestió Econòmica
Direcció de Centre
Departaments
Serveis Campus
Finca Agrària
Campus de Ciències de la Salut
Gestió Acadèmicodocent
Gestió Econòmica
Direcció de Centre
Departaments
Serveis Campus
Campus de Cappont
Gestió Acadèmicodocent
Gestió Econòmica
Direcció de Centre
Departaments
Serveis Campus
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Personal
funcionari
H
D
1
3
1
1
2
1
2
4

1

1
2
1
1

1
5
3
2
7

Personal
laboral
H
D

Personal
eventual
H
D

2
6

4

3
2
2

8
6

2
1
2
4
5

4
5

1

1
1

14
4
2
7

31

190

2
1
6
88

1
12
111

3

4

Total
1
4
3
3
6
10
1
6
3
2
18
8
2
1
4
2
2
9
10
1
14
4
6
9
18
427
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DOCÈNCIA
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TITULACIONS DE GRAU
Consolidació i millora de la qualitat dels graus
Durant el curs 2012-2013, el Vicerectorat de Docència ha continuat desenvolupant la implantació dels graus, que configuren
l’oferta acadèmica basal del sistema docent de la Universitat de
Lleida. En aquest curs es pot visualitzar la quasi finalització de la
implantació dels nous graus, que seguint els principis educatius i
els plantejaments organitzatius de l’Espai Europeu d’Educació Su-

perior, va iniciar-se a la UdL en el curs 2008-09. En l’actualitat, la
gran majoria de graus ja han pogut desplegar els quatre cursos, i
la resta ho farà al llarg el curs 2013-14, amb l’excepció del grau de
Medicina que ho farà el següent exercici.
La legislació vigent agrupa els 31 graus en cinc grans branques
de coneixement, totes les quals tenen representació en el sistema universitari de la UdL. Si relacionem aquesta distribució amb
l’oferta d’altres universitats del nostre entorn, podem parlar d’una
oferta acadèmica globalment satisfactòria.

Graus distribuïts per branca de coneixement
Branca

Títol Grau

Arts i humanitats

Geografia i ordenació del territori
Història
Història de l’art
Estudis hispànics: llengua i literatura
Estudis anglesos
Estudis catalans i occitans
Comunicació i periodisme audiovisuals
Enginyeria d’edificació
Enginyeria informàtica
Enginyeria en electrònica industrial i automàtica
Enginyeria mecànica
Enginyeria forestal
Enginyeria agrària i alimentària
Ciència i salut animal
Medicina
Ciències biomèdiques
Nutrició humana i dietètica
Infermeria
Ciències de l’activitat física i l’esport
Psicologia
Fisioteràpia

Enginyeria i arquitectura

Ciències de la salut
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Curs acadèmic implantació
2008-09 2009-10
2010-11
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Ciències socials i jurídiques

Ciències

Administració i direcció d’empreses
Dret
Educació infantil
Educació primària
Educació social
Treball social
Relacions laborals i recursos humans
Turisme
Biotecnologia
Ciència i tecnologia dels aliments

De forma paral·lela a aquest procés, progressivament s’han anat
desactivant els cursos que configuraven l’oferta de les llicenciatures, diplomatures, enginyeries tècniques pre-EEES. Tot i que
amb ritmes diferents, producte de les diferents dates d’inici dels
nous graus, en aquest curs 2012-13, set de cada vuit estudiants
d’aquesta etapa estan ja cursant algun dels diversos graus oferts
i només un encara està matriculat en algun títol previ a l’EEES.
Al mateix temps, s’han continuat oferint diversos cursos
d’adaptació o retitulacions, adreçades a estudiants ja titulats
que volen accedir a la titulació corresponent de grau. Concretament, s’han ofert nou retitulacions: d’Arquitectura Tècnica a Grau
en Arquitectura Tècnica; d’Enginyeria Tècnica Forestal a Grau
d’Enginyeria Forestal; d’Enginyeria Tècnica Agrícola a Grau en
Enginyeria Agrària i Alimentària; de Mestre Especialitat Educació
Infantil a Grau d’Educació Infantil; de Mestre Especialitat Educació
Física, Educació Musical i Educació Especial i de Llengua Estrangera a Grau en Educació Primària; de Mestre en Educació Primària
Especialitat de Ciències, Ciències Humanes i Filològiques a Grau en
Educació Primària; de Diplomatura en Educació Social a Grau en
Educació Social; de Diplomatura en Treball Social a Grau en Treball
Social; de Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica a Grau en
Nutrició Humana i Dietètica.
En aquest sentit, durant el curs 2012-13, s’ha treballat des del
Vicerectorat de Docència i les Facultats i Escoles per tal d’impulsar
una sèrie d’iniciatives amb l’objectiu de millorar el prestigi acadèmic i els nivells de qualitat docent, així com augmentar la capacitat d’atracció d’estudiants dels nostres graus i incrementar la
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formació en termes d’ocupabilitat. D’entre aquestes iniciatives,
podem ressaltar l’aprovació l’any 2013 de les Dobles Titulacions,
que es posaran en marxa durant el curs 2013-14, i que es concreten en les següents propostes: Administració i Direcció d’Empreses
i Enginyeria Informàtica, Administració i Direcció d’Empreses i
Dret, Arquitectura Tècnica i Enginyeria Civil de la VIA University de
Dinamarca, i entre l’Educació Infantil i l’Educació Primària. A elles
cal sumar la simultaneïtat entre l’Educació Social i Treball Social.
Al costat d’aquestes propostes, també s’han iniciat accions innovadores en el terreny de la docència en anglès (amb un grup
bilingüe al grau d’Educació Primària, o amb els treballs per tal
d’elaborar un programa d’intensificació de la docència en anglès
a l’EPS), i en el terreny de l’enfortiment de l’ocupabilitat (amb un
grup d’alternança o formació dual al grau d’Educació Primària, i
amb totes les mesures que s’estan duent a terme per tal de millorar tot l’engranatge tècnic i de gestió del sistema de pràctiques
acadèmiques en institucions i empreses).
El Vicerectorat de Docència, tenint en compte aquestes iniciatives
i altres similars, va decidir no realitzar més convocatòries de projectes d’innovació docent que s’adreçaven a propostes provinents
del professorat, a fi d’endegar, conjuntament amb la direcció dels
centres, un treball per tal d’elaborar uns contractes-programa
de millora estratègica del prestigi acadèmic i de la qualitat de la
docència, que permeti concentrar esforços i maximitzar resultats
en accions estratègiques que beneficiïn la globalitat del centre.
Aquests contractes-programa començaran a ser efectius durant
el curs 2013-14.
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Una altra novetat promoguda pel Vicerectorat de Docència,
conjuntament amb els centres, és el canvi profund de la matèria transversal, amb l’aprovació pel Consell de Govern del mes
de maig de 2013 de la nova normativa, que serà efectiva en la
pràctica durant el curs 2013-14. Aquest canvi suposa diferenciar
dos grans àmbits: la formació estratègica transversal i la formació
bàsica transversal.
D’una banda, la formació estratègica transversal és concreta en
l’oferta que directament proposa la UdL de comú acord amb els
centres, i que busca fornir la formació integral de l’estudiant i
enfortir la seva preparació cap a l’ocupabilitat. Així, cada curs, la
UdL oferirà quatre assignatures optatives de 3 crèdits ECTS, i que
podran consistir en classes presencials o en formats de seminaris
o cicles de conferències, i que seran: a) Pensament científic; b)
Les TIC i les noves plataformes tecnològiques; c) L’Emprenedoria
i l’entorn professional; i d) Comunicació i expressió oral i escrita.
D’altra banda, la formació bàsica transversal incorpora propostes,
que un cop realitzades són susceptibles de ser reconegudes com
a crèdits de matèria transversal. Les propostes fan referència als
àmbits següents: activitats culturals, activitats esportives, activitats de cooperació, activitats de gènere, activitats d’adquisició de
competències informacionals -búsqueda d’informació bibliogràfica i de documentació-, activitats desenvolupades en el si de la
Universitat d’Estiu de la UdL, activitats de representació i participació estudiantil, congressos, simpòsiums i jornades de qualsevol
dels aspectes tractats a les classes o a la recerca duta a terme a la
universitat. Totes aquestes propostes, en funció de la seva durada
i de si preveuen algun tipus d’avaluació, tenen d’1 a 3 crèdits ECTS,
excepte els congressos, simpòsiums i jornades que en tenen entre
1 i 2.
Ara bé, en tant no s’iniciï el nou curs, durant l’exercici acadèmic
de 2012-13 es van aprovar dues convocatòries -una ordinària i
una altra extraordinària- de matèria transversal, amb l’esquema
vigent fins aquell moment. En la mateixa direcció s’ha de fer esment que també es va aprovar per Consell de Govern la convocatòria d’activitats de lliure elecció -aquestes cada cop seran més
reduïdes, ja que només s’adrecen als estudiants de llicenciatures,
diplomatures i enginyeries tècniques-. En total, durant el curs
2012-13, s’han realitzat 40 activitats de matèria transversal i 18
a la Universitat d’Estiu, mentre que les activitats de Lliure Elecció
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van assolir el nombre de 113, a les que cal afegir 44 activitats de
lliure elecció englobades dins de la Universitat d’Estiu.
Des del punt de vista organitzatiu, es va procedir a aprovar pel
Consell de Govern d’octubre de 2012 un document que recull els
principis, la temporalització i la distribució de funcions entre els
diferents agents dels vicerectorats amb competències sobre la docència i les infraestructures, els serveis centrals i les facultats i
escoles, que hi participen en la Planificació de la Docència del curs
2013-14. A partir d’ara, aquest document-guia de la planificació
i l’ordenació de la docència haurà de ser elaborat i aprovat cada
any.
També des de l’òptica organitzativa, en aquest curs 2012-13, hem
iniciat una ampli procés de canvi de totes les plataformes tecnològiques i virtuals de suport a la docència, tot i que no estaran
plenament en marxa fins el curs 2013-14. En efecte, s’ha procedit
a iniciar una reforma significativa de les webs de graus i màsters,
de les fitxes de les mateixes, de totes les guies docents de graus i
màsters, i del propi Campus Virtual. Amb aquestes millores, es pretén guanyar més funcionalitat, incrementar la transparència i la
disponibilitat de la informació docent, i homogeneïtzar la imatge
institucional de la docència de la Universitat de Lleida.
En bona mesura, estretament relacionat amb aquestes iniciatives
de tipus organitzatiu, durant el curs 2012-13 el Vicerectorat de
Docència, buscant garantir la coherència i la sistematització del
procés de matriculació i la disponibilitat d’informació docent sòlida i contrastable, ha impulsat que tot el procés de planificació de
la docència de graus es vehiculi a través d’Universitas XXI.
Finalment, el Vicerectorat de Docència gestiona tot el relacionat
amb les beques generals del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports
(MECE) i la Conselleria d’Economia i Coneixement (CEC). En el primer cas, aquest curs 2012-13 es varen presentar al MECE un total
de 4.043 sol·licituds de beques, de les quals 3.350 eren peticions de
beques generals (sent concedides el 51,6% i rebutjades el 48,4%), i
661 eren beques de mobilitat (sent concedides el 51% i rebutjades
el 49%). A més, es varen sol·licitar un total de 2.059 beques Equitat
a la CEC, amb un resultat del 65,7% concedides i un 34,3% denegades. Cal tenir present, però, que quasi 600 estudiants als quals
se’ls va concedir una beca Equitat van renunciar a la mateixa en
concedir-los també la beca del MECE.
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Al mateix temps, el Vicerectorat de Docència va impulsar una Convocatòria extraordinària d’ajuts als estudis per raons econòmiques
sobrevingudes, adreçada als estudiants que havien concorregut a
la convocatòria de beques del MECE, però se’ls havia denegat la
beca per motius econòmics i que encara no havien pagat la matrícula; estudiants que, a més, havien d’haver patit un greu empitjorament de la situació econòmica familiar en els darrers dos anys.
En resum, durant aquest curs 2012-13, el 26% dels estudiants
de grau, llicenciatura i diplomatura i de màster es van beneficiar
d’algun tipus d’ajut públic per als estudis universitaris.
Processos de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de Graus
El Marc de la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de
Graus (VSMS) preveu que, un cop verificada una titulació, la universitat i AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya) facin un seguiment anual del seu desplegament i resultats fins el moment en que correspongui acreditar novament la titulació.
En aquest seguiment anual, la titulació ha de recollir la informació
del desenvolupament del pla d’estudis per tal de valorar els seus
punts forts i àrees en les quals cal millorar. D’aquest seguiment se’n
deriva un pla de millores on es recullen les accions que emprendrà
la titulació, així com les possibles modificacions del pla d’estudis
que es considerin necessàries. A partir d’aquests plantejaments, el
Vicerectorat de Docència, el Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau
i Formació Contínua, el Vicerectorat de Planificació, Innovació i
Empresa, l’Oficina de Qualitat i els centres han estat treballant per
tal que aquests processos d’avaluació siguin un èxit per a la UdL.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grau en Dret
Grau en Turisme
Grau en Biotecnologia
Grau en Medicina
Grau en Infermeria
Grau en Fisioteràpia
Grau en Educació Infantil
Grau en Educació Primària
Grau en Educació Social
Grau en Treball Social
Grau en Enginyeria Forestal
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

En el terreny de les modificacions substancials –que han de passar
per l’AQU i després pel Consejo de Universidades-, durant el curs
2012-13, s’han gestionant diverses propostes relacionades amb
els següents graus:
•
•
•
•
•
•

Grau en Arquitectura Tècnica
Grau en Estudis Catalans i Occitans
Grau en Estudis Hispànics: Llengua i Literatura
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
Grau en Enginyeria Forestal
Grau en Infermeria

En el terreny de les modificacions no substancials, durant el curs
2012-13, s’han gestionant diverses propostes relacionades amb
els següents graus:
•
•
•
•
•
•
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Grau en Geografia i Ordenació del Territori
Grau en Història
Grau en Història de l’Art
Grau en Estudis Hispànics: Llengua i Literatura
Grau en Estudis Catalans i Occitans
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Docència
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MÀSTERS

•

Màster universitari en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària

Implantació de nous màsters universitaris i planificació de les
noves edicions de màsters

•

Màster universitari en Patrimoni Cultural i Desenvolupament
Local

Durant el curs 2012-13, s’han verificat i implantat les següents
propostes de màsters universitaris:

•

Màster universitari en Llengües Aplicades

•

Màster universitari en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral

•

Màster universitari en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a
les Dones: Àmbit Rural

•

Màster universitari en Erasmus Mundus en Gestió Forestal i
de Recursos Naturals al Mediterrani (MEDfOR)

•

Màster universitari en Desenvolupament i Cooperació Internacional

•

Màster universitari en Ciències Jurídiques

•

Màster universitari en Biotecnologia en Ciències de la Salut

•

Màster universitari en Advocacia

•

Màster universitari en Educació per a la Salut

•

Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària
i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

•

Màster universitari en Recerca Educativa

•

Màster universitari de Director Esportiu

•

Màster universitari en Dret Esportiu

•

Màster universitari en Gestió Esportiva

•

Màster universitari en Sistema de Justícia Penal

•

Màster universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de
Gestió

•

Màster universitari en Enginyeria Industrial

També s’han reverificat i implantat les següents titulacions:
•

Màster universitari en Gestió de Sòls i Aigües

•

Màster universitari en Millora Genètica Vegetal

•

Màster universitari en Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió del Medi Ambient

•

Màster universitari en Recerca en Salut (substitueix el Màster
en Ciències de la Infermeria)

A més a més, des del Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua s’ha vetllat per la implementació de noves edicions
dels màsters que es venien desenvolupant a la UdL des del curs
2006-2007:
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•

Màster universitari en Sanitat i Producció Porcina

•

Màster universitari en Ciències Aplicades a l’Enginyeria

•

Màster universitari European Forestry - Erasmus Mundus

•

Màster universitari en Enginyeria de Forests

•

Màster universitari en Enginyeria Agronòmica

•

Màster universitari en Enginyeria Informàtica

•

Màster universitari en Protecció Integrada de Cultius

•

Màster universitari en Psicopedagogia

Docència
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•

Màster universitari en Ensenyament d’Espanyol/Català per a
Immigrants

•

Màster universitari en Ciències de la Infermeria (únicament
s’ha activat la matrícula de segon curs)

•

Màster universitari en Recerca en Personalitat i Comportament (coordina UB)

•

Màster universitari en Esport Sostenible i Benestar

•
•

Màster universitari en Educació Inclusiva (coordina UVIC)

Màster universitari en Migracions i Mediació Social (coordina
URV)

•

Màster universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i
Gestió del Coneixement (coordina URV)

•

Màster universitari Euroafricà en Ciències Socials de Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica (coordina
URV).

Durant el cus 2012-13, han estat suspesos temporalment i, per
tant, no han activat matrícula de nou accés els següents màsters
universitaris:
•

Màster universitari en Ciències Jurídiques

•

Màster universitari en Advocacia

•

Màster universitari en Patrimoni Cultural i Desenvolupament
Local

•

Màster universitari en Joventut i Societat (coordina UdG)

•

Màster universitari en Neurociències (coordina URV)

•

Màster universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
(coordina UB)

Gestió de la sol·licitud de noves propostes de màsters universitaris per al curs 2013-14

Pel que fa al Màster Universitari de Formació del Professorat, el
curs 2012-13 s’han desplegat les especialitats de:

Durant el curs 2012-13, s’han gestionat les següents propostes de
nous màsters universitaris i reverificacions per al curs 2013-14:

•

Especialitat Educació Física

•

Màster universitari en Identitat Europea Medieval

•

Especialitat Anglès

•

Cal destacar en l’apartat de Màsters de la UdL que, durant aquest
curs 2012-13, s’ha iniciat el procés d’extinció dels següents màsters universitaris:

Màster universitari en Creació d’Empreses Audiovisuals i Fusió Televisió-Internet

•

Màster universitari en Investigació Biomèdica (Reverificació
del Màster universitari en Ciències Biomèdiques)

•

Màster universitari en Enginyeria de Programari Lliure

•

•

Màster universitari en Interacció Persona-Ordinador

Màster universitari en Protecció Integrada de Cultius (Reverificació del Màster universitari en Protecció Integrada de
Cultius)

•

Màster universitari en Recerca en Sistemes de Producció
Agroalimentària

•

Màster universitari en Recerca en Sistemes i Productes Forestals

Docència

Aquestes propostes s’han introduït, des de la Unitat de Planificació Docent, a les diferents eines informàtiques del Ministeri (Sede
electrónica) i de la Direcció General d’Universitats (PIMPEU).
Les noves titulacions han de ser avaluades i informades favorablement per l’AQU i verificades pel Consejo de Universidades.
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Igualment, s’ha començat a gestionar la presentació de noves propostes per al curs 2014-15, tenint en compte el calendari que ha
establert l’AQU per a l’avaluació de les titulacions.
Gestió de la modificació de titulacions de màster universitari
per al curs 2013-14
Durant el curs 2012-13, s’han gestionat les modificacions no
substancials dels següents màsters universitaris:

Des de la Unitat de Planificació Docent, s’ha introduït al ROC (eina
informàtica de la Direcció General d’Universitats) la nova proposta
d’oferta de places dels màsters universitaris per al curs 2013-14.
Gestió i seguiment de convenis interuniversitaris

•

Màster universitari en Recerca Educativa

Durant el curs acadèmic 2012-13, s’ha dut a terme la gestió de
nous convenis interuniversitaris, així com la modificació o renovació d’alguns acords ja existents.

•

Màster universitari en Ciències Jurídiques

Informació i difusió dels processos de màsters universitaris

•

Màster universitari en Enginyeria de Forests

•

Màster universitari en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral

•

Màster universitari en Gestió Esportiva

Des del Vicerectorat de Docència i el Vicerectorat d’Estudiantat,
Postgrau i Formació Contínua, s’han elaborat els calendaris
d’actuacions de graus i màsters universitaris per al curs 2014-15:
noves propostes, reverificacions i modificacions, i l’actualització
de la plantilla de la memòria i pla d’estudis a complimentar, segons
la normativa interna i l’externa.

•

Màster universitari en Sistema de Justícia Penal

•

Màster universitari en Recerca en Salut

Igualment, s’han gestionat les propostes de modificacions substancials de màsters universitaris per a la seva aprovació pel Consejo de Universidades i per l’AQU, dins del termini fixat per la mateixa Agència.
Propostes de Modificacions Substancials:
•

Màster universitari en Enginyeria de Forests

Elaboració de normatives específiques per a màsters universitaris
Dins el procés de la presentació de noves propostes i reverificacions, ha sorgit la necessitat d’elaborar una normativa acadèmica
específica per a màsters universitaris de la UdL. Aquesta normativa
va ser aprovada per Consell de Govern el dia 20 de març de 2013.
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Gestió de places de màsters universitaris

Docència

Planificació docent dels màsters
Durant el curs 2012-13, s’han introduït com a usuaris de l’aplicatiu
UXXI els departament de la UdL, per tal de poder dur a terme la
planificació docent per al curs 2013-14.
Aquest procés s’ha pogut dur a terme a partir de la posada en
marxa de dos exercicis: el de planificació (on els departaments han
pogut introduir les dades referents a la docència de les assignatures a impartir) i el d’execució (on els centres s’encarreguen de
tancar els temes referents a matrícula, horaris i aularis).
Aquest ús del doble exercici permet mantenir la situació en planificació de forma estàtica, mentre es facin les actualitzacions necessàries en execució per tal de reflectir la realitat de la impartició
de les assignatures. A la vegada, els traspassos de la informació
entre exercicis no suposarà cap tasca manual addicional, atès que
la còpia es realitza de forma automatitzada.
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Des de la Unitat de Planificació docent, s’ha fet una tasca de depuració de dades de professorat (a partir de dades creuades amb
el Servei de Personal de la UdL) i s’ha donat suport als centres,
departaments i vicerectorats corresponents.
Ajuts de la UdL per a màsters universitaris
D’acord amb els criteris aprovats per la Comissió d’Estudis Oficials
de Postgrau en la sessió d’abril de 2012, el consell de Govern va
aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts per a màsters universitaris de la UdL per al curs acadèmic 2012-13, el 27 de juny de
2012 (Acord número 154/2012). Aquesta convocatòria tenia com
a objectiu donar suport a la difusió i la gestió dels títols de màster
que s’ofereixen a la nostra universitat. En concret, els ajuts anaven
destinats a la/l’:
•

Elaboració de pàgines web (Modalitat A).

•

Incorporació de becaris i/o becàries (Modalitat B).

•

Mobilitat de professorat (Modalitat C).

•

Contractació de professionals (Modalitat D).

•

Mobilitat en la gestió dels màsters (Modalitat E).

Val a dir que la modalitat C no es va arribar a obrir, ja que estava subjecta a la convocatòria de subvencions per tal d’afavorir
la mobilitat de professors visitants en ensenyaments universitaris
oficials de màster convocada pel Ministerio de Educación. En el
supòsit que finalment aquestes subvencions no es convoquessin,
el VEPFC obriria una segona convocatòria per aquesta modalitat
d’ajuts.
A la convocatòria es van presentar un total d’onze sol·licituds. La
resolució va ser aprovada per l’’Acord núm. 218/2012 del Consell
de Govern, de 31 d’octubre de 2012, previ informe favorable de la
Comissió d’Estudis Oficials de Postgrau.
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Es van atorgar 9 ajuts i es van desestimar 2 peticions. El pressupost de la convocatòria eren 30.000 €, i en total es van concedir
25.679,20 €.
Tal i com es va acordar en la reunió de la Comissió d’Estudis Oficials
de Postgrau en la seva sessió de gener de 2012, de conformitat
amb la Convocatòria d’ajuts per a màsters universitaris de la UdL
per al curs 2012-13 (Acord núm. 154/2012 del Consell de Govern,
de 27 de juny de 2012), i donat que el Ministerio de Educación no
va obrir la convocatòria de subvencions per tal d’afavorir la mobilitat de professors visitants en ensenyaments universitaris oficials
de màster, va aprovar-se la II Convocatòria d’ajuts per a màsters
universitaris de la UdL per al curs 2012-13 (Acord núm. 22/2013
del Consell de Govern, de 30 de gener de 2013).
Tot i que aquesta segona convocatòria tenia l’objectiu principal
d’atorgar ajuts per a la mobilitat de professorat, es va acordar
obrir també la resta de modalitats per les quals es podien demanar
ajuts, amb la finalitat de donar suport als màsters de la UdL que no
havien pogut accedir a la primera convocatòria.
La resolució de la II Convocatòria es va fer per Acord del Consell
de Govern de 20 de març de 2013, previ informe favorable de Comissió d’Estudis Oficials de Postgrau reunida en la sessió del març
de 2013.
Es van presentar 11 sol·licituds, de les quals 9 es van atendre i
2 van ser desestimades. El pressupost de la convocatòria eren
30.000 € i es va concedir un total de 25.700,75 €.
Ajuts a la mobilitat d’estudiantat i professorat en els màsters
universitaris
El curs 2012-13, el Ministerio de Educación no ha realitzat la convocatòria d’ajuts per a la mobilitat d’estudiants i professors visitants d’estudis de màsters oficials.
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RECERCA
La recerca és una de les tasques estratègiques que té encomanades la Universitat i que formen part del seu motiu de ser. La
producció de coneixement i la seva transferència a la societat per
a la generació de valor afegit i millora de la qualitat de vida són
els objectius finals d’aquestes tasques. L’acompliment d’aquestes
tasques és un procés atemporal pel qual la Universitat s’ha de dotar d’unes estructures que permetin consolidar les fites assolides
pels seus investigadors en diferents etapes de la seva trajectòria,
aprofitar aquests resultats per a la resta d’investigadors i impulsar
la recerca de tota la comunitat. El primer nivell d’aquesta estructura el constitueixen els equips que es formen per a dur a terme
projectes de recerca específics. A nivells superiors, tenim els Grups
de Recerca i, finalment, els Centres de Recerca.
En la majoria dels àmbits de coneixement, l’element clau que
possibilita fer recerca és la captació de recursos en convocatòries competitives. La UdL estimula la participació i valora l’èxit
en aquestes convocatòries, reconeixent aquestes activitats en el
Pla de Dedicació Acadèmica de la Universitat. Però, per a fer més

competitius els seus investigadors, la UdL ofereix convocatòries
pròpies a través del Vicerectorat de Recerca (VR) o del Vicerectorat
de Política Científica i Tecnològica (VPCT). Aquestes convocatòries
preveuen la incorporació de Personal Investigador en formació als
Grups de Recerca (antics becaris predoctorals, ara en la modalitat
de contractes), la incorporació de Personal Tècnic de Suport (PTS)
als grups, ajuts per a publicacions, estades en centres de recerca o estades de professors visitants a la UdL, subvencions per a
l’assistència i/o organització de congressos i reunions científiques,
o la possibilitat de disposar d’ajuts pont entre projectes de recerca.
L’estructura de gestió administrativa de Projectes de Recerca és
l’Oficina de Suport a la R+D+I i l’estructura de suport tecnològic
són els anomenats Serveis Cientificotècnics.
1. Grups de recerca
El Consell de Govern de la UdL de 25 d’abril de 2012 va aprovar
el catàleg de grups de recerca de la UdL 2012-2013 (BOU 140).
L’actual estructura de grups de recerca és la que s’indica en la
següent figura:

Grups de recerca
Classificació en funció del tipus
Grups de recerca: classificació en funció del tipus
Consolidats Generalitat; 53%
Estables UdL; 8%

Emergents UdL ; 5%
Preconsolidats UdL; 1%
Consolidats UdL; 23%
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Emergents Generalitat; 9%
Singulars Generalitat; 2%
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Aquest catàleg inclou 93 grups. D’aquests, un total de 59 són reconeguts com a consolidats, singulars o emergents per la Generalitat
de Catalunya. Aquesta és una part que no ha sofert canvis des dels
darrers 4 anys, data en què es va fer la resolució de la Generalitat i
que seguirà tenint validesa fins al final del 2013. La resta de grups
estan ubicats en altres categories dissenyades com a trampolí per a

assolir la categoria de grup consolidat de la UdL o per a promoure
noves agrupacions que puguin assolir aquesta categoria.
La distribució per àmbits temàtics dels grups i el repartiment del
PDI en les diferents categories dels grups es detallen en els gràfics
i historiograma següents:

Grups de recerca
Distribució per àmbits temàtics

Grups de recerca: distribució per àmbits temàtics
Ciències ; 4%

Ciències de la Vida; 25%

Ciències Socials; 28%

Ciències Mèdiques i de la Salut; 16%
Humanitats; 19%

Enginyeria i Arquitectura; 8%

Grups de recerca.
Repartiment de PDI o becaris predoctorals segons adscripció a grup

Grups de recerca: repartiment de PDI o becaris predoctorals segons adscripció al grup

Consolidats Generalitat; 45%

No adscrits; 20%

Estable UdL; 4%
Emergents UdL ; 4%
Preconsolidats UdL; 1%
Emergents i Singulars Generalitat; 6%

Consolidats UdL; 20%
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Grups de Recerca
Grups de recerca: Personal docent i investigador vinculat a un grup de recerca
Personal docent i investigador vinculat a un grup de recerca
392

400
300

100

189

184
164

200
87
75

1720

0

CU

Associat a un grup
Total UdL

61
31

115

94

7074
2426

42
31

2230

8

20

TU CEU TEU PCD LECT COL ASS INV EME PDIF

CU: professorat catedràtic d’universitat; TU: professorat titular d’universitat; CEU: professorat catedràtic d’escola universitària;
TEU: professorat titular d’escola universitària; PCD: professorat contractat doctor; LECT: professorat contractat lector; COL: professorat contractat col·laborador; ASS: professorat associat; INV: investigador/a contractat/da doctor/a (ICREA, Ramon y Cajal,
Juan de la Cierva i altres); EME: professorat emèrit; PDIF: PDI en formació (becaris i contractats DIUE, MICINN, UdL i altres).

La figura següent, que informa de qüestions de gènere, indica que la participació de dones als grups és lleugerament inferior a la d’homes.

Grups de recerca

Grups
de recerca: investigadors
de laper
UdL per
sexe
Investigadors
de la UdL
sexe
240

219
187

180

Homes
114

120

Dones
70

60

30

19
4

0
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Consolidats Emergent s
Generalitat Generalitat

4

3

8

16

18

Singulars
ConsolidatsPreconsolidat s Emergent s
Generalitat UdL
UdL
UdL

17

17

Estables
UdL
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2. Suport a la investigació i a la transferència de coneixement
Els Vicerectorats de Recerca, Política Científica i Tecnològica i Planificació, Innovació i Empresa posen especial èmfasi en accions
encaminades a la contractació de personal per a la recerca. Hi ha
dues accions importants en aquest capítol: el personal tècnic de
suport (PTS) als grups i els ajuts per a personal predoctoral de la
UdL en formació. Pel que fa a personal predoctoral de la UdL, a
la convocatòria 2012 es van atorgar 9 ajuts vinculats a projectes
del Plan Nacional I+D+I concedits l’any anterior i tenen forma de
contracte de 3 anys de durada, sense cofinançament des del grup
receptor. A la convocatòria de 2013, s’han atorgat, per Acord del
Consell de Govern de 28 de maig de 2013 (BOU 150, de maig de
2013), 24 ajuts de personal predoctoral en el marc de la convocatòria aprovada pel Consell de Govern de febrer de 2013. Dos
d’aquests, són ajuts Jade Plus que estan cofinançats per la UdL i
el Banco de Santander. També s’ha aprovat una convocatòria ex-

traordinària d’ajuts per a personal predoctoral de la UdL en formació, que es preveu que estigui resolta durant el mes de juliol
de 2013.
En el curs acadèmic 2012-13, el nombre total de beques o contractes predoctorals que s’han atorgat és de 58, dels quals, a més
dels 33 ajuts propis de la UdL (9 ajuts per a personal predoctoral
de la UdL en formació i 24 ajuts assimilats o homologats), es poden esmentar els 14 de la convocatòria FI de la Generalitat i els 11
de les convocatòries FPI del Ministerio de Economía y Competitividad (5) i FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (6).
El VR gestiona, també, el suport als grups mitjançant altres convocatòries. En el conjunt d’aquestes convocatòries, s’han concedit
un total de 189 ajuts per a accions diverses. Per exemple, en els
gràfics següents es detallen alguns aspectes de les estades de recerca en altres centres.

Estades en funció de l’area de coneixement

Estades en funció de l'area de coneixement
Ciències
18%

Ciències de la vida
22%

Ciències Socials
14%

Ciències Mèdiques i de la salut
10%
Humanitats
20%
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Enginyeria i Arquitectura
18%
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Destinació de les estades (superiors a un mes)

Destinació de les estades (superiors a un mes)
Europa 63%

Oceania 6%
Àsia 6%

Amèrica del Sud 6%

Amèrica del Nord 20%

L’any 2012, ha estat marcat per les polítiques d’austeritat de les
entitats públiques i pels ajustos a les entitats privades. En particular, preocupen especialment les conseqüències de les restriccions
en el Ministeri d’Economia i Competivitat (MINECO) de l’Estat i
la nova reglamentació que obliga a demanar l’autorització del
Ministeri d’Hisenda per a la transferència de subvencions a entitats ubicades en Comunitats Autònomes que no compleixin els
objectius d’estabilitat pressupostària de deute públic o de despesa.
Aquest requisit, que es deriva de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, està
endarrerint o anul·lant els acords de subvenció del MINECO o MEC
i està posant els grups de recerca, centres i universitats en una
situació extremadament delicada.
L’acció de més impacte en la promoció de la recerca és la convocatòria d’ajuts per a projectes d’investigació bàsica no orientada
del MINECO. La UdL va sotmetre 56 sol·licituds a aquesta convocatòria del 2012. És el major nombre de sol·licituds presentades
per la institució en aquesta convocatòria, la qual cosa indica que
hi ha una activitat creixent de recerca a la UdL. Tenint en compte
la competitivitat de la convocatòria (es van presentar al voltant de
8.000 sol·licituds amb una taxa d’èxit del 45%) els resultats assolits per la UdL es poden considerar bons. El Ministeri d’Economia
i Competitivitat (MINECO) va aprovar 36 projectes per un import
total de 2.320.438 €. Representa una taxa d’èxit del 64,3%. La
classificació per àmbits dels projectes és: 13 projectes del grup de
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temàtica principal Ciències de la Vida, 3 projectes per a Ciències
Bàsiques, 19 per a Ciències Socials i Humanitats i 1 per a Enginyeries i Tecnologia. Malgrat aquests resultats i a conseqüència del
requeriment de l’autorització d’Hisenda, a juny de 2013 encara no
s’ha transferit la primera anualitat d’aquests projectes, ni se sap el
seu import que s’està revisant per part del MINECO a partir d’una
primera resolució que atorgava al voltant del 7% dels fons del
projecte a la primera anualitat. En qualsevol cas, la UdL ha garantit la disposició de fins un 25% de l’import del projecte als seus
investigadors.
En global, durant l’any 2012 es van fer un total de 85 sol·licituds
a convocatòries competitives: 56 al Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO) en la convocatòria de projectes d’investigació
bàsica no orientada; 1 a l’INIA, al subprograma de Projectes
d’Investigació Fonamental orientada als Recursos i Tecnologies
Agràries en Coordinació amb les Comunitats Autònomes; 7 a la
convocatòria RecerCaixa; 1 a la convocatòria d’Ajuts destinats a
incentivar els plans d’actuació d’unitats de valorització de l’Agència
de Suport a l’Empresa Catalana; 1 a Subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques incloses en projectes de
recerca biennals de la Direcció General del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; 13 a la
convocatòria d’ajuts per tal d’incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
ÍNDEX

Del total de sol·licituds, es van concedir 44 el que suposa una taxa
d’èxit del conjunt del 51,8%, distribuït de la següent manera:
A més dels projectes d’investigació bàsica del MINECO, l’INIA va
concedir 1 projecte (taxa d’èxit 100%); RecerCaixa va concedir 1
projecte (taxa d’èxit 14,3%); l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana va concedir 1 projecte (taxa d’èxit 100%); la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya concedit 1 projecte (taxa d’èxit 100%); el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural va concedir 4 projectes (taxa d’èxit 30,8%).
La convocatòria del FIS va ser gestionada per l’IRBL i va comptar
amb 17 sol·licituds en què participava personal de la UdL, 4 de les
qual van ser concedides (taxa d’èxit del 23,5%).
El nombre de tesis doctorals llegides durant el curs 2012-13,
comptabilitzades des de l’1 de juny de 2012 fins a 30 d’abril de
2013, han estat 81 dels àmbits següents: de Ciències Experimentals 18, de Medicina i Cirurgia 6, d’Enginyeria Agronòmica 18, de
Geografia i Història 4, de Filologia 1, d’Economia 2, de Psicopedagogia 4, de Psicologia 1, d’Enginyeria de Forests 4, d’Educació
Física 7, d’Informàtica i Matemàtica 4 i de Ciència i Tecnologia dels
Aliments 8. S’han atorgat 11 premis extraordinaris en els següents
àmbits: Ciències Experimentals 2, Educació Física 1, Enginyeria
Agronòmica 2, Enginyeria de Forests 1, Filologia 1, Informàtica i
Matemàtica 1, Psicopedagogia 1, i 2 de Ciència i Tecnologia dels
Aliments.
Cal destacar també la posada en marxa de l’Escola de Doctorat de
la UdL i el nomenament dels coordinadors i Comissions Acadèmiques dels Programes de Doctorat. Aquests programes han estat tramesos a avaluació per part de l’AQU. En el moment actual,
tenim 3 programes amb informe favorable de l’AQU que estan a
l’espera de ser ratificats pel Consejo de Universidades, 2 programes que requereixen una avaluació complementària i 3 pendents
de rebre l’avaluació.
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VICERECTORAT DE POLÍTICA CIENTÍFICA I
TECNOLÒGICA
El vicerectorat de Política Científica i Tecnològica s’encarrega, bàsicament, de l’activitat lligada a la planificació estratègica de la
recerca, els centres de recerca, el campus d’’excel·lència internacional IBERUS, i els serveis científicotècnics.

Accions estratègiques
Durant aquest curs, el vicerectorat de Política Científica i Tecnològica ha participat en diverses iniciatives que, a mig o llarg termini,
han de permetre que la UdL jugui un paper important en diferents
àmbits. Com a resum, tenint en compte que part de l’activitat del
vicerectorat es concentra en contactes confidencials a nivell de
les institucions catalanes, espanyoles i internacionals, podem citar
dos accions importants:
•

Pla estratègic d’innovació i recerca de la industria agroalimentària de Catalunya. La UdL ha participat activament en
els treballs d’anàlisi i preparació del pla estratègic del sector
agroalimentari liderat pel Departament d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya. El Pla ha passat a informació pública i representa una anàlisi de l’estat actual d’aquest sector i
de les accions que es proposen per tal d’apropar la innovació
a les indústries agroalimentàries. La UdL ha participat com a
membre del secretariat del Pla, supervisant les contribucions
dels diferents sectors juntament amb la DGR, ACC1Ó, DAAM
i IRTA.

•

Knowledge and innovative communities (KIC). S’ha participat molt activament en la construcció d’un consorci espanyol que pugui optar a la propera convocatòria del European Institute of Technology (EIT) referent a les KIC. S’està
a l’espera de la decisió de l’EIT pel que fa a les possible temàtiques, per bé que la feina s’ha fet pensant en la proposta
de Food4Future. S’ha treballat amb l’IRTA, BIOCAT i la URV
per tal de liderar el consorci a nivell català, i s’ha establert
un consorci espanyol amb participació de la Universitat de
València i la Politècnica de València, així com Múrcia i Cartagena, a més de diferents empreses del sector.
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•

Pla estratègic de la UdL. El nou pla estratègic de la UdL,
aprovat pel Consell de Govern i pel Claustre de la Universitat
en les sessions del mes de maig de 2013, inclou propostes
concretes sobre el model de recerca que es proposa per a la
nostra universitat. Bàsicament, apostem per una especialització bassada en el nostre potencial amb una visió molt transversal que ens permeti jugar un paper actiu en la resolució
de grans reptes socials i científics. L’objectiu és que la UdL
sigui reconeguda com a referent en la seva capacitat d’incidir
en aquests reptes. Això passa per enfortir les estructures de
recerca: Grups de Recerca, Centres i Instituts de recerca, i serveis científicotècnics.

Centres de recerca
Un dels objectius que ens vam imposar aquest curs acadèmic, en
línia amb el que s’ha aprovat al Pla Estratègic, va ser el d’aprofundir en la consolidació dels centres de recerca com a estructures
bàsiques de l’organització i visualització de la recerca a la UdL. En
aquest sentit, la posta en marxa d’Agrotècnio és la fita principal
d’aquest curs, juntament amb la fusió de dos dels centres propis
existents en l’àmbit tecnològic per tal de convertir-se en el centre
INSPIRES.
Agrotècnio
A finals del 2012, es va fer realitat la posta en marxa del centre
Agrotècnio (www.agrotecnio.udl.cat), un cop modificats els estatuts de l’antiga Fundació Centre-UdL IRTA de la que és hereu.
Aquest centre ha de ser el nucli de la recerca en l’àmbit agroalimentari i neix amb la vocació de convertir-se en un referent a nivell europeu en la recerca en aquest camp. El Dr.Pauld Christou, investigador ICREA adscrit a la UdL, va acceptar el nomenament com
a director en aquesta etapa. L’acord que va permetre transformar
l’antiga fundació en el nou centre va ser fruit de l’entesa entre la
UdL i l’IRTA, amb el suport del DAAM, i ha de permetre desenvolupar un conjunt de projectes transversals que posicionin el centre
entre els més competitius en l’àmbit agroalimentari. Aquest centre
forma part de la xarxa CERCA de la Generalitat de Catalunya per bé
que de moment no disposa de finançament consolidat. Els propers
dos anys es treballarà per tal de consolidar el model proposat pel
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centre i negociar el seu finançament d’acord amb els criteris dels
centres d’excel·lència del model CERCA.
El centre Agrotècnio incorpora un conjunt de grups sobre la base
de criteris d’excel·lència en la seva producció científica i defineix la
seva activitat al voltant d’un conjunt de projectes multidisciplinars
que han de permetre situar l’activitat d’aquest centre entre els
més rellevants del seu àmbit. El compromís del centre pel que fa a
l’excel·lència i impacte de la recerca i la ferma voluntat d’avaluació
dels seus resultats a mig termini, fan que puguem esperar un desenvolupament d’Agrotècnio que el situï entre els més actius de la
xarxa CERCA.
L’activitat inicial d’Agrotècnio se centra en els aspectes següents
de la cadena de valor de la producció i elaboració d’aliments:
•

Millora de cultius i la seva aplicació (biologia molecular/
biotecnologia i química agrícola i del medi ambient);

•

Ciència animal i vegetal (tecnologia d’aliments/seguretat alimentària, nutrició animal, reproducció i cria, aliments
funcionals);

•

Agricultura sostenible (Ciències del sòl, ecologia dels cultius, fisiologia de cultius i arbres, protecció de conreus, agronomia i bioseguretat).

Agrotècnio disposa actualment d’uns 70 investigadors organitzats
en 12 grups que van des de la biotecnologia fins a postcollita, passant per protecció vegetal, micologia, protecció de cultius, i altres
activitats. En total, Agrotècnio té actualment actius 27 projectes
nacionals i 11 projectes d’àmbit europeu.
El més d’abril de 2013, el centre va ser avaluat pel comitè científic
extern format per investigadors internacionals. El seu informe permetrà acabar de definir les línies principals d’actuació del centre i
la seva composició pel que fa a grups de treball.
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CFCT)
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC: www.ctfc.cat)
és un centre de la xarxa CERCA plenament consolidat amb una
activitat molt important en el seu sector. La UdL és un dels paÍNDEX

trons fundadors del centre, juntament amb la Diputació de Lleida, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, el consell comarcal del Solsonès, i el Departament
d’Economia i Coneixement. En aquest curs, s’ha treballat per millorar la coordinació entre la UdL i el Centre a fi de poder oferir
formació i recerca d’alt nivell i planificar el desenvolupament de
projectes conjunts que permetin liderar l’activitat científica en
l’àmbit forestal.
El CTFC està ubicat a Solsona i aplega uns 60 investigadors. Per
conveni, té professorat de l’àmbit forestal associat al centre, de
manera que es puguin desenvolupar projectes dins de l’àmbit del
centre. Actualment, hi ha 5 professors de la UdL adscrits al centre
amb activitat de recerca activa en diferents projectes (5 de nacionals i 6 d’internacionals). En aquest període, s’han defensat dues
tesis dirigides per investigadors de la UdL adscrits al centre.
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLEIDA)
En l’àmbit biomèdic, l’IRBLLEIDA (www.irblleida.cat) és el centre
de referència, mantenint una activitat en creixement constant els
darrers anys. La seva memòria de recerca permet comprovar la
intensitat de la seva tasca i els excel·lents resultats que s’estan
aconseguint.
Actualment, l’IRBLLEIDA el conformen quasi 300 investigadors,
entre als quals, molts professionals que compatibilitzen la recerca
amb la docència experta als graus de Medicina, Infermeria, Biomedicina, Nutrició Humana i Dietètica i Biotecnologia de la UdL, entre d’altres, o també amb l’assistència sanitària. Els investigadors
estan organitzats en diferents grups de recerca que pertanyen a
5 grans àrees, cobrint tota la recerca biomèdica des de la bàsica
fins a la pràctica clínica i els assajos clínics. El reconeixement nacional de la qualitat de la recerca de l’IRBLLEIDA el reflecteixen els
11 grups de recerca reconeguts per a Generalitat de Catalunya i
la participació activa de 9 d’aquests grups en xarxes de referència d’àmbit estatal, en àrees com el càncer, les patologies renals,
les patologies respiratòries, l’estrès oxidatiu i l’envelliment, entre
d’altres.
La qualitat de la recerca de l’IRBLLEIDA l’avalen dades com els recursos competitius captats durant aquests darrers dos anys, amb
un total de 26 projectes concedits i dotats d’un pressupost global
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al voltant dels 2,9 M €. També és remarcable l’habilitat dels nostres
investigadors per a difondre els resultats de recerca amb la publicació de més de 200 articles científics anuals en revistes indexades
d’impacte internacional i incrementant cada any l’índex d’impacte
acumulat de la nostra institució, fet que el situa actualment per
damunt dels 1.000 punts de factor d’impacte. L’impacte de les publicacions dels investigadors de l’IRBLLEIDA s’ha incrementat molt
significativament des de que es va posar en marxa:
Any
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Factor d’impacte
total
445
448
503
526
736
809
1018

Total
articles
116
152
140
181
185
202
209

Factor impacte
mitja
3,8
2,9
3,6
2,9
4,0
4,0
4,9

L’IRBLLEDIA té l’organització corresponent a un centre CERCA, on
el comitè científic extern, format per un panell d’investigadors
de prestigi reconegut internacionalment, té un paper avaluador fonamental. Actualment, el centre continua treballant per
tal d’aconseguir la seva acreditació com a centre de excel·lència
per part del Instituto de Salud Carlos III i per passar l’avaluació
de centre CERCA. Ambdós fites són importants de cara a poder
incrementar el finançament del centre. Aquests darrers anys,
l’IRBLLEIDA ha rebut un finançament anual de 350.000€ per part
dels departaments de salut (300.000€) i Economia i Coneixement
(DGR: 50.000€). El darrer any, fruit de l’activitat demostrada i de
les negociacions realitzades, aquesta aportació s’ha incrementat
a 450.000€.
El detall de l’activitat de l’institut es pot consultar en les memòries
anuals i a la pàgina web: www.irblleida.cat.
Institut Politècnic d’Innovació i Recerca en Sostenibilitat
(INSPIRES)
Prenent com a exemple la consolidació de l’IRBLLEIDA i la seva
influència positiva com a catalitzador de l’activitat d’un àmbit
concret, s’ha treballat en la fusió de dos centres de recerca propis
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[Centre de Computació de Ponent (CCP) i Centre de Recerca en
Tecnologies de la Sostenibilitat (CRETESOS)] per tal de definir un
nou centre que sigui referent en l’àmbit de la tecnologia. El nou
centre [Institut Politècnic d’Innovació i Recerca en Sostenibilitat
(INSPIRES)] té com a objectiu realitzar, promoure i coordinar activitats de recerca i desenvolupament en camps de la ciència i la
tècnica relacionats amb la sostenibilitat en aspectes com l’energia,
construcció, computació, societat, etc.
El pla de recerca d’INSPIRES es focalitza en quatre projectes:
•

•

•

•
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AgroSmart: Es tracta de l’aplicació dels principis de les ciutats intel·ligents a l’àmbit agrícola. Per tant, s’apliquen tecnologies de la informació i la comunicació, en combinació amb
principis de gestió del capital humà i social, per a una millora
de la producció i de la seva qualitat d’una manera sostenible,
basada en una gestió eficient dels recursos naturals i de l’impacte en el medi ambient.
SmartCities: Es pot definir una ciutat com a “intel·ligent”
quan les seves inversions en capital humà i social, transports
i tecnologies de la informació i la comunicació faciliten un
desenvolupament econòmic sostenible i una elevada qualitat
de vida, amb una gestió eficient dels recursos naturals i a
través de la participació ciutadana.
Energia eficient i sostenible: Engloba la generació i gestió d’energia i la seva aplicació en edificis, entorn urbà, rural
i agrícola i en la indústria de forma sostenible i eficient. Es
tracta d’estudiar la millora dels sistemes actuals i el desenvolupament de nous sistemes de generació i gestió d’energia
per a la millora de la nostra societat.
Entorns saludables, e-Health i bioinformàtica: Busca millorar l’accessibilitat, l’ergonomia i la salubritat d’entorns de
treball, industrials, edificis, espais públics, etc. per tal que les
activitats que es desenvolupen en aquests entorns siguin més
saludables, sostenibles i a l’abast de totes les persones. Inclou
l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) en el context de la medicina i la sanitat i l’aplicació de
les TICs a la gestió, anàlisi o simulació de sistemes biològics.
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Centre d’Estudis Jurídics Europeus i Mediació (CEJEM)
El CEJEM es configura com a un espai de recerca al voltant de la
temàtica de la mediació i la resolució de conflictes en diferents
contextos socials, amb un abordatge intern i transdisciplinar entre les ciències jurídiques, econòmiques i les ciències socials humanes. El centre es configura també com un espai de formació,
informació i difusió. Un objectiu prioritari del centre és formar
investigadors i convertir-se en un punt de referència en relació
amb les temàtiques en qüestió, incrementant el nombre de tesis i
de projectes de recerca competitius.
La missió del CEJEM és l’estudi transversal dels diversos mètodes
de resolució de conflictes (els tradicionals i els alternatius), la mediació en els seus distints àmbits (laboral, cultural, escolar, familiar,
penal, mercantil, civil, empresarial i internacional), l’arbitratge i la
negociació, i el seu marc jurídic i econòmic en el context europeu.
Actualment, el CEJEM està format per 10 grups de recerca amb un
total de 63 investigadors. Des del punt de vista de l’activitat del
centre (que es pot consultar a la seva plana web www.cejem.udl.
cat), destaquem:
•

5 grups del CEJEM i tres investigadors del CEJEM que pertanyen a grups de recerca de fora de la UdL han obtingut la
concessió de projectes de recerca a la darrera convocatòria
del Ministerio de Educación (2012), amb un total de 98.200
euros els grups i 57.500 els grups externs a la UdL però amb
investigadors del CEJEM.

•

El grup sobre la Reforma de les Nacions Unides, que dirigeix el Prof. Antoni Blanc, ha estat reconegut com un Centre
d’Excel·lència Europeu Jean Monnet, finançat amb 100.000
euros, i el Grup d’Anàlisi Social i Educativa ha rebut 18.000
euros de la Diputació per a l’Observatori Permanent de la Immigració.

•

El GESEC (IP, Prof. Fidel Molina) ha aconseguit com a partner
un ajut a la proposta “Together Old & Young” en el programa
GRUNDTVIG GMP (Grundtvig Multilateral programme LIFELONG LEARNING- EACEA- Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) per un import de 28.680 €.
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•

Dos investigadors del CEJEM (els Profs. Fidel Molina i Antoni
Vaquer) han estat designats assessors dels Parlament Europeu.

•

Tres investigadors del CEJEM han llegit la seva tesi doctoral.

•

Coedició pel CEJEM de 4 monografies.

•

Una convocatòria competitiva d’ajuts pròpia.

•

1 congrés, un seminari i un cicle de conferències cofinançats
pel CEJEM.

•

Nombroses publicacions nacionals i internacionals.

Institut de Recerca en Identitats i Societat (IRIS)
L’IRIS és un Centre de Recerca Propi de la Universitat de Lleida,
creat el juliol de 2009 entorn de les Humanitats i Ciències Socials. La seva activitat se centra en la recerca social, amb una
perspectiva diacrònica des de les arrels històriques fins abordar
les problemàtiques axials en la cohesió de la societat actual: la
pluralitat, la interculturalitat, la globalització del pensament, els
elements cohesionadors de la societat, la funció dels valors, les
llengües i les religions en la creació de les identitats, la capacitat
de conviure, el coneixement del patrimoni cultural comú, la seva
difusió, etc... Amb aquesta finalitat, les activitats s’articulen en els
següents eixos:
1. Desenvolupar la investigació interdisciplinar sobre identitats i
societat, detectant els elements i valors que faciliten la cohesió
social, així com l’ús de les llengües i els processos d’integració migratòria;
2. Investigar en l’ús i gestió de la memòria històrica, al llarg de la
història i en l’espai europeu;

de cooperació internacional en les línies de recerca properes a les
finalitats del centre;
5. Contribuir a la formació d’investigadors especialitzats en les
diferents disciplines afins en els estudis de les societats des dels
àmbits de les humanitats i les ciències socials;
6. Promoure la divulgació científica de qualitat i participar en la
valoració i la difusió de la investigació sobre els temes de la identitat, de les dissidències històriques i la cohesió social, així com de
la gestió, ús i recuperació de la memòria històrica;
7. Transferir els coneixements a la societat, amb especial atenció
a participar en les problemàtiques d’integració social, la formació
educativa i la posada en valor del patrimoni cultural.
IRIS s’articula mitjançant el foment i la coordinació del treball de
12 grups de recerca reconeguts, tots ells en els àmbits de les Humanitats i les Ciències Socials. Es tracta de 7 grups de recerca
consolidats AGAUR; 2 grups de recerca consolidats UdL i 3 grups
de recerca emergents. El conjunt comporta el treball de 100 investigadors de la UdL, als quals s’afegeixen 12 vinculats als grups
bé que externs a la UdL. En el període 2012-13, s’han perllongat
els projectes de recerca provinents dels anys precedents i s’han
guanyat 18 projectes de recerca nous.
Entre les múltiples activitats de l’IRIS en el curs 2012-13, i que
es poden consultar a la seva web (www.iris.udl.cat), cal ressaltar:
•

Congressos de Recerca Internacionals. Congrés Perverse Identities. Identities in conflict, celebrat a Lleida el 15 i el 16 de novembre de 2012, a manera de trobada interdisciplinar, possible
a partir de la coordinació dels diferents grups de recerca, amb
83 ponències d’investigadors vinguts d’arreu del món.

•

Projecte Europeu. Preparació, lideratge i presentació del projecte de recerca interuniversitari i internacional The Long
View at Good Government in Europe: a Historical Perspective,
dins del programa COST-Actions (oc-2013-1-15146), el febrer
de 2013.

•

Lliurament de l’obra col·lectiva Identities on move, a l’editorial Peter Lang, aplegant autors de referència sobre el tema.

3. Estudiar els indicadors culturals i patrimonials referents a la
identitat, conèixer la seva evolució i promoure’n la gestió i la seva
reversió socioeconòmica;
4. Afavorir la col·laboració i la participació entre les universitats
i els altres centres d’investigació amb l’objectiu de crear xarxes
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•

Candidatura Icrea Senior. Presentació de la candidatura d’un
investigador extern a la convocatòria Icrea Senior 2013 en
l’àmbit de les Humanitats, maig 2013.

•

Estudi de les vies de col·laboració amb l’Institut Europeu de
la Mediterrània, en els àmbits de la recerca i la divulgació
científica.

•

Reunions científiques dels grups de recerca. S’han coordinat i
fomentat treballs específics en els àmbits propis de cadascun
dels grups de recerca. Cal destacar trobades d’alt nivell com
ara les VIII Jornades sobre Literatura i Ensenyament “Dona,
literatura i ensenyament”, celebrades a Lleida el 26 i 27 d’abril
de 2013.

Campus IBERUS
Responsable: Dr. Enric Herrero.
Tot i la incertesa sobre la continuïtat dels campus d’excel·lència internacionals (CEIs), creiem que el Campus IBERUS és una oportunitat per a la UdL a mig termini. En aquest sentit, hem treballat per
potenciar les activitats corresponents a IBERUS per tal d’aprofitar
les possibilitats d’internacionalització que ofereix el Campus.
En una primera fase, es tracta d’entrar en contacte amb els grups
corresponents de les universitats membres d’IBERUS a fi d’engegar
projectes comuns d’abast interuniversitari i que puguin representar un atractiu important per tal que puguem rebre estudiants
d’arreu del mon. No cal dir que els àmbits agroalimentari i de salut
juguen, en aquest projecte, un paper central sense oblidar la resta
d’aspectes propis de la UdL.
Igual que ho està fent la UdL, el campus IBERUS està en el procés
de definir en quins aspectes pot convertir-se en un referent internacional. Creiem que és bàsic que siguem capaços d’identificar-los
i de planificar les activitats de manera corresponent. Per tant, l’estratègia que cal jugar a IBERUS ha de ser totalment complementària a la que es planteja per a la UdL.
En aquest sentit, estem treballant en la iniciativa de campus
transfronterer EBRoS, conjuntament amb el PRES de Toulouse i
la Universitat de Pau. Les línies que es volen prioritzar en aquest
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campus es corresponen, globalment, amb les línies estratègiques
proposades per a la UdL.
Les activitats del CEI IBERUS, al llarg de l’any 2012, han estat finançades amb recursos obtinguts en convocatòries d’anys previs
del Ministeri destinades a Campus de Excel·lència, ja que, des de
2011, no hi ha hagut cap convocatòria nova. Tot i això, la UdL
ha pogut dedicar 195.610 euros captats en aquestes convocatòries prèvies bàsicament a dos grups d’accions. D’una banda, s’han
dut a terme accions d’investigació i transferència que inclouen: (i)
l’adequació d’espais i adquisició d’infraestructures per als serveis
científicotècnics, (ii) la subvenció de estades de recerca en altres
centres de personal predoctoral i postdoctoral de la UdL, i (iii) el
finançament del lloguer dels espais que la UdL té al Parc Científic
Tecnològic Agroalimentari de Lleida, incloent-hi el manteniment
dels esmentats espais. D’altra banda, s’han dut a terme accions
destinades a la internacionalització de les activitats de la UdL, en
forma de: (i) cursos d’idiomes, especialment d’anglès, per al personal de la universitat, i (ii) el finançament d’estades curtes tant de
PDI i PAS com d’estudiantat per a l’establiment de contactes acadèmics que pugin fructificar en accions a més llarg termini amb
personal de les Universitats de Pau i Toulouse, universitats amb
les quals, com s’ha comentat anteriorment, el CEI IBERUS ha formalitzat una estratègia de col·laboracions estretes tant en l’àmbit
docent com de recerca en el marc del Campus Transfronterer.
Així, les quatre universitats del CEI IBERUS i les dues universitats
franceses han realitzat l’abril del 2013 una reunió conjunta a Jaca
per potenciar les col·laboracions entre investigadors en els quatre
àmbits estratègics del CEI IBERUS. La UdL va coordinar la trobada
d’agroalimentació (juntament amb Toulouse i La Rioja) i de desenvolupament territorial (amb Pau). L’objectiu va ser identificar possibles col·laboracions de cara a la sol·licitud de projectes europeus
en el futur programa Horizonte 2020.
El CEI IBERUS ha signat també un conveni amb la Fundació la
Caixa en virtut del qual aquesta subvenciona estudis prospectius
previs que permetin definir projectes innovadors de recerca en
agroalimentació amb la participació de grups de recerca de les
universitats del CEI i empreses del sector, que puguin ser susceptibles d’un finançament a més llarg termini per la mateixa fundació
amb l’objectiu de ajudar el progrés socioeconòmic.
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Serveis Cientificotècnics

•

Responsables: Dra. Elisa Cabiscol i Sra. Carme Carrera.
Els Serveis Cientificotècnics (SCT) es van crear l’any 2005, fruit de
l’agrupació d’unitats de suport a la recerca ja existents a la UdL
i d’altres unitats de nova creació, amb l’objectiu d’oferir suport
a la recerca dels propis grups de la Universitat de Lleida, d’altres
universitats i institucions públiques de recerca, i de les empreses.
L’experiència acumulada des de la seva creació i els nous reptes i
situacions que s’han anat concretant des d’aleshores han fet necessari modificar la seva organització, tot mantenint la flexibilitat
en la seva estructura i el funcionament que es va proposar en
el primer disseny. Així, la nova normativa dels Serveis Cientificotècnics de la UdL va ser aprovada pel Consell de Govern el 24 de
setembre del 2009.
Segons la nova normativa, els SCT poden oferir dos tipus de serveis:
•

l’assessorament i execució d’un servei relacionat amb una activitat de R+D+i determinada.

•

l’assessorament i ús d’un aparell científic o tècnica determinada.

Des del punt de vista estructural, existeixen dues tipologies de
serveis:
•

Els de tipus I, que depenen organitzativament i estructuralment del Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica.

Facturació (€)
Clients externs
Clients interns
Total
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2007
156.117
64.786
220.904

2008
232.198
124.445
356.644

2009
146.318
148.711
295.029

Els de tipus II, que estan gestionats pels departaments, centres o grups de recerca, i que voluntàriament s’integren dins
d’aquesta estructura.

Pel que fa als recursos humans, els SCT tenen un Director Científic
(Dra. Elisa Cabiscol), que és un professor/investigador de la UdL,
nomenat a proposta del Rector. D’altra banda, cadascun dels serveis té un responsable científic que actua d’assessor/a científic/a
i que també és membre del personal acadèmic i investigador de
la UdL.
La creació dels SCT ha facilitat la major capacitat de captació de
recursos externs per tal d’incrementar tant les infraestructures
com el personal de suport. Actualment, els SCT compten amb 21
tècnics de suport.
Pel que fa a les infraestructures, la major part de l’equipament
incorporat els darrers anys ha estat adquirit a través de convocatòries públiques. Aquests equips estan ubicats a les instal·lacions
dels diferents campus de la UdL on es troben els SCT i a l’edifici
Ciència del Parc Científic i Tecnològic de Gardeny.
Ingressos generats per l’activitat dels SCT durant l’any 2012
A continuació, es presenten dades de facturació de les unitats dels
SCT, que han cedit totalment les seves infraestructures al Vicerectorat de Recerca i que són gestionats per l’Oficina de suport a la
R+D+i.
Els clients interns dels SCT són els investigadors de la pròpia UdL,
així com dels instituts i centres de recerca adscrits.

2010
232.072
271.332
503.404

2011
227.436
255.821
483.258

2012
211.622
360.621
572.243
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OFICINA DE SUPORT A LA R+D+I
L’Oficina de Suport a la R+D+i (ORDI) és la unitat responsable de:
•
•
•

Difondre i comunicar convocatòries, tant públiques com privades, d’ajuts, subvencions, beques i premis.
Donar suport en la captació de fons destinats a la recerca i
gestionar projectes de recerca, convenis i serveis.
Donar suport en la valorització dels resultats de la recerca i
transferir el coneixement via explotació de tecnologia i creació d’empreses sorgides de l’entorn universitari.

L’Oficina de Suport a la R+D+i també dóna suport a la gestió de la
recerca de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB), al Centre de Recerca
en Agrotecnologia (Agrotecnio), a la Fundació de la Universitat de
Lleida, al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, i al centre adscrit Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC).

1. Gestió de projectes
1.1. Suport a la sol·licitud de projectes internacionals/europeus
RESPONSABLE: Sra. Carmen Gallart.
Equip: Anna Aguilà i Belén de Pablo.
L’Oficina de Suport a la R+D+i realitza un servei de difusió de les
principals línies de finançament a nivell europeu i internacional i
un assessorament i acompanyament en la presentació de projectes. En el cas de l’’obtenció de finançament es realitza la gestió
econòmica-financera del projecte, realitzant el control pressupostari i les certificacions necessàries.
Projectes presentats
Durant l’any 2012, s’ha assessorat en la preparació i presentació
de 30 projectes europeus competitius per tal de rebre finançament
amb fons europeus en R+D+i.
Concretament s’han presentat 17 projectes a convocatòries del VII
programa marc de la Unió Europea de Recerca i Desenvolupament
Tecnològic (7PM), dels quals 6 projectes corresponen al programa
específic Idees del European Research Council, 3 al programa es-
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pecífic Persones, 6 al programa específic Cooperació i 2 al programa específic Capacitats.
Al Programa de Cooperació Territorial de l’Espai Sud-oest Europeu
(SUDOE) s’han presentat 6 projectes i la resta eren de diferents
programes de la Unió Europea com Lifelong Learning-Grundtvig,
Employment –Social Affairs Inclusion Programme–, etc.

Jornades
Jornada informativa sobre el programa People del VII Programa
Marc, realitzada per la Sra. Aïda Díaz de l’AGAUR, el dia 3 de juliol,
organitzada conjuntament amb el Vicerectorat de Recerca.

Projectes Europeus signats i iniciats durant l’any 2012
ACRÒNIM

PROGRAMA

DEPARTAMENT

ADAPTAWHEAT

VII PM-Cooperation-Collaborative Project

Producció Vegetal i Ciència Forestal

NEUROMIGRATION

VII PM-Marie Curie CIG

Ciències Mèdiques Bàsiques

ACLIMAS

Europeaid CE

Producció Vegetal i Ciència Forestal

WEB

Lifelong learning programme-J.Monnet

Geografia i Sociologia

XARXA

Lifelong learning programme-J.Monnet

Geografia i Sociologia

MERITS

VII PM-Collaborative

GREA

TOY

Lifelong learning programme-Grundtvig

Geografia i Sociologia

MEDIAMIXER

VII PM-Coordination and Support Action

Informàtica i Enginyeria Industrial

SIforAGE

VII PM-Coordination and Support Action

Anglès

L’import total de finançament d’Europa que la UdL rebrà per
aquests projectes durant la seva execució serà de 1.224.559,15€.

presentades pels grups de recerca i investigadors/es de la Universitat de Lleida.

1.2. Suport a la sol·licitud de projectes nacionals

Gràfic 1. Sol·licitud d’ajuts a la recerca del Pla Nacional
d’IDI. Total: 56 sol·licituds

Responsable: Sra. Anna Aguilà
Gestió i presentació de sol·licituds
L’Oficina de Suport a la R+D+i ofereix a la comunitat investigadora el servei d’assessorament i tramesa de sol·licituds de projectes de recerca. També s’ha coordinat amb els òrgans de govern
la signatura de sol·licituds, així com el registre i l’enviament de la
documentació necessària exigida per l’organisme convocant per a
participar en la convocatòria.
A continuació, es detalla, per tipus de convocatòria i segons els
seus resultats (concedides o denegades), el número de sol·licituds
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Gràfic 2. Evolució resultats dels projectes d’investigació
fonamental no orientada del Pla Nacional d’IDI

Gràfic 3. Evolució de la taxa d’èxit de les sol·licituds d’ajuts
de recerca fonamental no orientada del Pla Nacional d’IDI
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Gràfic 4. Evolució dels ingressos per ajuts de recerca
fonamental no orientada del Pla Nacional d’IDI

Gràfic 5. Sol·licituds d’ajuts per a la recerca a l’AGAUR any
2012. Total: 23 sol·licituds
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Gràfic 6. Altres projectes de recerca
9
6

1

•

1

1.3. Gestió econòmica de projectes i convenis

Divulgació: durant l’any 2012, s’han realitzat accions de difusió d’informació de convocatòries competitives de recerca, mitjançant el Butlletí de Subvencions de la Universitat de
Lleida. Actualment, aquest servei compta amb 724 usuaris
donats d’alta que reben diàriament l’oferta de convocatòries públiques de finançament de la recerca, a banda d’altres
ajuts i subvencions que puguin ser de l’interès del subscriptor.
L’augment de subscriptors de l’any 2011 al 2012 ha estat de
70 nous usuaris.

Responsables:

Assessorament personalitzat: en aquells casos en què s’ha sol·
licitat, s’ha realitzat acompanyament a la preparació de projectes, com consultes específiques a l’organisme convocant,
revisió de propostes i pressupostos, entre altres. Així doncs,
mitjançant reunions de treball amb els grups de recerca interessats, s’ha donat suport en la preparació de propostes
de projectes nous o bé d’especial dificultat tècnica, acompanyant-los fins al moment del lliurament de la sol·licitud.

Tal com es mostra al quadre següent, la principal font d’ingressos
per a la UdL han estat els projectes obtinguts en convocatòries
competitives tant a nivell europeu, com a nivell nacional (MICINN,
Generalitat de Catalunya) seguida dels convenis i serveis.

Concretament, durant el 2012, s’han realitzat aproximadament 127 consultes/reunions referents a la presentació de
sol·licituds d’ajuts competitius a la recerca.
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Sra. Magda Nicolás Gestió Econòmica
Sra. Carme Gallart Gestió de Contractes i Convenis R+D+i
Durant l’any 2012, l’Oficina de Suport a la R+D+i ha gestionat més
de 6 milions d’euros generats per les activitats de recerca i transferència de coneixement de la UdL.

En els contractes i convenis de R+D+i que realitza la Universitat de
Lleida amb tercers, a l’empara de l’art. 83 de la LOU, es dóna assessorament per a la seva elaboració i la negociació dels mateixos, per
tal de formalitzar la relació entre les parts. Es fixen els objectius,
el pla de treball, el termini de lliurament, les condicions econòmiques i de confidencialitat, així com també es regula la propietat i
l’explotació dels resultats de la recerca.

ÍNDEX

Durant l’any 2012 s’han formalitzat 48 contractes de transferència, per un import total contractat de 747.989,87 euros.
Els serveis que ofereix l’àrea de gestió de projectes, convenis i
formació contínua són:
•

•

Comptabilitat i fiscalitat.

•

Gestió de la documentació administrativa.

•

Justificació d’aquells projectes que ho requereixin, tant nacionals com internacionals.

Assessorament en la gestió tant dels ingressos com de les
despeses dels projectes competitius i dels convenis.

Ingressos per departaments. Exercici 2012
Unitat
Administració d’Empreses i GERN
Anglès i Lingüística
Ciències Mèdiques Bàsiques
Dret Privat
Dret Públic
Economia Aplicada
Enginyeria Agroforestal
Filologia Catalana i Comunicació
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Geografia i Sociologia
Informàtica i Enginyeria Industrial
Historia
Historia de l’Art i Història Social
Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Matemàtica
Medicina
Medicina Experimental
Medi Ambient i Ciències del Sol
Pedagogia i Psicologia
Producció Animal
Producció Vegetal i Ciència Forestal
Química
Tecnologia d’Aliments
Xarxa TECNIO
Serveis Cientificotècnics
Altres (Biblioteca, ORDI, UdL, ASIC)
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Rdi Contractual
102.166,13
9.503,20
550,00
14.268,53
83.299,07
66.976,50
1.294,67
8.299,67
90.760,33
77.788,80
1.521,00
8.400,00
115.912,08
31.209,29
3.500,00
65.000,00
105.772,21
24.990,67
248.283,93
121.946,70
3.000, 00
235.836,61
459.918,07
167.748,12
303.488,30
2.351.433,88

Rdi Competitiva
124.659,17
641.036,00

76.485,90
14.474,30
15.420,40
165.457,65
373.789,46
125.157,78
65.147,60
58.514,00
37.010,27
70.017,10
125.447,40
53.508,53
38.034,50
1.065.209,48
38.008,80
194.038,00
270.099,34
12.000,00
3.563.515,68

Altres
33.000,00

2.271,06
3.950,00
18.000,00
900,00
2.500,00
1.050,00
60.193,04

17.050,00
17.436,00
17.150,00

147.377,84

320.877,94

TOTAL
102.166,13
167.162,37
641.036,00
550,00
14.268,53
83.299,07
143.462,40
18.040,03
27.670,07
274.217,98
452.478,26
129.178,78
74.597,60
234.619,12
68.219,56
3.500,00
135.017,10
248.269,61
78.499,20
303.754,43
1.204. 306,18
41.008,80
429.874,61
877.395,25
179.748,12
303.488,30
6.235. 827,50
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Evolució dels ingressos (en milions d’euros)
4,00
3,50
Projectes recerca subvencionats europeus i
internacionals

3,00

Projectes recerca subvencionats nacionals

2,50

Projectes recerca subvencionats autonòmics

2,00

Convenis amb empreses i institucions

1,50

Serveis Científico-Tècnics

1,00

Altres ingressos

0,50
0,00
2009

2010

2011

2012

Resum ingressos de l’oficina de suport a la R+D+i
2009
Ingressos projectes recerca subvencionats europeus
i internacionals
Ingressos projectes recerca subvencionats nacionals
Ingressos projectes recerca subvencionats autonòmics
Ingressos per convenis amb empreses i institucions
Ingressos dels Serveis Científico-Tècnics
Altres ingressos
Total
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2.112.952,28
3.547.377,30
1.558.030,11
3.178.067,68
146.318,57
80.258,50
10.623.004,44

2010
995.942,58
3.143.989,78
453.829,55
3.152.412,76
232.072,37
66.898,64
8.045.145,68

2011
742.638,10
3.719.545,12
147.500,00
2.365.018,30
216.039,28
87.990,91
7.278.731,71

2012
1.111.768,72
1.861.245,40
1.172.493,31
1.905.377,88
179.748,12
5.194,07
6.235.827,50
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EMPRESES I INSTITUCIONS PÚBLIQUES QUE HAN
COL·LABORAT A TRAVÉS DE CONTRACTES I SERVEIS
AMB LA UDL DURANT L’ANY 2012
AGROMÉTODOS, S.A.
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
DOW AGROSCIENCES IBÉRICA, S.A.
ARIDS DANIEL, S.A.
METALIC S.A.TRANSFORMADOS METÁLICOS
CUCURULL PASCUAL, S.A.
ELANCO VALQUÍMICA, S.A.
ENDESA GENERACIÓN, S.A.
EUMEDIA, S.A.
ENDESA, S.A.
INTERQUIM, S.A.
GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.
OXAQUIM, S.A.
DUPONT DE NEMOURS (FRANÇA), S.A.S.
BIMBO, S.A.U.
CEVA SALUT ANIMAL, S.A.
AGRIC BEMVIG, S.A.
SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A.
PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE, S.A.
LA LLOTJA DE LLEIDA, S.A.
CYGYC, S.A.
INDULLEIDA, S.A.
CORRECTORES VITAMÍNICOS, S.A.
CEPEX, S.A.U.
CODORNIU, S.A.
ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A.
AXEB BIOTECH, S.L.
TREKKING CARROS DE FOC, S.L.
SALINERA DE CARDONA, S.L.
EDIBLE CASINGS, S.L.
B&G BUERA, S.L.
EXTRACTIA HEALTH, S.L.
ALRASA AGRARIA, S.L.
ANTIENTROPIC CORPORATION, S.L.U.
RECICLAJES TÉCNICOS CYSA ANDALUCÍA S.L.
EUROCHEM AGRO IBERIA, S.L.
NATUR GRUP INTEGRAL, S.L.
CLINOBS, S.L.
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AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA, S.L.U.
FERTINAGRO NUTRIENTES, S.L.
MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA, S.L.
INSTITUT SUPERIOR EMPRESARIAL, S.L.
BAYER CROPSCIENCE, S.L.
IGG SOFTWARE
RUPIME S.L.U.
PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE, S.L.
SERVEI ANÀLISI EL PLA, S.L.
AGP VÁLVULAS 10, S.L.
SISTEMAS AVANZADOS PRODUCCIÓN FRUTA, S.L.
COOPERATIVA PIRENAICA, S.C.L.T.A.
AGROSERVEIS D’ALMACELLES, S.C.C.L.
SAT EL PANTAR
FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE TECNOLÒGIC EN TECNOLOGIES DE LA
NUTRICIÓ I SALUT
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
ACTIVA MUTUA 2008
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZA BOVINA PARDA DE MONTAÑA “ARAPARDA”
FUNDACIÓ MAS BADIA
CENTRO DE INNOVACIÓN DEL SECTOR DE LA MAQUINARIA
IRBLLEIDA-FUNDACIÓ PRIVADA DOCTOR PIFARRÉ
FECAFAMM TERRES DE LLEIDA
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
(CNTA)
FUNDACIÓ IMIM
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
INNOPAN
ASSOCIACIÓ PORCSA GRUP SANEJAMENT PORCÍ
AJUNTAMENT DE LLEIDA
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
AJUNTAMENT DE SUCS
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
INSTITUT MUNICIPAL PROGRÉS I CULTURA
CONSELH GENERAU D’ARAN
CENTRE D’ESTUDIS PORCINS DE CATALUNYA
AJUNTAMENT DE PONS
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CONSORCI ESPAI INTERÈS NATURAL UTXESA
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS
MUSEU DE LLEIDA DIOCESA I COMARCAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI CANIGÓ
INSTITUT D’ESTUDIS ANDORRANS
CONSORCI GLOBALLEIDA
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
CENTRO INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA)
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA
COL·LEGI EPISCOPAL MARE DE DÉU DE L’ACADÈMIA
CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS
INSTITUT SUPERIOR CIÈNCIES RELIGIOSES DE LLEIDA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
GENERALITAT DE CATALUNYA
BOMBÍ MARTÍNEZ, ISABEL
BLANCO PICABIA, Mª MARTA
LARRIBA TOLEDO, ALFREDO
FARNÉS DURÁN, NEUS
JORDANA PORTÉ, FRANCESC
COMPRADORS LLIBRES
ESTRADA DEVESA, MIGUEL
GRAELLS PANÉ, ENRIC
LLUSSÀ GUASCH, ANTONI
ÁLVAREZ SUÁREZ, JOSÉ
CASADEMUNT PÉREZ, JAVIER
BAYONA ROCAMORA, ANTONI
SARDINA CURIA, YOLANDA
BARRI SABATÉ, JOAN
ORÓ BEÀ, ROBERT RAMON
BASTÉ LÓPEZ DE SAGREDO, LUIS
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GAVALDA PALLEROLS, OBDULIO
TRABAL CODINA, MERCEDES
PAÑELLA BARRACHINA, CARME
VALENTINES RUFACH, JOSÉ
DE LUCA, GIANCARLO
SERRAHIMA ELÍAS, JOSÉ
CHECK ACCOUNT S.L.
CSIRO PUBLISHING
GROUP BARBIER-PLASTIC SOLUTIONS
LAS MERCEDES VALHONDO S.C.L.
VERSO PAPER CORP
LABORATORIOS JAER S.A.

2. Valorització de la recerca
2.1. Trampolí tecnològic
Equip: Sra. Carme Agustí/Sra. Carme Carrera/Sra. Carolina Subías
El Trampolí Tecnològic és la unitat de valorització de la Universitat
de Lleida.
És un servei que facilita eines d’assessorament, gestió tècnica i
acompanyament per tal de vehicular l’arribada amb èxit al mercat
de l’estoc de coneixement i tecnologia acumulat a la universitat,
és a dir, per a valoritzar i comercialitzar amb èxit el coneixement i
la tecnologia generada.
El procés de valorització es tradueix en el suport a la comercialització de la tecnologia generada a les universitats que persegueix
un objectiu final: la incorporació de la tecnologia a una empresa
que ja opera en el mercat (en general per la via de la llicència de
la tecnologia) o bé la creació d’una nova empresa de base tecnològica (EBT).
La Unitat de Valorització és membre de la Xarxa de Trampolins
Tecnològics d’ACC1Ó (www.acc10.cat) des de l’any 2006.
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Àrees de treball
a. Anàlisi de l’estoc de coneixement
La Unitat duu a terme anualment un projecte de revisió tecnològica per tal de detectar i potenciar les oportunitats de valorització
dins dels grups de recerca. De forma complementària, a la web
(www.trampoli.udl.cat) es pot accedir al formulari de comunicació de resultats susceptibles de ser protegits, si per ells mateixos
detecten aquesta possibilitat.
b. Protecció dels resultats
La unitat de valorització avalua els resultats de la recerca de la UdL
i en gestiona la protecció, especialment en la modalitat de patent.
c. Posada en valor de la tecnologia
Amb l’objectiu de facilitar-ne la comercialització, es duen a terme
accions de promoció de les tecnologies per mitjà de diversos canals i es gestionen les expressions d’interès de tercers. En paral·lel,
i sempre en dependència de les línies públiques de finançament
que existeixin, es facilita el suport necessari per tal d’accedir a
fons destinats a realitzar la seva validació (proves de concepte,
proves pilot, etc.) a fi de confirmar la viabilitat tècnica de la tecnologia com a producte i, al mateix temps, fer-la més accessible
a les empreses.
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d. Explotació de tecnologies
Conduir les activitats necessàries per tal de desenvolupar negociacions per a la comercialització de les tecnologies en forma de
llicència a tercers. Fomentar i donar suport al personal investigador de la UdL implicat en activitats de recerca o desenvolupament
que pretenguin explotar els resultats mitjançant la creació d’una
empresa.
e. Dinamització dels centres TECNIO de la UdL
La Unitat de Valorització també assumeix les tasques de dinamització dels centres TECNIO de la UdL, ja que part de les accions són
coincidents. L’actuació en relació a la dinamització es concreta en:
coordinació i foment del networking entre centres, interlocució
amb els responsables d’ACC1Ó, accions específiques de valorització, promoció i comunicació de casos d’èxit, accions de sensibilització i formació.
La Universitat de Lleida compta amb quatre centres TECNIO propis
de diferents àmbits tecnològics:
•

GREA: Innovació Concurrent. Tecnologies energètiques i medi
ambient. Tecnologies de la producció.

•

GRIHO: Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
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•

NUTREN – NUTRIGENOMICS: Biotecnologia i Ciències de la
Salut. Tecnologies de l’Alimentació.

•

DBA: Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris.
Biotecnologia i Ciències de la Salut. Tecnologies Químiques.

-- Diverses accions de promoció de tecnologies i projectes
gestionats per la unitat. Així mateix, actualització permanent de la web (www.trampoli.udl.cat), l’edició de butlletins
informatius (Infoemprèn i Butlletí de l’Oficina de Suport a
la R+D+i), i una activitat permanent a les xarxes socials: Facebook, http://on.fb.me/unOa8Q i Twitter, @trampoli_udl.

Activitats realitzades durant l’any 2012
•

Anàlisi i avaluació de l’estoc de coneixement i de tecnologies susceptibles de valoritzar. Com a continuació de les
accions iniciades de forma sistemàtica l’any 2010, i amb el
suport d’una consultora externa, la Unitat de Valorització
ha impulsat i liderat un tercer projecte d’avaluació i revisió
tecnològica per tal de potenciar les oportunitats susceptibles de valorització i promoure l’èxit de la seva transferència
al mercat. Els grups de recerca seleccionats per a aquesta
actuació han estat dins l’’àmbit Biomèdic, Agroalimentari i
Medi Ambient.

•

Acompanyament de 13 projectes, que es troben en diferents
fases del procés de valorització.

•

Formació, sensibilització i comunicació. Continuant amb les
accions desenvolupades en anteriors anualitats entorn de
les activitats de valorització, s’han dut a terme les següents
accions, desenvolupades individualment per la unitat o per
mitjà de la col·laboració amb tercers:
-- Participació en el 2n concurs Valortec, organitzat per ACC1Ó amb el suport de les unitats de valorització de totes
les universitats catalanes. Una tecnologia de la UdL en fou
la guanyadora en una de les dues categories.
-- Participació en dos programes proposats per l’IESE en
col·laboració amb ACC1Ó que busquen donar impuls a
projectes de base tecnològica.
-- Organització de dues sessions de formació sota el títol
“Estratègies i factors clau en els processos de valorització
i transferència de tecnologies universitàries”.
-- Programa IdeaUdL, organitzat amb el suport del Consell
Social de la UdL per tal d’impulsar la creació d’empreses
innovadores i/o basades en coneixement tecnològic. S’hi
van presentar 18 propostes, que donaren lloc a l’elaboració
de 8 plans d’empresa complets.
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Resultats quantitatius en valorització
Nous projectes atesos				16
Nombre de projectes acompanyats			
13
Nombre de tecnologies identificades			
9
Nombre de tecnologies protegides 			
5
Nombre de tecnologies explotades			
1
Nombre de nous projectes empresarials presentats
5
EBTs creades (spin-off i/o start-up)			
1

2.2. TECNIO
L’any 2009, i tal i com es preveu en el Pla de Recerca i Innovació
de Catalunya 2010-2013, es crea la xarxa tecnològica de Catalunya
TECNIO, que aglutina més de 100 agents experts en investigació
aplicada i transferència tecnològica de Catalunya. TECNIO és la
marca que identifica els centres tecnològics i grups universitaris
experts en recerca industrial i transferència tecnològica de Catalunya i és sinònim de tecnologia diferencial, d’innovació empresarial i d’excel·lència en gestió.
Entre d’altres, TECNIO ofereix a les empreses:
•

Accés a capacitats d’R+D diferencials, a tecnologies i coneixements que no es troben al mercat i, per tant, constitueixen
factors clau per millorar la posició competitiva de l’empresa.

•

Resposta a les necessitats tecnològiques de l’empresa i suport
al desenvolupament de nous productes i serveis.

•

Amplia oferta de serveis de suport a la innovació tecnològica,
seleccionada sota rigorosos criteris de qualitat.

•

Accés a fonts de finançament locals, nacionals i internacionals.
ÍNDEX

Centres d’innovació tecnològica adscrits a TECNIO de la Universitat de Lleida
Nom centre
DBA

Director
Dra. Mercè Balcells

GREA
Innovació
concurrent

Dra. Lluïsa F. Cabeza

GRIHO

Dr. Antoni Granollers

NUTREN

Dr. Manuel Portero

Àmbits
Descripció
Tecnologies de l’alimentació Centre especialitzat en l’aprofitament i valoració residus agroindusTecnologies químiques
trials. Pretén ser un referent en el desenvolupament de tècniques
pròpies de la biotecnologia industrial i de la química sostenible per
a transformar productes d’origen agrari en productes d’interés industrial.
Tecnologies energètiExperts en les àrees de l’enginyeria energètica, el disseny i optimiques i medi ambient
zació de maquinària, l’automatització i el control. La seva missió és
Tecnologies de la producció oferir serveis integrals i especialitzats de desenvolupament i innovació a diferents sectors empresarials.
Tecnologies de la informa- Experts en les disciplines Interacció Persona-Ordinador i la Integració i la comunicació
ció de Dades. S’especialitzen en el disseny de sistemes interactius
com programes de sobretaula, dispositius mòbils, sistemes industrials o entorn web, utilizant noves metodologies, i adaptant-ho a
diferents plataformes, contexts i perfils d’usuari.
Tecnologies de l’alimentació Experts en el control nutricional dels processos biològics relacionats amb
Biotecnologia i ciències de l’envelliment cel·lular i les malalties associades. El centre s’especialitza
la salut
en l’assessorament nutricional i el disseny i validació de nous productes
i d’aliments funcionals. Els seus serveis s’orienten a empreses del sector
agroalimentari, assistencial, farmacèutic i cosmètic.

Al quadre resum adjunt es pot veure l’evolució de l’activitat dels centres TECNIO de la UdL. Si bé l’any 2011 i 2012 s’observa una davallada
dels ingressos totals, el % d’ingressos amb participació empresarial es manté respecte a l’any anterior, resultat que es considera molt positiu.
Evolució centres TECNIO UdL. Període 2006-2012
2006
Nombre de centres
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1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3

4

4

4

4

4

% Ingressos amb participació empresarial
% Ingressos sense participació empresarial

14,85%
85,15%

37,62%
62,38%

45,48%
54,52%

47,31%
52,69%

52,56%
47,44%

61,75%
38,25%

60,12%
39,88%

Facturació per projectes R+D amb empreses (€)
Ingressos competitius amb participació empresarial (€)

25.283
-

225.029
8.195

379.587
90.125

458.325
309.694

735.182
156.625

748.774
123.279

714.395
35.840

Ingressos competitius sense participació empresarial (€)

144.980 386.697

563.066

855.299

804.901

540.026

497.653

Ingressos totals

170.263
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619.921 1.032.778 1.623.318 1.696.707

1.412.079 1.247.888
ÍNDEX

4. Equip humà
Direcció
Gestió Econòmica i Administrativa

Promoció i Projectes
Unitat de Valorització
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Sra. Maribel Palau
Sra. Magda Nicolás
Sra. Mari Gador Tosquella
Sra. Montse Miró
Sra. Pilar Artero
Sra. Carme Carrera
Sra. Núria Molins
Sra. Imma Abascal
Sra. Montse Serradell
Sr. Miquel Beaumont
Sra. Sabina Quer
Sra. Carme Gallart
Sra. Anna Aguilà
Sra. Belén de Pablo
Sra. Carme Agustí
Sra. Carme Carrera		
Sra. Carolina Subías

maribel.palau@udl.cat
magda.nicolas@udl.cat
mgador.tosquella@udl.cat
montserrat.miro@udl.cat
pilar.artero@udl.cat
carme.carrera@udl.cat
nuria.molins@udl.cat
inma.abascal@udl.cat
montserrat.serradell@udl.cat
miquel.beaumont@udl.cat
info@oficinardi.udl.cat
carmen.gallart@udl.cat
anna.aguila@udl.cat
belen.depablo@udl.cat
carme.agusti@udl.cat
carme.carreraarbones@udl.cat
carolina.subias@udl.cat
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FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA

•

Potenciar la transferència de coneixements i de tecnologia de
la Universitat de Lleida, podent participar en empreses, amb
la finalitat d’utilitzar, difondre i treure profit d’aquests coneixements.

•

Actuar com a centre d’informació i coordinació de les empreses i entitats públiques que vulguin establir relacions amb la
Universitat de Lleida.

•

Facilitar l’accés al món laboral dels graduats, ja sigui en treballs per compte propi o per compte d’altri.

•

Facilitar la relació de l’estudiantat amb el món del treball per
a la millora de la seva formació i adquisició d’experiència, en
activitats professionals.

•

En general, col·laborar amb la resta de la Universitat en la
gestió de les activitats que aquesta té encomanades.

1. Presentació
La Fundació Universitat de Lleida (http://www.fundacio.udl.cat)
és una organització sense ànim de lucre, que té la voluntat de
contribuir a que la Universitat de Lleida assoleixi la seva missió i
els seus objectius institucionals. La Fundació promou les relacions
amb la societat i l’entorn socioeconòmic i cultural, fomentant la
recerca científica, humanística i tècnica, la innovació tecnològica,
així com la difusió dels resultats de la recerca posant a disposició
dels investigadors la logística necessària per a l’organització de
congressos i altres reunions científiques.
La Fundació s’ofereix com a finestreta única a les empreses i institucions per tal de donar resposta a les qüestions que plantegin, en
particular la identificació de l’interlocutor més adient per a consultes i l’establiment de convenis de transferència de tecnologia i
de coneixements. Poden contactar a: http://www.fundacio.udl.cat/
finestreta_unica_empreses.php.
Amb data 1 de setembre de 2012 es va produir un canvi en la direcció general de la Fundació, que va passar a ser ocupada pel Dr.
Jaume Porta Casanellas, enginyer agrònom.
2. Objectius de la Fundació
Els objectius principals de la Fundació són:
•

•
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Fomentar i desenvolupar canals que permetin millorar el coneixement, la comunicació i les relacions entre la Universitat
de Lleida i l’entorn socioeconòmic i cultural.
Promoure, fomentar i formalitzar contractes i convenis de
recerca, desenvolupament, innovació i prestació de serveis
entre la Universitat de Lleida i entitats públiques, privades,
del tercer sector o amb persones físiques.

•

Promoure i projectar la Universitat de Lleida al seu entorn
proper i d’àmbit internacional.

•

Promoure activitats de formació continuada.
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3. Activitats de la Fundació el 2012
Durant l’any 2012, la Fundació UdL ha realitzat un total de dotze
congressos i reunions científiques dels diversos àmbits d’activitat
de la Universitat de Lleida per tal de fomentar la difusió dels resultats de la recerca i incentivar les relacions científiques entre
investigadors/res. La relació d’aquestes activitats és la següent:
Títol

III Jornades de Conservació de Flora

Data

14 al 16 de juny

Coordinador/a

Josep Antoni Conesa

Assistents

100 inscrits

Títol

Reproduction in dairy cattle, 2012: First
international symposium

Data

15 de juny

Coordinador/a

Fernando López Gatius

Assistents

125 inscrits
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Títol

14th International Working Meeting on
Soil Micromorphology

Títol

Transversalia

Data

Durada anual

Data

8 al 14 de juliol

Coordinador/a

Sofia Isus

Coordinador/a

Rosa M. Poch

Assistents

120 inscrits

Títol

Projecte FIL

Data

Durada anual

Títol

X Simposio Nacional y VII Ibérico sobre
Maduración y Postcosecha de Frutas y
Hortalizas

Coordinador/a

Sofia Isus

Data

1 al 4 d’octubre

Coordinador/a

Inmaculada Recasens

Assistents

150 inscrits

Des del mes de setembre 2012, la Fundació ha renovat els continguts de l’espai web: (http://www.fundacio.udl.cat/) i treballa en
la creació de la cartera de Projectes-Fundació i de la cartera de
Congressos de cara als propers anys.
4. Activitats de la Fundació el 2013

Títol

I Congrés Internacional sobre Crítica Filològica i Ecdòtica. Textos catalans dels
segles XIX i XX

Data

4 i 5 d’octubre

Coordinador/a

Joan Ramon Veny

Assistents

45 inscrits

Títol

I Simposi Internacional “Imaginaris Nacionals Moderns” (SS. XVIII-XXI)

Data

13 i 14 de desembre

Coordinador/a

Joaquim Capdevila

Assistents

10 inscrits

A més, durant el 2012 la Fundació ha gestionat els projectes específics (Càtedra Indra-Adecco, Transversalia i el Projecte FIL) següents:
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Títol

“Cátedra Indra-Adecco”

Data

Durada anual

Coordinador/a

Jordi Palacín
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4.1. Organització de reunions científiques, jornades
i congressos
Títol

Controversias en el tratamiento del Cáncer de Pulmón con inhibidores de la tirosíncinasa del EGFR

Data

31 de gener

Coordinador/a

Diego Márquez

Assistents

50 inscrits

Títol

I Congreso Internacional de Profesionales de la Salud en Intervenciones Asistidas con Animales y Perros de Alerta
Médica

Data

16 i 17 de març

Coordinador/a

Joan Antoni Prat

Assistents

125 inscrits

Títol

CIEO – II Congreso de Inteligencia Emocional en las Organizaciones

Data

18 i 19 d’abril

Coordinador/a

Gemma Filella
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Títol

9th European Conference on Precision
Agriculture (ECPA)

Data

Del 7 a l’11 de juliol

Coordinador/a

Alexandre Escola

Assistents

300 inscrits

4.4. Congressos Fundació
La Fundació:
•

Promou, en col·laboració amb el COEI – Lleida i l’Escola Politècnica Superior, el “Industrial Channels International Transversal Congress: history, energy aspects, environmental and
technological perspectives”, a celebrar el setembre de 2014.

•

Està prestant assistència logística a l’organització dels congressos següents:

4.2. Projectes específics
Títol

“Cátedra Indra-Adecco”

Data

Durada anual

Coordinador/a

Jordi Palacín

4.3. Projectes-Fundació
Amb un horitzó temporal plurianual, els Projectes-Fundació elaborats són els següents:
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•

Projecte Observo, penso, actuo: els escacs com a eina educativa. Projecte a iniciativa de la Fundació, en fase de redacció
amb la Facultat de Ciències de l’Educació, que és qui liderarà
aquest projecte. En col·laboració amb la Universitat de Girona
i la Federació Catalana d’Escacs.

•

Projecte International Summer School de la Universitat de
Lleida 2014 per aprendre espanyol.

•

Projecte Cursos Internacionals de la UdL d’àmbits a definir
amb universitats llatinoamericanes.

•

Projecte Col·laboració amb organismes públics nacionals i
internacionals. Projecte en fase de redacció pensant amb el
Gobierno de la Región Los Ríos (Xile).

•

Projecte Logística per a la indexació de revistes científiques.
Aquest projecte vol aprofitar el know how del personal de la
Fundació en aquest àmbit tant específic.

Recerca i transferència tecnològica

-- “50 Congreso Científico de Avicultura WPSA/AECA”.
-- “Congreso internacional de historia de la pintura de época
moderna”.
-- “Eurotherm seminar 99”.
-- “XI Congrés de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans”.
-- “XVII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología”.
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PROJECCIÓ DE LA UNIVERSITAT

1. Oficina de Relacions
Internacionals

no han estat renovats els convenis amb 2 institucions. Els països
amb els que hi ha més convenis signats són França (45), Itàlia (40)
i Alemanya (26).

Amb la finalitat de contribuir a la internacionalització de la UdL,
durant aquest curs acadèmic l’Oficina de Relacions Internacionals
ha participat en l’elaboració i implementació del Pla Operatiu d’Internacionalització de la UdL (POI). Els principals objectius d’aquest
pla són, en l’àmbit de la docència, la internacionalització de l’oferta docent, l’increment de l’estudiantat i el personal en mobilitat
entrant i sortint i l’atracció d’un nombre creixent d’estudiantat internacional, i, en l’àmbit de la recerca i la transferència, l’augment
del nombre i l’import dels projectes de recerca internacionals,
l’atracció de talent internacional i l’increment de la transferència i
la innovació internacionals.

Universitats europees amb les quals la UdL ha tingut acords
bilaterals de cooperació dins el marc del programa Erasmus
durant el curs 2012-13

Igual que en cursos anteriors, s’ha continuat fomentant la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL cap a altres països,
d’una banda, i acollint estudiantat, PDI i PAS procedent d’altres
institucions d’arreu del món, de l’altra. Aquest curs destaca com
a novetat la recepció d’estudiants brasilers a través del programa
Ciência sem Fronteiras.
Des de l’Oficina de Relacions Internacionals també s’ha gestionat
la participació de la UdL en els últims projectes del Programa de
Cooperació Interuniversitària (PCI). A més, l’ORI també treballa en
accions per a la captació d’estudiantat estranger, com el programa
d’ajuts per a estudiantat estranger de màsters i l’assistència a fires
internacionals.

1.1. Convenis
1. Acords bilaterals Erasmus
Durant el curs 2012-13, han estat en vigor un o més convenis
Erasmus entre la UdL i 236 institucions d’ensenyament superior
de 29 països europeus, 1 institució més que el curs precedent.
Aquests convenis permeten la mobilitat d’estudiantat, professorat
i PAS en les diverses accions de què consta aquest programa.
En relació amb el curs anterior han entrat en vigor convenis amb
3 institucions amb les que la UdL no tenia conveni, mentre que
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Alemanya (26)
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Aquisgrà)
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft (Alfter)
Universität Bayreuth (Bayreuth)
Freie Universität Berlin (Berlin)
Ruhr-Universität Bochum (Bochum)
Rheinische Friedrich Wilhelms Universität (Bonn)
Technische Universität Clausthal (Clausthal)
Technische Universität Dresden (Dresden)
Fachhochschule Eberswalde (Eberswalde)
Albert Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau (Friburg)
Hochschule Fulda (Fulda)
Justus Liebig Universität Giessen (Giessen)
Georg-August Universität Göttingen (Göttingen)
Universität Hamburg (Hamburg)
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Heidelberg)
Fachhochschule Hildesheim-Holzminden-Göttingen (Hildesheim)
Friedrich Schiller Universität Jena (Jena)
Universität Kassel (Kassel)
Christian-Albrechts Universität zu Kiel (Kiel)
Universität Koblenz-Landau (Coblença)
Philipps-Universität Marburg (Marburg)
Technische Universität München (Munic)
Universität Potsdam (Potsdam)
Universität Hohenheim (Stuttgart)
Eberhard Karls-Universität Tübingen (Tübingen)
Bergische Universität-Gesamthochschule (Wuppertal)
Àustria (6)
FH JOANNEUM - University of Applied Sciences (Graz)
Karl-Franzens-Universität Graz (Graz)
Leopold-Franzens Universität Innsbruck (Innsbruck)
Medizinische Universität Innsbruck (Innsbruck)
Fachhochschule Kärnten (Spittal)
Universität für Bodenkultur Wien, BOKU (Viena)
ÍNDEX

Bèlgica (9)
EHSAL - European University College Brussels (Brussel·les)
Erasmushogeschool Brussel (Brussel·les)
Universiteit Gent (Gant)
Hogeschool Gent (Gant)
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, KATHO (Kortrijk)
Katholieke Universiteit Leuven (Lovaina)
Université de Liège (Lieja)
Université Catholique de Louvain (Lovaina)
Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut (Mons)
Bulgària (1)
Natsionalna Sportna Akademia ‘Vassil Levski’ (Sofia)
Croàcia (1)
Sveučilište u Zagrebu (Zagreb)
Dinamarca (3)
Ingeniørhøjskolen i København (Copenhagen)
Københavns Universitet (Copenhaguen)
Via University College (Risskov/Horsens)
Eslovàquia (2)
Univerzita Komenského v Bratislave (Bratislava)
Slovenská Polnohospodárska Univerzita v Nitre (Nitra)
Eslovènia (1)
Univerza v Mariboru (Maribor)
Estònia (1)
Estonian University of Life Sciences, EMÜ (Tartu)
Finlàndia (10)
Helsingin yliopisto (Hèlsinki)
Arcada – Nylands Svenska Yrkehögskola (Hèlsinki)
HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu (Hèlsinki)
Metropolia Ammattikorkeakoulu (Hèlsinki)
Itä-Suomen yliopisto, UEF (Joensuu)
Lahden Ammattikorkeakoulu (Lahti)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oulu)
Turun Yliopisto (Turku)
Vaasan Ammattikorkeakoulu - Vasa Yrkeshögskola, VAMK (Vaasa)
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Yrkeshögskolan Novia (Vaasa)
França (45)
Université de Picardie Jules Verne (Amiens)
École Superiéure d’Agriculture Angers (Angers)
Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (Beauvais)
Université Victor Segalen Bordeaux 2 (Bordeus)
Université Montesquieu - Bordeaux IV (Bordeus)
Université de Savoie (Chambery)
Université Blaise Pascal - Clermont Ferrand II (Clermont-Ferrand)
Université de Technologie de Compiègne (Compiègne)
Université de Bourgogne (Dijon)
Université du Littoral - Côte d’Opale (Boulogne sur Mer)
Ecole de Management de Normandie (Le Havre)
Université du Droit et de la Santé de Lille II (Lilla)
Université de Limoges (Llemotges)
Ecole Supérieure de Commerce International du Pas-de-Calais
(Longuenesse)
Université Claude Bernard Lyon I (Lió)
Université Jean Moulin Lyon 3 (Lió)
Institut de Recherche et d’Action Commerciale de Lyon, IDRAC (Lió)
Université de Montpellier I (Montpeller)
Université Montpellier 2 Sciences et Techniques (Montpeller)
Université Paul Valéry (Montpellier III)
Institut Universitaire de Formation des Maîtres (Montpeller)
Montpellier SupAgro (Montpeller)
Institut National Polytechnique de Lorraine, INPL (Nancy)
Université de Nantes (Nantes)
Université de la Sorbonne Nouvelle (París)
Université de Paris-Sorbonne, Paris IV (París)
Université René Descartes, Paris V (París)
Université de Paris Ouest Nanterre La Défense (París)
Université Paris-Sud 11 (París)
Université Paris - Est Créteil Val de Marne (Créteil)
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, EHESS (París)
Agro Paris Tech - Institut des Sciences et Industries du Vivant et de
l’Environnement (París)
Ipag Ecole Supérieure de Commerce (París)
Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau)
Universitat de Perpinyà Via Domitia (Perpinyà)
Université des Antilles et de la Guyane (Pointe à Pitre)
Université de Poitiers (Poitiers)

ÍNDEX

Agrocampus Ouest (Rennes)
Université Jean Monnet (Saint-Etienne)
Université de Strasbourg (Estrasburg)
Université Toulouse 1 Capitole (Tolosa de Llenguadoc)
Université de Toulouse II - Le Mirail (Tolosa de Llenguadoc)
Université Paul Sabatier – Toulouse III (Tolosa de Llenguadoc)
Institut National Polytechnique de Toulouse (Tolosa de Llenguadoc)
Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines (Versalles)
Grècia (5)
Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Atenes)
Geoponiko Panepistimio Athinon (Atenes)
Mesogiako Agronomiko Instituto Chanion (Khanià)
Elliniko Anoikto Panepistimio, EAP (Patres)
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Tessalònica)
Hongria (3)
Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest)
Debreceni Egyetem (Debrecen)
Szegedi Tudományegyetem (Szeged)
Irlanda (4)
Institute of Technology Cork (Cork)
University College Dublin (Dublín)
Dublin Institute of Technology (Dublín)
Institute of Technology Tralee (Tralee)
Itàlia (40)
Università degli studi di Bari (Bari)
ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna (Bolonya)
Università degli studi di Cagliari (Càller)
Università degli studi di Camerino (Camerino)
Università degli studi del Molise (Campobasso)
Libera Università Mediterranea (LUM) ‘Jean Monnet’ (Casamassima)
Università degli Studi di Cassino (Cassino)
Università degli Studi di Catania (Catània)
Università degli studi di Ferrara (Ferrara)
Università degli studi di Firenze (Florència)
Università degli Studi di Genova (Gènova)
Università degli Studi dell’Aquila (L’Aquila)
Università degli Studi di Macerata (Macerata)
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Università degli studi di Milano (Milà)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Piacenza)
Università degli Studi di Milano - Bicocca (Milà)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Mòdena)
Università degli studi Federico II di Napoli (Nàpols)
Università degli Studi suor Orsola Benincasa, Napoli (Nàpols)
Seconda Università degli Studi di Napoli (Nàpols)
Università degli studi di Padova (Padova)
Università degli Studi di Palermo (Palerm)
Università degli studi di Parma (Parma)
Università degli studi di Pavia (Pavia)
Università degli Studi di Perugia (Perugia)
Università degli studi di Pisa (Pisa)
Università degli Studi della Basilicata (Potenza)
Università degli studi di Roma La Sapienza (Roma)
Università deglis Studi di Roma Tor Vergata (Roma)
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” (Roma)
Università degli Studi Roma Tre (Roma)
Università degli studi di Salerno (Salern)
Università degli Studi di Sassari (Sàsser)
Università degli Studi di Siena (Siena)
Università degli studi di Torino (Torí)
Università degli studi di Trieste (Trieste)
Università degli Studi di Udine (Udine)
Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ (Urbino)
Università degli Studi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’
(Vercelli)
Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)
Letònia (1)
Rezeknes Augstskola (Rezekne)
Lituània (2)
Lietuvos Zemes Ukio Universitetas (Kaunas)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Kaunas)
Malta (1)
Università tà Malta (Msida)
Noruega (4)
Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB (Ås)
Universitetet i Bergen (Bergen)

ÍNDEX

Høgskolen i Hedmark (Elverum)
Høgskulen i Volda (Volda)
Països Baixos (3)
Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam)
Fontys Hogescholen (Eindhoven)
Wageningen Universiteit (Wageningen)
Polònia (12)
Uniwersytet Gdanski (Gdańsk)
Akademia Medyczna w Gdańsku (Gdańsk)
Uniwersytet Jagielloñski (Cracòvia)
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Cracòvia)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w
Krakowie (Cracòvia)
Akademia Rolnicza w Szczecinie (Szczecin)
Uniwersytet Warszawski (Varsòvia)
Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego (Varsòvia)
Akademia Medyczna w Warszawie (Varsòvia)
Uniwersytet Wrocławski (Breslau)
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Breslau)
Akademia Medyczna we Wrocławiu (Breslau)
Portugal (18)
Instituto Politécnico de Beja (Beja)
Universidade do Minho (Braga)
Instituto Politecnico de Bragança (Bragança)
Universidade de Coimbra (Coïmbra)
Instituto Politécnico de Coimbra (Coïmbra)
Universidade da Beira Interior (Covilhã)
Universidade de Evora (Évora)
Instituto Politécnico da Guarda (Guarda)
Instituto Politécnico de Leiria (Leiria)
Universidade Católica Portuguesa (Lisboa)
Universidade de Lisboa (Lisboa)
Universidade Nova de Lisboa (Lisboa)
Universidade Tecnica de Lisboa (Lisboa)
Universidade Lusíada de Lisboa (Lisboa)
Instituto Superior de Ciências Educativas (Lisboa)
Universidade do Porto (Porto)
Instituto Politécnico de Santarém (Santarem)
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real)
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Regne Unit (10)
University of Aberdeen (Aberdeen)
Aberystwyth University/Prifysgol Aberystwyth (Aberystwyth)
Bangor University / Prifysgol Bangor (Bangor)
Cardiff University/Prifysgol Caerdydd (Cardiff)
University of Ulster (Belfast)
Cranfield University (Silsoe)
Lancaster University (Lancaster)
Leeds Metropolitan University (Leeds)*
University of Bedfordshire (Luton)
The University of Winchester (Winchester)
República Txeca (5)
Mendelova Zemedelska a Lesnicka Univerzita v Brne (Brno)
Masarykova Univerzita v Brně (Brno)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (České Budějovice)
Ceska Zemedelska Universzita v Praze (Praga)
Univerzita Karlova v Praze (Praga)
Romania (7)
Universitatea ‘1 Decembrie 1918’ Alba Iulia (Alba Iulia)
Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca (Cluj-Napoca)
Universitatea Ovidius Constanta (Constanta)
Universitatea ‘Dunarea de Jos’ din Galați (Galați)
Universitatea AL.I. Cuza (Iasi)
Universitatea “Stefan Cel Mare” din Suceava (Suceava)
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timísoara (Timişoara)
Suècia (4)
Högskolan Dalarna (Falun)
Luleå tekniska universitet (Luleå)
Uppsala universitet (Uppsala)
Sveriges lantbruksuniversitet (Uppsala)
Suïssa (1)
Université de Genève (Ginebra)
Turquia (10)
Çukurova University (Adana)
Atilim Üniversitesi (Ankara)*
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

ÍNDEX

Mustafa Kemal University (Hatay)
Bogaziçi Üniversitesi (Istanbul)
Istanbul Teknik Üniversitesi (Istanbul)
Kahramanmaras Sutcu Imam University (Kahramanmaras)
Mersin Üniversitesi (Mersin)*
Harran Üniversitesi (Sanliurfa)
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat)
Xipre (1)
Intercollege (Nicòsia)
(*) Institucions amb les que no hi havia signat acord Erasmus el
curs anterior.

2. Acords bilaterals de cooperació educativa
Durant el curs 2012-13, la UdL ha signat 10 nous acords bilaterals
de cooperació amb diverses institucions d’ensenyament superior
d’Argentina, Brasil, Canadà, Itàlia i Perú. No s’han renovat 5 convenis. En total, la UdL té signats acords bilaterals de cooperació
amb 125 universitats de 40 països. La majoria d’aquests convenis
estableixen un marc general de cooperació que posteriorment es
pot desenvolupar mitjançant acords específics d’intercanvi acadèmic, accions conjuntes de formació, recerca, etc.
Universitats amb les quals la UdL té signats acords bilaterals
de cooperació durant el curs 2012-13
Alemanya (2)
Hochschule Fulda
Universität Koblenz-Landau
Algèria (1)
Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen
Angola (1)
Universidade Kimpa Vita
Argentina (14)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
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Instituto de Formación e Investigación “Maestro Carranza”
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Pontificia Universidad Católica Argentina
Universidad de Buenos Aires*
Universidad del Museo Social Argentino
Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional de San Luis
Universidad Nacional del Nordeste Corrientes
Brasil (5)
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”
Universidade Federal de Lavras
Universidade Federal de Viçosa*
Universidade Federal do Paraná
Universidade Federal Santa Maria
Camerún (1)
Université de Yaoundé I
Canadà (4)
Université de Montréal
University of Sherbrooke*
University of Toronto
Université du Québec à Trois-Rivières*
Colòmbia (5)
Universidad de Antioquía
Universidad de La Sabana
Universidad del Cauca
Universidad del Quindío
Universidad del Tolima
Corea del Sud (3)
Hankuk University of Foreign Studies
Hanyang University
Kangwon National University

ÍNDEX

Costa d’Ivori (1)
Université de Cocody

Guinea Equatorial (1)
Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial

Cuba (3)
Instituto Superior Pedagógico “Raúl Gómez García”, Guantánamo
Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”
Universidad de La Habana

Israel (1)
Ben-Gurion University of the Negev

Dinamarca (1)
Via University College*
El Salvador (1)
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)
Equador (4)
Escuela Politécnica Nacional
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO
Universidad de Cuenca
Universidad Tecnológica Equinoccial
Estats Units d’Amèrica (9)
Centre College, Kentucky
Colorado State University – Pueblo
Iowa State University of Science and Technology
Millikin University
Ohio State University
Southern Illinois University Edwardsville
University of California, Davis
University of Georgia
University of Minnesota, Twin Cities
Finlàndia (1)
Yrkeshögskolan Novia
França (3)
Institut National Polytechnique de Toulouse
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Université Jean Moulin Lyon 3
Guatemala (1)
Universidad de San Carlos de Guatemala
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Itàlia (4)
Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea*
Università degli Studi di Cagliari*
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Torino
Letònia (1)
Rezeknes Augstskola
Malàisia (1)
Universiti Putra Malaysia
Marroc (3)
Université Abdelmalek Essaâdi
Université Ibn Tofaïl
Université Mohammed V Agdal
Mèxic (19)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM)
Universidad Autónoma Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Chapingo
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Autónoma de Nayarit
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad de Celaya
Universidad de Colima
Universidad de Guadalajara
Universidad de las Américas - Puebla
Universidad de Monterrey
Universidad de Quintana Roo
Universidad de Sonora
Universidad Iberoamericana Ciudad de México

ÍNDEX

Universidad La Salle (ULSA)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Moçambic (1)
Universidade Zambeze
Nicaragua (1)
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León
Perú (8)
Instituto de Educación Superior Pedagógico - IESPP CREA*
Peruvian Agency of Cooperation (PERAC)
Universidad Estatal Amazónica*
Universidad Nacional de Trujillo
Universidad Nacional del Santa
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo*
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
Universidad Señor de Sipán

Xile (9)
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad Austral de Chile
Universidad de Concepción
Universidad de La Frontera
Universidad de Talca
Universidad Europea de Negocios
Universidad Mayor
Universidad Técnica Federico Santa María
Xina, Hong Kong (1)
Hong Kong Institute of Education**

Portugal (2)
Universidade da Beira Interior
Universidade do Porto

Xina, R.P. (2)
Northwest A&F University
Tianjin Foreign Studies University

Regne Unit (1)
Cranfield University

Zàmbia (1)
University of Zambia - The School of Veterinary Medicine*

Rússia (1)
Siberian Federal University
Senegal (1)
Université Cheikh Anta Diop
Togo (1)
Université de Lomé
Tunísia (2)
Université du 7 Novembre à Carthage
Université de Kairouan
Uruguai (1)
Universidad de la República del Uruguay
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Veneçuela (3)
Universidad Central de Venezuela
Universidad de Los Andes
Universidad Nacional Experimental del Táchira
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(*) Institucions amb les que s’ha signat acord per primera vegada.
Dades a 28/05/2013.
(**) Acords en procés de renovació. Dades a 28/05/2013.

3. Acords bilaterals i multilaterals de cooperació educativa
per a l’establiment de dobles titulacions
Erasmus Mundus
Erasmus Mundus Master of Science in European Forestry - MSc EF
- Consortium Agreement. Signat amb Itä-Suomen yliopisto (coordinador), AgroParisTech, Albert Ludwigs-Universität Freiburg,
Wageningen University, Sveriges lantbruksuniversitet (Uppsala),
Universität für Bodenkultur Wien.

ÍNDEX

MEDfOR - Mediterranean Forestry and Natural Resources Management. Signat amb Universidade Técnica de Lisboa (coordinador),
Università degli Studi di Padova, Universidad de Valladolid, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Università degli Studi della Tuscia i Universidade Católica Portuguesa.
Acords de doble titulació
Acord específic de reconeixement mutu de crèdits entre la Universitat de Lleida i la Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials
– FLACSO (Equador).
Acord de Doble Titulació entre el Bachelor of Civil Engineering
(B.Sc) de la VIA University College (VIA UC, Dinamarca) i el Grau en
Arquitectura Tècnica de la Universitat de Lleida (UdL).
4. Acords bilaterals SICUE
Durant el curs 2012-13, la UdL ha mantingut 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 43 universitats de l’Estat espanyol.
Universitats de l’Estat espanyol amb les quals la UdL té
signats acords bilaterals de cooperació dins el marc del
programa SICUE
Xarxa Vives d’Universitats
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat d’Alacant
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears
Universitat de València
Universitat de Vic
Universitat Jaume I
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Universitat Politècnica de València
Universitat Rovira i Virgili
Andalusia
Universidad de Almería
Universidad de Cádiz
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Universidad de Córdoba
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de Málaga
Universidad de Sevilla
Aragó
Universidad de Zaragoza
Astúries
Universidad de Oviedo
Canàries
Universidad de La Laguna
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Cantàbria
Universidad de Cantabria
Castella - La Manxa
Universidad de Castilla-La Mancha
Castella i Lleó
Universidad de Burgos
Universidad de León
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
País Valencià (no IJLV)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
Extremadura
Universidad de Extremadura
Galícia
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
ÍNDEX

Universidad de Alcalá de Henares
Universidad Politecnica de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
Múrcia
Universidad de Múrcia
Navarra
Universidad Pública de Navarra
País Basc
Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad de Deusto

1.2. Estudiantat
La mobilitat acadèmica internacional a la UdL s’articula bàsicament a l’entorn de dos programes: el programa Erasmus, que permet la mobilitat acadèmica d’estudiantat, professorat i personal
d’administració amb universitats europees, i el Programa de Mobilitat de la UdL, fruit dels diferents acords bilaterals de cooperació educativa que la UdL té signats amb diferents universitats, la
majoria de fora del continent europeu. Aquest programa enguany
s’ha vist ampliat gràcies al programa Ciência sem Fronteiras del
govern brasiler. A més, el programa d’estudiantat visitant també
permet a estudiants estrangers cursar part dels seus estudis a la
Universitat de Lleida. A aquest estudiantat internacional cal afegir
els estudiants dels programes study abroad com el Diploma d’Estudis Hispànics.

D’altra banda des de l’Oficina de Relacions Internacionals també
es gestionen diversos ajuts per tal de facilitar la incorporació a
la UdL d’estudiantat internacional que vulgui cursar titulacions
completes a la UdL.
Estudiantat en mobilitat internacional
Dades globals
Totes les dades són provisionals a data 28/05/2013.
D’acord amb els indicadors d’internacionalització del CIC, sota el
concepte d’estudiants en mobilitat s’inclouen els estudiants d’intercanvi, els de mobilitat, els visitants, els study abroad i els de
curta durada. A la UdL, sota aquesta denominació hi trobem els
programes Erasmus estudis, Mobilitat UdL, Ciência sem Fronteiras, els estudiants visitants, el Diploma de Estudios Hispánicos
Pablo Neruda i la mobilitat en el marc del Campus Iberus. Com
a novetats del curs 2013-14 cal destacar el programa de beques
Ciência sem Fronteiras per a estudiants de grau brasilers i el programa de mobilitat en el marc del Campus Iberus.
Els estudiants enviats a l’estranger a través d’aquests programes
han estat 227, que representen un 2,30% del total de l’estudiantat
matriculat el curs 2012-13 en centres propis i adscrits de la UdL.
S’han rebut 331 estudiants estrangers, que representen el 3,36%
del total d’estudiantat matriculat. En ambdós casos es tracta de
les xifres més altes mai assolides, tant en números absoluts com
en percentatges. Sumant estudiants enviats i rebuts s’ha assolit la
xifra de 558 estudiants.

També en l’àmbit de la mobilitat acadèmica el programa SICUE
permet la mobilitat entre universitats de l’estat espanyol. A més,
alguns centres de la UdL també tenen programes de mobilitat específics.
L’Oficina de Relacions Internacionals també gestiona les beques
Erasmus pràctiques per a estudiants seleccionats pels seus centres
per realitzar pràctiques en institucions estrangeres.
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ÍNDEX

Evolució del nombre d'estudiantat en mobilitat
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Evolució del nombre d'estudiantat enviat dins els programes
Erasmus estudis i Mobilitat de la UdL
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ÍNDEX

Evolució del nombre d'estudiantat acollit dins els programes
Evolució del nombre d’estudiantat acollits dins els programes Erasmus estudis,
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estudis,
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deFronteiras
la UdL, Ciência
sem
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Mobilitat
de la UdL,
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i programes
Study
abroad
i programes study abroad
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El centre que ha enviat més estudiants a l’estranger ha estat l’ETSEA (59). També és el centre que més n’ha rebut (79). En nombres
absoluts (entrants més sortints), l’ETSEA ha mogut 138 estudiants,
seguida de Dret i Economia (105).
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Mobilitat UdL
Ciência sem Fronteiras

En proporció al nombre d’estudiants matriculats als graus, l’ETSEA
també és el centre que ha enviat més estudiants, un 7,38%. La
mitjana dels graus dels centres propis de la UdL s’ha situat en
3,61%.
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Països de destinació de l'estudiantat en mobilitat internacional de la
UdL. Curs 2012/2013
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Per països, Mèxic i Itàlia continuen sent els països amb més fluxos de mobilitat. Itàlia és la destinació preferida de l’estudiantat de la UdL
(23,35%), seguida de Mèxic (9,69%) i Xile (7,93%). Els estudiants estrangers procedeixen majoritàriament de Mèxic (26,28%), Brasil (19,34%),
Itàlia (17,22%) i la República Popular Xina (14,20%).
Estudiantat en mobilitat internacional enviat i acollit per
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Dades per programes
a) Erasmus estudis
Dades generals
Durant el curs 2012-13, i d’acord amb les dades provisionals a 31/05/2013, la Universitat de Lleida ha enviat a altres universitats europees
115 estudiants i n’ha acollit 159 de diferents països europeus. En conjunt 274 estudiants participats en el programa Erasmus estudis.

Evolució del nombre d'estudiantat enviat i acollit
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Per centres, l’ETSEA i la Facultat de Dret i Economia són els centres que més estudiants Erasmus envien a universitats europees (32 i 30,
respectivament). Els centres que més estudiants reben són la Facultat de Lletres i la de Dret i Economia (29 i 27, respectivament). El centre
amb més fluxos de mobilitat (entrant i sortint sumat) és la Facultat de Dret i Economia.
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ÍNDEX

Programa Erasmus estudis
Comparativa estudiantat acollit - estudiantat enviat. Curs 2012/13
Programa Erasmus estudis. Comparativa estudiantat acollit - estudiantat enviat. Curs 2012/13
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Per països, la UdL ha enviat estudiants a 19 països diferents i n’ha
acollit procedents de 13. Itàlia continua sent el país europeu d’on
es reben més estudiants (el 49,57%) i on més se n’envien (33,33%).
Distribució per països de l’estudiantat participant al
programa Erasmus estudis. Curs 2012-13
País
Itàlia
República Txeca
França
Polònia
Finlàndia
Portugal
Alemanya
Dinamarca
Regne Unit
Bèlgica
Grècia
Turquia
Noruega
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Distribució per països de l'estudiantat participant al programa
Erasmus estudis. Curs 2012/13
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Destinacions de l'estudiantat del programa Erasmus estudis de la UdL.
Curs 2012/13

Destinacions de l’estudiantat del programa Erasmus
estudis de la UdL. Curs 2012/13
Altres 8,18%
Noruega 3,14%
Bèlgica 5,03%
França 4,40%

Itàlia 33,33%

Alemanya 3,14%

Polònia 6,29%

Portugal 6,92%

1. Cursos intensius de llengües Erasmus (EILC)
Nou estudiants Erasmus han participat en els cursos intensius de
llengües. Aquest cursos tenen per objectiu fomentar entre els estudiants Erasmus el coneixement de les llengües menys utilitzades
de la Unió Europea. Aquests estudiants han participat en cursos
d’italià (4), neerlandès (2), portuguès (2) i txec (1).
2. Cursos intensius de les EOI

Regne Unit 6,29%

República Txeca
7,55%

Formació Lingüística

Finlàndia 8,81%
Dinamarca 6,92%

Amb l’objectiu de millorar la preparació lingüística de l’estudiantat
seleccionat per participar en el programa Erasmus l’ORI ofereix la
possibilitat de subvencionar una part de la matrícula als cursos
intensius del Servei Lingüístic de la UdL i de les Escoles Oficials
d’Idiomes. Per al curs 2012-13, 17 estudiants s’han acollit a aquesta possibilitat, 10 al SL (6 d’italià i 4 d’anglès) i 7 a les EOI (5 d’italià
i 2 d’anglès).

Procedència
de l'estudiantat
del programa
Erasmus
estudis
Procedència
de l’estudiantat
del programa
Erasmus
estudisa la UdL.Ajuts complementaris
Curs
2012/2013
a la UdL. Curs 2012/13

1. Ajuts complementaris de la UdL
Altres 3,48%

Durant el curs 2012-13, la UdL té previst concedir ajuts als estudiants de la UdL participants en el programa Erasmus estudis amb
els millors expedients acadèmics. Aquests ajuts complementen les
beques Erasmus i els ajuts de Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Turquia 5,22%
Romania 2,61%
Grècia 5,22%
Portugal 2,61%

2. Beques Fórmula Santander

Polònia 6,09%
Itàlia 49,57%
Alemanya 6,09%

S’ha atorgat 1 beca a una estudiant de la Facultat de Lletres que ha
tingut com a destinació una universitat del Regne Unit.
b) Programa de Mobilitat de la UdL

França 10,43%
República Txeca
8,70%
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Dades generals
Durant el curs 2012-13 (dades provisionals a 31/05/2012), 63
alumnes de la UdL han estudiat en universitats estrangeres en
el marc del Programa de Mobilitat de la UdL, mentre que s’han
rebut 92 estudiants. En total, 155 estudiants locals i estrangers
han participat en aquest programa.

ÍNDEX

Evolució del nombre d'estudiantat enviat i acollit
dins el Programa de mobilitat de la UdL

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i acollit dins el programa de mobilitat de la UdL
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Per centres, la Facultat de Dret i Economia és la que rep més estudiants (36) i l’ETSEA la que més n’envia a països de fora d’Europa (22).
Sumant estudiants acollits i estudiants enviats, la Facultat de Dret i Economia és la que registra més mobilitat (44).
Programa de mobilitat UdL. Comparativa estudiantat acollit estudiantat enviat

Programa de mobilitat UdL. Comparativa estudiantat acollit - estudiantat enviat
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Programa de Mobilitat de la UdL. Distribució per països de
procedència i de destinació de l’estudiantat. Curs 2012-13

Els països de destinació d’aquests estudiants han estat Mèxic
(21), Xile (17), Argentina (8), Corea del Sud (7), Brasil (4), Estats Units (3), Canadà (2) i Rússia (1). El nombre d’estudiants
estrangers acollits dins aquest programa ha estat de 92, procedents de Mèxic (77), Estats Units d’Amèrica (5), Corea del Sud
(3), Hong Kong (2) i Canadà, Colòmbia, Romania, Rússia i Xile
(1 cada u).

País

Estudiantat Estudiantat Total
acollit
enviat
general
Mèxic
77
21
98
Xile
1
17
18
Corea del Sud
3
7
10
Argentina
8
8
Estats Units
5
3
8
Brasil
4
4
Canadà
1
2
3
Hong Kong (R.P. Xina)
2
2
Rússia
1
1
2
Romania
1
1
Colòmbia
1
1
Total general
92
63
155

Programa de Mobilitat UdL. Distribució per països de
procedència i destí de l'estudiantat. Curs 2012/13

Programa de Mobilitat UdL. Distribució per països de procedència i destí de l’estudiantat. Curs 2012/13
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de destinació
Programa
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Països
de destinació deProgrames d’ajuts
del'estudiantat
l’estudiantat enviat.
Curs
2012/13
enviat. Curs 2012/13
1. Ajuts JADE

Canadà
3%
Estats Units
5%

Rússia
2%

Brasil
6%

Mèxic
33%

Corea del Sud
11%

En el cas d’algunes universitats mexicanes el programa de mobilitat de la UdL es complementa amb els ajuts Jade per a estudiants
mexicans patrocinats per Grupo Santander. 24 estudiants de 6
institucions d’educació superior mexicanes han gaudit d’aquests
ajuts durant el curs 2012-13.
En contrapartida, 17 estudiants de la UdL han rebut ajuts d’alguna
d’aquestes universitats mexicanes.
2. Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades

Argentina
13%

S’han atorgat 3 de les 5 beques disponibles, 2 per a cursar estudis
en universitats mexicanes i 1 a Xile. Per centres les beques s’han
distribuït entre estudiants de l’ETSEA, la Facultat de Ciències de
l’Educació i la Facultat d’Infermeria.

Xile
27%

3. Ajuts de l’ORI per a estada i manutenció

Programa de Mobilitat UdL. Països d'origen de
Programa de Mobilitat UdL. Països d’origen
L’Oficina de Relacions Internacionals concedeix ajudes per a esl'estudiantat
Curs 2012/13
de l’estudiantat
acollit.acollit.
Curs 2012/13
tada i manutenció a l’estudiantat dels centres propis que realitza

Hong Kong (R.P.
Xina)
2%

Xile
1%

Canadà
1%

Rússia
1%

Romania
1%
Colòmbia
1%

Estats Units
5%

Mèxic
85%
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c) Ciência sem Fronteiras
El programa de beques Ciência sem Fronteiras per a estudiants
de grau s’estrena aquest curs 2012-13. Es tracta d’un programa
de beques per a estudiants de grau brasilers interessats en cursar
part dels seus estudis en una universitat estrangera. El programa
està finançat pel govern federal brasiler a través del CNPq i a Espanya l’acció de mobilitat al grau es coordina des de la Fundación
Universidad.es.

Corea del Sud
3%

211

estades en universitats que no concedeixin cap ajut econòmic per
aquests conceptes. El curs 2012-13 s’han concedit ajuts a 45 estudiants.

La UdL ha rebut 64 estudiants procedents del Brasil, que s’han distribuït entre tots els centres amb estudis susceptibles de participar
en aquest programa. El centre que més n’ha rebut ha estat l’ETSEA
(49), seguit de l’EPS (6), Infermeria (4), Medicina (3) i l’INEFC (2).
ÍNDEX

Estudiants en mobilitat acollits a través del program Ciência
sem
Fronteiras
. Curs 2012/13
Estudiants en mobilitat acollits
a través
del programa
Ciência sem fronteiras. Curs 2012/13
49

6
Escola Tècnica
Superior
d'Enginyeria
Agrària

Escola Politècnica
Superior

4

3

2

Facultat
d'Infermeria

Facultat de
Medicina

Institut Nacional
d'Educació Física
de Catalunya INEFC Lleida

d) Estudiantat visitant internacional
En el marc del programa d’estudiantat visitant, la UdL ha rebut 11 estudiants estrangers (dades provisionals a 20/05/2013). Per països,
aquests estudiants procedien de Mèxic (10) i Japó (1). Per centres, han estat acollits a les facultats de Lletres (6), Dret i Economia (4) i a l’EPS
(1). En el mateix període, també s’ha acollit un estudiant visitant català.

Evolució
deldel
nombre
d'estudiantat
visitant
Evolució
nombre d’estudiantat
visitant
17
15
12
8
4

11

9

5

1
2004/05
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2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13
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Estudiantat visitant internacional per centres

Curs 2012/2013
Estudiantat visitant internacional
per centres. Curs 2012/13
6
4

1

Lletres

Dret i Economia

d) Programes Study Abroad

EPS

a estudiantat estranger. Des d’aquest curs, la gestió administrativa
del programa correspon a l’ICE- CFC, mentre que la direcció acadèmica roman a la Facultat de Lletres i les accions d’acollida són
responsabilitat de l’ORI.

1. Diploma d’Estudis Hispànics
El DEH va adreçat a estudiants estrangers que vulguin aprofundir
en el coneixement de la llengua castellana i els facilita la integració
posterior al Grau d’Estudis Hispànics i a altres estudis de la UdL.

Durant el curs 2012-13, han cursat aquests estudis 45 estudiants,
tots procedents de la Xina. 34 han cursat el nivell intermedi i 11 el
nivell avançat.

El Diploma de Estudios Hispànicos s’ha configurat com un programa study abroad, una activitat formativa adreçada exclusivament

Diploma d'Estudis Hispànics

Diploma d’Estudis
Hispànics.
Evoluciód'estudiantat
del nombre d’estudiantat
Evolució
del nombre
acollit acollit
45
35
23

21
15
10

2006/07
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2012/13

ÍNDEX

2. Curs d’estiu de l’Instituto Tecnológico de Monterrey

Durant el curs 2012-13, els diversos centres de la Universitat de
Lleida tenen previst enviar 28 estudiants en pràctiques que rebran
aquest ajut. 7 han fet o faran les pràctiques en altres universitats i
18 en empreses o altres institucions. D’aquests estudiants, 10 pertanyen a Medicina, 9 a Ciències de l’Educació, 5 a l’ETSEA, 2 a l’EPS
i 2 a Infermeria. Per països, les destinacions d’aquests estudiants
són a Portugal (6), Polònia (4), Regne Unit (4), Bèlgica (3), França
(3), Alemanya (2), Irlanda, Itàlia, Suècia, Turquia, Països Baixos i
Lituània (1 a cada u).

Durant el mes de juliol, està previst que la UdL aculli 68 estudiants
i 3 professors d’un curs study abroad de l’Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey.
Ajuts Erasmus per a estudiantat en pràctiques a l’estranger
El Programa d’Aprenentatge Permanent preveu una modalitat de
mobilitat Erasmus que permet a l’estudiantat realitzar un període
de pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu. Des de l’Oficina de Relacions Internacionals es gestionen els
ajuts per als estudiants prèviament seleccionats per cada centre
per realitzar pràctiques a l’estranger.

Programa Erasmus pràctiques. Estudiantat amb ajut per
a fer pràctiques
l'estranger.
2012-13
Programa Erasmus pràctiques.
Estudiantat a
amb
ajut per a ferCurs
pràctiques
a l’estranger. Curs 2012/13
12
10

10

9

8

5

6
4

2

2

2

0
Facultat de
Medicina
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pràctiques internacionals que ha gaudit de l'ajut
Erasmus pràctiques
Evolució del nombre d’estudiantat de la UdL en pràctiques internacionals que ha gaudit de l’ajut Erasmus pràctiques
28

30
25
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10

10
5

6

6

8

2

0
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2008/09
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2010/11

2011/12

2012/13

Destinsdels
dels estudiants
estudiants en en
pràctiques
internacionals
que han que D’altra banda, la UdL té previst acollir 15 estudiants que participen
Destins
pràctiques
internacionals
gaudit
d’ajut
Erasmus
pràctiques.
Curs
2012/13
han gaudit d'ajut Erasmus pràctiques. Curs 2012/13 en aquesta modalitat Erasmus, 10 a la Facultat de Medicina i 5 a
l’ETSEA. D’aquests estudiants, 5 procedeixen de Polònia, 4 d’Itàlia,
3 de França, 2 d’Irlanda i 1 de Turquia.

Lituània 1
Països Baixos 1
Turquia 1
Suècia 1

Portugal 6

Itàlia 1

La UdL també col·labora amb el portal d’ocupació Recruiting Erasmus, adreçat a estudiants i titulats que han participat en programes de mobilitat internacional, ja sigui el programa Erasmus o
altres.
Estudiantat en mobilitat dins l’estat espanyol: programa
SICUE

Irlanda 1
Alemanya 2
Polònia 4

Durant el curs 2012-13, 41 estudiants de la UdL han anat a estudiar a altres universitats de l’Estat espanyol en el marc del Sistema d’intercanvi entre centres universitaris d’Espanya (SICUE).
La UdL ha acollit 11 estudiants.

França 3

Bèlgica 3
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Regne Unit 4
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SICUE
Evolució del nombre d'estudiantat enviat i acollit
SICUE. Evolució del nombre d’estudiantat enviat i acollit

41
Estudiantat enviat

Estudiantat acollit

28
24

23

20
17

18

16

22

8
5

8

2000/01

2001/02

19
17

18
13

13

12

8

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

25

23

2006/07

2007/08

12

10

2008/09

17
15

2009/10

SICUE
Comparativa estudiantat enviat - estudiantat acollit
Curs 2012/13

11

2010/11

2011/12

2012/13

SICUE. Comparativa estudiantat enviat - estudiantat acollit. Curs 2012/13
12

10

10

8

8
6

8
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1
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Distribució per comunitats autònomes de l'estudiantat SICUE
acollit i enviat. Curs 2012/13

Distribució per comunitats autònomes de l’estudiantat SICUE acollit i enviat. Curs 2012/13
3

País Valencià

7
7

Andalusia
Galícia

6

Canàries

6
5

País Basc
Madrid

4

1

4

Balears
Catalunya

2

Castella i Lleó

2

Aragó

2

Navarra

1

Castella - La Manxa

1

Estudiantat enviat
Estudiantat acollit

Astúries

1
0
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Beques Sèneca
El programa SICUE es complementa amb els ajuts Sèneca, convocats pel Ministeri d’Educació espanyol. Dels 42 estudiants enviats
a altres universitats espanyoles, 19 han gaudit de beca, i igualment 4 dels 11 estudiants rebuts han gaudit d’aquest ajut.
Programes de mobilitat específics dels centres
Programes de mobilitat adreçats a l’estudiantat de titulacions
concretes que han tingut mobilitat durant el curs 2012-131
Escola Politècnica Superior
International Association for the Exchange of Students for
Technical Experience (IAESTE)
Aquesta associació d’estudiants organitza intercanvis de pràctiques
d’estudiants de la UdL en empreses estrangeres i d’estudiants estrangers en empreses de Lleida. Està previst que, durant l’estiu de 2013,
uns 20 estudiants de Lleida facin pràctiques en empreses estrangeres
i que 15 estudiants estrangers facin pràctiques en empreses de Lleida.
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Programa d’intercanvis curts amb universitats dels Estats Units
d’Amèrica
Durant els mesos d’estiu, l’ETSEA intercanvia estudiants amb universitats dels Estats Units d’Amèrica. Per a l’estiu 2013, està previst
que un estudiant es desplaci a la University of Georgia mentre que
dos estudiants nord-americans, un de l’Iowa State University of
Science and Technology i un de la Colorado State University, han
fet una estada a Lleida.
Facultat de Ciències de l’Educació
Programa de pràctiques en escoles a l’estranger.
La Facultat de Ciències de l’Educació té signats acords per a la realització de pràctiques en diversos centres educatius a l’estranger:
1. Dades elaborades a partir de la informació facilitada per cada centre.
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La Bressola (Catalunya Nord), Col·legi M. Janer (Andorra), Escuela
Española de Andorra la Vella (Andorra), Colegio Español Federico García Lorca (París), Instituto Español “Vicente Cañada Blanch”
(Londres) i Instituto Español “Giner de los Rios” (Lisboa). Durant el
curs 2012-13, un total de 13 estudiants han participat en aquest
programa: 7 a Londres, 3 a Lisboa, 2 a París i 1 a Andorra.
Facultat de Dret i Economia
Ajuts per a l’estudiantat participant en el Programa de Mobilitat
UdL
La Facultat de Dret i Economia concedeix un ajut econòmic a tots
els seus estudiants que participen en el Programa de Mobilitat
UdL.
Facultat de Medicina
Plan Cajal
En el marc d’aquest programa creat per la Conferencia Nacional de
Decanos de las Facultades de Medicina, la Facultat de Medicina de
la UdL acull i envia estudiants de i cap a altres facultats de medicina de l’estat espanyol. Durant aquest curs, s’ha acollit 1 estudiant
i se n’han enviat 4.
Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS)
L’AECS organitza intercanvis clínics amb hospitals estrangers on
els estudiants de la UdL poden realitzar pràctiques.
Accions per a la incorporació d’estudiantat internacional de
grau, màster i doctorat
Programes d’ajuts per a estudiantat de màster
Programa d’ajuts de la UdL per a estudiantat internacional de
màsters
Aquest programa atorga ajuts a estudiants procedents de sistemes
universitaris estrangers que vulguin obtenir un títol de màster a la
UdL. En aquesta tercera convocatòria, s’han concedit un total de
14 ajuts a estudiants procedents de 9 països diferents. D’aquests

ÍNDEX

ajuts 10 han consistit en el pagament de la matrícula i 4 en el
pagament de la matrícula més un ajut per a estada i manutenció.
Per centres, 7 dels estudiants becats han cursat estudis en màsters
de l’ETSEA, 3 de Lletres, 2 de Dret i Economia, 1 de Medicina i 1
d’Infermeria.

País
Estudiants
Colòmbia
4
Camerun
2
Veneçuela
2
Brasil
1
Xina
1
Cuba
1
Equador
1
Itàlia
1
Perú
1
Total
14
Ajuts de la UdL per a estudiantat internacional de màster.
Distribució
per centres.
CursDistribució
2012/13 per centres. Curs 2012/13
Ajuts de la UdL per a estudiantat
internacional
de màster.
7

3
2

Escola Tècnica
Superior
d'Enginyeria
Agrària

Facultat de Lletres

Facultat de Dret i
Economia

Programes d’ajuts per a estudiantat de doctorat
1. Programa d’ajuts Jade Plus
Programa cofinançat pel Banco Santander i la UdL per a estudiants
llatinoamericans que vulguin cursar estudis de doctorat a la UdL.
EPS: 1 estudiant.
ETSEA: 1 estudiant.
Lletres: 2 estudiants.
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1

1

Facultat de
Medicina

Facultat
d'Infermeria

Ciències de l’Educació: 1 estudiant.
INEFC: 1 estudiant.
Medicina: 1 estudiant.
Països d’origen: Mèxic (4), Xile (1), Cuba (1) i Brasil (1).
Durant aquest curs, 2 estudiants becats han llegit les seves tesis
doctorals. A partir de la convocatòria 2013, aquest programa passa a gestionar-se des de la Unitat de Gestió d’Ajuts del Vicerectorat de Recerca.

ÍNDEX

2. Beques MAEC-AECID2

Mobilitat de personal universitari

Beques del govern espanyol per a titulats universitaris estrangers
que vulguin cursar estudis de doctorat.

(Totes les dades són a 31/05/2013)

ETSEA: 1 estudiant.
País d’origen: Albània.
Accions de promoció internacional
L’ORI col·labora amb el SIAU en accions de promoció internacional
de l’oferta formativa de la UdL. Durant el curs 2012-13, la UdL ha
tingut presència directa en 4 fires internacionals adreçades a la
captació d’estudiantat de postgrau:
•
•
•
•

The Higher Education Fair Brazil 2012.
Europosgrados México 2012.
Europosgrados Colombia 2012.
Europosgrados Chile 2013.

A més, també ha tingut presència en diverses fires a través de
l’ACUP i el CIC.

PDI
La mobilitat del PDI sortint, gestionada des de l’Oficina de Relacions Internacionals, s’articula mitjançant els programes Erasmus,
la convocatòria d’ajuts UdL per a la promoció d’activitats de mobilitat internacional, les estades de formació Erasmus, el programa
Pablo Neruda i els ajuts per a mobilitat transfronterera del Campus
Iberus. Pel que fa a la mobilitat entrant, coincideix amb els mateixos programes (excepte el de mobilitat transfronterera), a més del
programa d’ajuts per a estades de l’Obra Social “la Caixa”.
Cal tenir en compte que les dades següents no recullen tota la mobilitat amb finalitat docent del PDI de la UdL, sinó només aquella
realitzada en el marc de programes gestionats des de l’ORI.

Programes de mobilitat de PDI

Enviat

Acollit

Total

31

12

43

23

2

25

Estades de formació Erasmus *

9

1

10

Pablo Neruda
Ajuts per a estades de docència de
l’Obra Social “la Caixa”
Ajuts per a mobilitat transfronterera del Campus Iberus

5

1

6

-

44

44

10

-

10

Total

78

60

138

Estades de docència Erasmus *
Ajuts UdL per a activitats de mobilitat internacional **

* Les dades d’Erasmus PDI i PAS acollit són parcials.
** Dades de la convocatòria 2012.
Estades de docència Erasmus

2. Dades elaborades a partir de la informació facilitada per la Secció de
tercer cicle a data 28/05/2012.
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Està previst que, durant el curs 2012-13, 31 professors de 5 centres de la Universitat de Lleida realitzin estades Erasmus de docència de curta durada en universitats de països europeus.
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Erasmus: mobilitat docent
Professorat de la UdL que té previst realitzar estades de
Erasmus: mobilitat docent professoratdocència
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Erasmus: mobilitat docent
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Per països, aquestes estades estan previstes en universitats d’Itàlia
(6), Finlàndia (4), França (4), Alemanya (3), Grècia (3), Romania (3),
Regne Unit (2), Suècia (2), Bèlgica (1), Hongria (1), Polònia (1) i
Portugal (1).
Erasmus: mobilitat
docent.mobilitat
Destinacions
del professorat.
Erasmus:
docent
Curs 2012/13

Destinacions del professorat. Curs 2012/2013
Polònia
3%
Hongria
3%

Portugal
3%

Bèlgica
3%

Itàlia
20%

Suècia
6%

Regne Unit
6%
Finlàndia
13%
Romania
10%

Grècia
10%

França
13%
Alemanya
10%

D’altra banda, està previst rebre 12 professors d’altres universitats
europees, 7 a la Facultat de Ciències de l’Educació i 5 a l’ETSEA.
Les universitats d’origen d’aquest professorat són a Finlàndia (3),
Hongria (3), Portugal (2), Romania (2), Regne Unit (1), Turquia (1).
Cal tenir en compte que el nombre total de professorat rebut dins
aquest programa pot ser superior, ja que només es registren les
estades del professorat que han estat notificades a l’ORI.

Programa d’ajuts de la UdL per a la promoció d’activitats
de mobilitat internacional
En el marc de la convocatòria corresponent a l’any 2012 es van
concedir un total de 23 ajuts per a PDI de la UdL en visita a universitats estrangeres i 2 ajuts per a PDI estranger de visita a la UdL.
País
Canadà
Equador
Estats Units
Itàlia
Perú
Regne Unit
Uruguai
Veneçuela
Xina
Alemanya
Austràlia
Àustria
Brasil
Mèxic
Sèrbia
Xile

Enviat
2

Acollit
2

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
23

2

Total
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
25

Estades de formació Erasmus
Durant el curs 2012-13, està previst que 9 membres del PDI de
la UdL facin estades de formació en universitats de França (3),
Itàlia (2), Regne Unit (2), Alemanya (1) i Portugal (1). Per centres,
4 corresponen a Lletres, 2 a l’ETSEA, 2 a l’INEFC i 1 a Ciències de
l’Educació. D’altra banda una professora turca ha fet una estada
de formació a la Facultat de Lletres.
Programa Pablo Neruda
Durant el curs 2012-13, estan previstes 6 mobilitats de professors
de l’ETSEA cap a Xile (3), Paraguai (2) i Argentina (1), així com i la
visita d’1 professor de Paraguai.
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tant estranger, oberta a tots els centres i orientada a integrar
talent internacional a la UdL i a seleccionar les millors opcions
de professorat estranger i matèries d’estudi.

Ajuts de l’Obra Social “la Caixa” per a estades de
docència
Aquest és el segon curs en que es concedeixen els ajuts per a estades de docència en el marc del conveni de col·laboració entre la
UdL i l’Obra Social “la Caixa”, que enguany han constat de dues
accions:
•

•

El projecte d’internacionalització de la docència a l’ETSEA, que
té per objectiu augmentar la visibilitat internacional dels estudis d’aquest centre.

Entre ambdós accions està previst rebre 44 docents de 16 països
diferents.

La convocatòria d’ajuts per tal d’afavorir la internacionalització de la UdL mitjançant la incorporació de professorat visi-

Ajuts per a estades de docència de professorat
estranger
col·laboració
UdL
- Obra
Ajuts peraa la
lesUdL.
estadesConveni
de docènciade
de professorat
estranger
a la UdL.
Conveni de Social
col·laboració
- Obra Curs
Social “la
Caixa”. Curs 2012/13
“laUdL
Caixa”.
2012/13
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País
Canadà
Regne Unit
França
Estats Units
Irlanda
Israel
Itàlia
Bèlgica
Finlàndia
Països Baixos
Austràlia
Xile
Dinamarca
España
Portugal
Tunísia
Total general

Programa d’ajuts de la UdL per a la promoció d’activitats
de mobilitat internacional

Total
8
6
5
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
44

A la convocatòria 2012, es van concedir 5 ajuts a membres del PAS
de la UdL per tal de visitar universitats d’Argentina, Brasil, Finlàndia, Guatemala i Xile.
Estades de formació Erasmus
Durant el curs 2012-13, està previst que 2 membre del PAS de la
UdL facin estades de formació a Itàlia i Grècia en el marc de l’acció de mobilitat de personal no docent amb finalitats de formació
inclosa dins el programa Erasmus.
Dins el mateix programa, s’han acollit 3 membres del personal
d’administració i serveis d’altres universitats en estades de formació, dos a l’ETSEA i un a l’Oficina de Relacions Internacionals,
procedents d’Hongria i d’Itàlia, respectivament.
Programa STELLA (Administrative Staff Mobility
Programme)

Ajuts per a mobilitat transfronterera del Campus Iberus
En el marc del programa de mobilitat transfronterera del Campus
Iberus, convocat aquest curs per primera vegada, està prevista la
mobilitat de 10 membres del PDI cap a les universitats de Tolosa de
Llenguadoc i la Universitat de Pau. Per centres, aquests membres
del PDI pertanyen a Lletres (5), ETSEA (3) i Medicina (2).
PAS
Programes de mobilitat de PAS
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Enviat

Acollit Total

Ajuts UdL per a activitats de mobilitat internacional
Estades de formació Erasmus

5

0

5

2

3

5

Programa STELLA

2

1

3

Ajuts per a mobilitat transfronterera
del Campus Iberus
Total

2

-

2

11

4

15
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En el marc del programa de mobilitat STELLA del Compostela
Group of Universities, la UdL ha acollit una visita de la Universidad
de Guadalajara, Mèxic i ha enviat dos membres del PAS a universitats d’Itàlia i Mèxic.
Ajuts per a mobilitat transfronterera del Campus Iberus
En el marc del programa de mobilitat transfronterera del Campus
Iberus, convocat aquest curs per primera vegada, està prevista la
mobilitat de 2 membres del PAS cap a les universitats de Tolosa de
Llenguadoc.
Mobilitat institucional
Des de l’ORI també s’ha col·laborat en l’acollida de responsables
acadèmics i d’oficines de relacions internacionals d’universitats
estrangeres. També s’han atès visites de personal vinculat, PDI o
estudiantat d’altres institucions que fa estades al marge dels programes i convenis signats per la UdL.

ÍNDEX

Programes, xarxes i altres accions internacionals
Programa de Cooperació Interuniversitària
PCI Àfrica Subsahariana
En el marc de la convocatòria PCI 2011 (darrera convocatòria
d’aquest programa), s’ha dut a terme el projecte Creación de una
estación experimental agrícola en Niakhène (Senegal) para promover la formación, la experimentación y el desarrollo rural de la
comunidad, coordinat des del departament de Producció Vegetal i
Ciència Forestal en cooperació amb l’Université Cheikh Anta Diop
(Senegal).

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:
•

Participació en l’elaboració i implantació del Pla Operatiu
d’Internacionalització de la UdL.

•

Elaboració de la sol·licitud de la Carta Erasmus per al període
2014-20.

•

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

•

Organització de les accions d’acollida de l’estudiantat participant en els programes de mobilitat en col·laboració amb el
Servei Lingüístic.

•

Participació amb les altres oficines de relacions internacionals
catalanes en l’elaboració d’una proposta d’indicadors d’internacionalització.

•

Presència a l’estand del sistema universitari català a les fires
de la 25th Annual EAIE Conference (Dublín) i l’APAIE Conference and Exhibiton 2013 (Hong Kong).

•

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

Programa Pablo Neruda
Des de l’ETSEA es segueix coordinant la xarxa “AGROFORALIA” Red
Agroforestales y Alimentaria Iberoamericana, en la que també
participen les següents institucions:
-

Universidad de Buenos Aires, (Argentina)
Universidad Nacional de Mar del Plata, (Argentina)
Universidad Nacional del Sur, (Argentina)
Universidad Nacional de Colombia, (Colòmbia)
Instituto de Ciencia Animal, (Cuba)
Universidad de Córdoba, (Espanya)
Universidad Autónoma de Yucatán, (Mèxic)
Universidad Nacional de Asunción, (Paraguai)
Universidad de la República, (Uruguai)
Universidad de Chile, (Xile)

Xarxes
La UdL forma part del Compostela Group of Universities i d’ICA Association for European Life Science Universities, i participa de
l’European Association for International Education (EAIE).
També forma part del Consorci ACUP–Universitats africanes, entre
les universitats de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques
i les universitats d’Antananarivo (Madagascar), Cheikh Anta Diop
(Senegal), Eduardo Mondlane (Moçambic), Nacional de Guinea
Ecuatorial (Guinea Equatorial) i Yaoundé I (Camerun).
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ÍNDEX

2. INTERACCIÓ AMB LA SOCIETAT I
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
2.1. Oficina de Desenvolupament i
Cooperació (ODEC-UdL)
Àrea de cooperació
Convocatòries pròpies
Durant el curs 2012-13, s’han realitzat dues modalitats de convocatòries:
a) Convocatòria d’ajuts a projectes relacionats amb la cooperació internacional per al desenvolupament
La convocatòria preveu el finançament de projectes de cooperació
de membres de la UdL adreçats als països del llistat de l’Índex de
Desenvolupament Humà (IDH) del Programa de Nacions Unides
per al Desenvolupament (PNUD), i, dins d’aquests, especialment a
les capes socials més desfavorides.
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•

infraestructures, construccions i equipaments;

•

assistencials.

Aquestes projectes han de tenir una repercussió posterior en el
si de la UdL amb l’objectiu de transmetre experiències i coneixements a la comunitat universitària i a la ciutadania de Lleida en
general.
Aquest finançament és possible, en part, gràcies al professorat i
al PAS adherits a la campanya “Dóna el teu 0,7”. La present convocatòria, a la qual s’han presentat 16 projectes, compta amb una
dotació econòmica de 53.000 €.
b) Convocatòria d’ajuts de mobilitat solidària
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 del llistat de l’IDH segons el PNUD.
Seran objecte d’aquesta convocatòria els projectes que estiguin
relacionats amb les activitats de la UdL i que tinguin un fort component de transmissió i intercanvi de coneixements.

Aquesta convocatòria té per objectiu principal promoure la realització de projectes de 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 de llistat de l’IDH segons el PNUD.

Aquests projectes han de tenir una repercussió posterior en el si de
la UdL amb l’objectiu de transmetre experiències i coneixements a
la comunitat universitària i als ciutadans de Lleida.

Els projectes presentats a aquesta convocatòria han de comptar
amb la participació dels membres sol·licitants de la UdL en alguna
de les seves fases. Es prioritzaran els projectes que versin sobre la
temàtica següent:

1. Realització de treballs o projectes de final de carrera, pràcticums
i equivalents, sempre que la temàtica o l’execució estigui relacionada amb la cooperació per al desenvolupament.

•

transferència de coneixements i, en concret, es prioritzarà
l’enfortiment dels sistemes universitaris;

2. Participació en el programa de mobilitat solidària de l’Oficina de
Cooperació i Solidaritat.

•

gènere;

•

sector primari (projectes agrícoles, ramaders, ...);
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Aquesta convocatòria preveu dues modalitats:

La dotació econòmica de la convocatòria és de 12.000 € i s’han
presentat 19 propostes.

ÍNDEX

Valoració de projectes de sensibilització i cooperació de la
Diputació de Lleida
Des de ja fa dos anys l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació
(ODEC) actua com a centre avaluador de les convocatòries de cooperació i sensibilització de la Diputació de Lleida. Aquest 2013,
s’han valorat els projectes presentats a la convocatòria de sensibilització i de cooperació corresponents a la convocatòria de l’any
2012. Així mateix, l’ODEC és el centre assessor en qüestions de
cooperació i per això s’està treballant conjuntament per a que les
convocatòries de cooperació i sensibilització augmentin la seva
qualitat any rere any.
Valoració de projectes de cooperació i emergència de l’Ajuntament de Lleida
L’ODEC es fa càrrec de les valoracions dels projectes que es presenten a la convocatòria d’emergència i acció humanitària i també
de cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament de Lleida, i té
representació tècnica en el Comitè d’Emergència i Acció Humanitària de Lleida. Aquest any, s’han valorat 3 projectes d’emergència
i 43 de cooperació.
Participació a la coordinadora d’ONGD i altres moviments
solidaris de Lleida
Fomar part del teixit associatiu de la ciutat de Lleida, mitjançant la
participació activa a la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments
Solidaris de Lleida, és una de les tasques que ja es venen desenvolupament des de fa uns anys. Aquesta associació consta de més de
30 entitats que participen activament i regularment a les assemblees mensuals, les comissions de treball i les diverses activitats
de sensibilització, mobilització i educació per al desenvolupament.
Projectes Tempus
L’ODEC dóna l’assistència administrativa en la coordinació del
projecte Tempus 158714 “Improving Academia-Industry Links in
Food Safety and Quality”, coordinat pel professor Javier Arántegui
del Departament de Tecnologia dels Aliments. Durant aquest anys,
s’han anat implementant accions en relació amb el projecte i està
pendent l’auditoria que es farà durant el mes de juliol.
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Programa UdL Compromesa (PUC)
En el quart any d’intervenció, les relacions de cooperació interuniversitària entre la Universitat de Lleida i la Unviersitat Cheich
Anta Diop de Dakar s’han continuat impulsant per tal d’afavorir la
millora de les condicions de vida de la gent de la zona el projecte.
Es pretén dur a terme la creació d’una estació experimental agrícola a Niaghène per promoure la formació, l’experimentació i el
desenvolupament rural de la comunitat.
Xarva Vives Universitats
Durant aquest curs, s’ha continuat amb la participació de l’ODEC
en les diferents reunions de treball en l’inici del projecte PCI a
Moçambic. Properament, es realitzarà el viatge de dues professores de la UdL que faran el desplaçament pendent que permet
l’execució de la totalitat dels fons atorgats en el projecte del PCI
de la Xarxa Vives amb universitats de Moçambic.
Àrea de sensibilització
Jornades de Gènere: “Cultures, Dones i Desenvolupament. Balanços Africans de L’enfocament GED”
Organització: Universidad de Granada, Africa Ines, Agrupament de
Recerca i Docència d’Àfrica, ODEC.
Col·laboració: Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones, Grup Interdisciplinari d’Estudis de Desenvolupament i Multiculturalitat, La Caixa.
Dia: 18 i 19 d’octubre de 2012.
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret i Economia.
Presentació de la revista: “Educació per a l’emancipació”, amb la
participació de Rosa Cañadell (membre del Comitè de Suport al
Moviment Sense Terra a Barcelona) i Agustí Corominas (autor del
reportatge).
Organització: USTEC-STES.
Col·laboració: Metròpoli vídeo films, Coordinadora d’ONGD, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, MST i l’ODEC.
Dia: 31 de gener del 2013.
Lloc: Sala de Juntes Edifici de Rectorat.

ÍNDEX

Sessió informativa: “Com viatjar al Sud en clau de solidaritat”, a
càrrec de l’Associació Catalana per la Pau, Assemblea de Cooperació per la Pau, Servei Civil Internacional Catalunya i SETEM.
Organització: ODEC.
Col·laboració: Coordinadora d’ONGD.
Dia: 19 de febrer de 2013.
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret i Economia.
Cinefòrum: “Demana banca ètica”, projecció de la pel·lícula Ace
Bank i ponència a càrrec de Rafael Allepuz (membre del Grup
d’Iniciativa Local de Fiare de Lleida).
Organització: Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut.
Col·laboració: Fiare, Coordinadora d’ONGD i l’ODEC.
Dia: 26 de febrer del 2013.
Lloc: Aula 2.03 de Rectorat.
Agenda de Desenvolupament de la UdL: “Els rics davant la crisi.
Foro de Davos 2013”, a càrrec de Sergi Cutillas (Plataforma d’Auditoria Ciutadana del Deute), Josep Manel Busqueta (membre del
Seminari d’Economia Crítica Taifa) i Iolanda Fresnillo (ODG).
Organització: ODEC.
Col·laboració: Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària.
Dia: 13 de març de 2013.
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret i Economia.
Mirades al Sud: “Mali ahir i avui, el retrobament de la pau”, a càrrec de Toni Nogales i Albert Roca, especialistes en Àfrica.
Organització: Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració.
Col·laboració: ODEC.
Dia: Del 7 de maig de 2013
Lloc: Sala de Juntes de la 3a planta de l’edifici de Rectorat de la
UdL
Taula rodona: “El llegat del Chavisme: lliçons i perspectives”, a càrrec d’Alberto Montero (professor d’economia de la Universitat de
Màlaga), Marco Aparicio (professor de Dret Constitucional de la
UdG) i Josep Manel Busqueta (membre del Seminari d’Economia
Crítica Taifa).
Organització: ODEC.
Dia: 16 d’abril del 2013.
Lloc: Campus de Cappont.
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Taula rodona: “Violència sexual contra les manifestants a Egipte”,
a càrrec de José Sánchez García (antropòleg i membre del Centre
d’Estudis de Joventut de la UdL) i Özgül Günes Öztuk (Investigadora de la UdL).
Organització: Amnistia Internacional.
Col·laboració: ODEC.
Dia: 29 d’abril de del 2013.
Lloc: Claustre de La Pensativa, Edifici del Rectorat.
Activitat: “Haima per un Sàhara lliure”.
Organització: Coordinadora d’ONGD, AASTP, KooXacció, Ajuntament de Llieda, l’ODEC.
Col·laboració: La Baldufa, Fundació Lleida Solidària, Mags del Món.
Dia: 17 de maig del 2013.
Lloc: Edifici del Rectorat.
Presentació del Llibre: “Artur Mas, on son els meus diners?”, a càrrec de Cafè amb Llet.
Organització: Revolta Global Esquerra Anticapitalista.
Col·laboració: ODEC.
Dia: 30 de maig del 2013.
Lloc: Sala de Juntes de l’Edifici del Rectorat.
Presentació del Llibre: “El conflicto de Iraq y el Derecho Internacional. El caso Couso”, a càrrec d’Albert Galinsoga i Jordà (catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de Lleida),
Josep Acosta (professor titular de dret internacional públic de la
Universitat de Girona), Fernando Mariño Menéndez (catedràtic de
dret internacional públic de la Universitat Carlos III de Madrid i
membre del Comitè contra la tortura de Nacions Unides), David
Hall (escriptor), Pere Enciso (professor titular d’economia aplicada
de la Universitat de Lleida), Javier Couso (càmera i documentalista,
activista contra la impunitat), Alfonso Iglesias (professor titular de
dret internacional públic de la Universitat Autònoma de Madrid),
Núria Camps (professora titular de dret internacional de la Universitat de Lleida), Eva Montoro (llicenciada en dret, membre de
l’equip de recerca “Governabilitat, governança i organització mundial”) i Jaime Clemente (historiador, membre de l’equip de recerca
“Governabilitat, governança i organització mundial”).
Organització: Grup de recerca “Governabilitat, Governança i Organització mundial”, Revolta Global Esquerra Anticapitalista.
Col·laboració: ODEC.

ÍNDEX

Dia: 3 de Maig del 2013.
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret i Economia.
Exposicions
Exposició: “Des de la meva mirada”, Metges del Món.
Lloc: Rectorat.
Dates: del 15 al 31 d’octubre de 2012.
Exposició: “Política s’escriu amb article femení. Enfortiment de la
participació política de les dones indígenes-camperoles”, Banc de
Recursos.
Lloc: Rectorat.
Dates: del 15 a 31 d’octubre de 2012.
Exposició: Movimiento Dos Sem Terra.
Lloc: Cappont.
Dates: del 15 al 31 d’octubre de 2012.
Exposició: Movimiento Dos Sem Terra.
Lloc: Rectorat.
Dates: del 21 de gener al 22 de febrer del 2013.
Exposició: “Entre camins per Birmània”.
Lloc: Edifici Polivalent Campus de Cappont.
Dates: del 2 al 26 d’abril del 2013.
Exposició: “Entre camins per Birmània”.
Lloc: Facultat de Medicina.
Dates: del 29 d’abril al 17 de maig del 2013.
Exposició: “Mali mucho más que un pasaporte”.
Lloc: Rectorat.
Dates: Del 22 d’abril al 10 de maig del 2013.
Solidàrium
Participació en la IX Fira d’Entitats Solidàries de Lleida i en la XI
Mostra al Carrer d’Informació i Documentació per al Desenvolupament, durant els dies 20 i 21 d’octubre de 2012.
En aquesta edició, el Solidàrium va estar organitzat únicament
per la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració. Hi van
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participar diverses entitats lleidatanes interessades en donar-se a
conèixer a tota la ciutadania de Lleida.
La nova ubicació de la Fira a les instal·lacions de la Llotja de Lleida, va provocar una disminució d’entitats participants, que es van
mostrar contràries al nou emplaçament. El Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat va participar en el sí de la Fira a
través de la mostra de llibres, revistes, materials didàctics, entre
d’altres.
Cicle de Cinema i Drets Humans
L’ODEC va coorganitzar el 9è Cicle de Cinema i Drets Humans, del
6 al 22 de novembre de 2012.
En aquesta mostra, es van projectar 6 documentals amb la seva
pertinent ponència i debat, tractant qüestions com la relació entre
la indústria dels telèfons mòbils i la guerra de la República Democràtica del Congo, l’homosexualitat a les aules, moviments de pau
i no-violència, entre d’altres.
En el marc del cicle, va tenir lloc dues exposicions gràfiques: “50
anys d’Amnistia Internacional, 50 anys defensant els drets humans”, al vestíbul de l’Edifici Polivalent, del Campus de CappontUdL; i “Desigualtats”, de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida,
ubicada a l’Ateneu Popular de Ponent.
L’activitat va estar organitzada pel Servei d’Activitats Culturals,
l’ODEC i el Centre Dolors Piera. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida, la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, Comissions Obreres, Amnistia Internacional i Ateneu Popular de Lleida.
Jornada “Haima per un Sàhara Lliure”
El 24 de maig de 2012, es va dur a terme una jornada cultural al
voltant del Sàhara Occidental, per això es va muntar una haima al
Campus de Cappont, en la qual es van realitzar diferents activitats,
com un tast de cus-cus, tallers de henna, tallers de balls tradicionals sahrauís, i una taula rodona d’experiències als campaments
de la població refugiada sahrauí. Aquesta jornada la van coorganitzar la Coordinadora d’ONGD i aMS, l’Ajuntament de Lleida,
l’Associació d’Amics del Sàhara a les Terres de Ponent i el grup de
Joves de KooXacció.
ÍNDEX

Àrea de formació
L’Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC) compta amb
els instruments que té a l’abast per tal de poder oferir continguts
de formació sobre cooperació i desenvolupament que permetin als
alumnes i a la societat reflexionar sobre les causes de la pobresa
en un món global i sobre les propostes de canvi, fent així palès el
compromís de ser una universitat compromesa amb la millora de
les condicions de vida dels pobles més desafavorits.
Mitjançant l’aportació dels professors especialitzats i multidisciplinars, es pretén fer un pla de formació relacionat amb l’educació en valors que té als éssers humans com a centre de les seves
accions.
Tenir la Universitat com a escenari d’espais de solidaritat és un
repte que afronta any rere any l’ODEC i un dels eixos on es materialitza és en el programa de formació que revisem i ajustem cada
any per tal d’aconseguir donar cobertura a aquelles temàtiques
més actuals que afecten als ciutadans i ciutadanes del món.
Un recull d’aquestes accions formatives són les següents:
- “V edició del Màster Oficial en Desenvolupament i Cooperació Internacional”, d’octubre de 2012 a maig de 2013.
Pla d’estudis:
Perfil investigador:
Mòduls obligatoris:
“Desenvolupament i cooperació”(15 crèdits);
“Tècniques i metodologies d’investigació”(10 crèdits);
“Treball de fi de màster”(15 crèdits).
Especialització:
“Desenvolupament rural i local: polítiques i estratègies”(20 crèdits).
Perfil professionalitzador:
Mòduls obligatoris:
“Desenvolupament i cooperació”(15 crèdits);
“Tècniques i instruments de la cooperació”(10 crèdits);
“Treball de fi de màster”(15 crèdits).
Especialització:
“Desenvolupament rural i local: polítiques i estratègies” (20 crèdits).
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- “VII Jornades visions d’Amèrica Llatina: el paper de la dona
a Amèrica Llatina”, 14 i 21 de febrer de 2013.
Programa:
1. El treball decent de les dones a Amèrica Llatina; a càrrec de
Consuelo Chacártegui, professora de dret del treball de la UPF i
membre de l’observatori laboral de Plans d’Igualtat Efectiva (OLPI).
2. Accés igualitari de les dones a l’educació a Amèrica Llatina i el
Carib, avenços i retrocessos; a càrrec de Ana Rosa Ruiz, professora
i directora de l’Oficina de Gènere de l’Institut Tecnològic de Costa
Rica.
3. La participació de les dones llatinoamericanes en els processos
de pa: els casos de Colòmbia i Guatemala; a càrrec de María Eugenia Blandón, treballadora social, màster en polítiques Públiques i
Moviments Socials i activista feminista.
4. El moviment de dones a Amèrica Llatina: resistències, iniciatives
i desafiaments; a càrrec de Sara Cuentas Ramírez, experta en gènere, drets humans i desenvolupament.
- Matèria transversal: “VI Campus per la Pau. (Re)construcció de la Pau, democràcia, participació i reconciliació”, del 18
al 20 de juny de 2013.
Sessió 1. Nous actors internacionals en els processos de pau:
- El rol dels moviments socials per la democràcia real: de les primaveres àrabs al 15 M; a càrrec de Carlos Taibo (UAM).
- L’agenda internacional de construcció de la pau a l’Àfrica. Canvis
i continuïtats; a càrrec d’Itziar Ruiz-Giménez (UAM).
Sessió 2. Negociacions truncades: democràcies truncades:
- La crisi (política) a Mali: la política de segrestos i el segrest de la
política; a càrrec d’Alberto López Bargados (UB).
- La negociació impossible de la República Centreafricana; a càrrec
de Berta Mendiguren (ARDA).
Sessió 3. Pau i democràcia real:
- Nicaragua: l’experiència del Bufete popular de Boris Vega; a càrrec d’Assumpta Fortuny (Juristes Solidaris).
- Chiapas: models comunitaris alternatius; a càrrec de Lola Cubells
(IUDC-UCM).
Sessió 4. Negociacions en progrés: la clau participativa:
- Colòmbia: la difícil integració de les FARC; a càrrec de Yezid Arteta, escriptor, analista i investigador adjunt de l’Escola de Cultura
de Pau.
- Senegal: el rol de les autoritats tradicionals; a càrrec de Jordi
Tomàs (UdL).
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Sessió 5. Conferència:
Qui paga? Economia de la reconstrucció de la Pau; a càrrec d’Arcadi Oliveres (UAB).
Sessió 6. Processos de reconciliació nacionals:
- Sud-àfrica: la reforma agrària com a instrument de pacificació i
democràcia; a càrrec d’Eduard Gargallo (CEA-ISCTE).
- Rwanda: la pau obligada; a càrrec de Toni Castel (UAB).
- Aules de la gent gran:
“L’agricultura a Senegal, la cooperació de la UdL”, 19 i 20 de novembre de 2012.
La col·laboració a les aules de la gent gran es ve succeint ens els
darrers cursos acadèmics.
Enguany, es va dur a terme la sessió relativa a l’agricultura al Senegal a càrrec de la professora Paquita Santiveri Morata, del departament de Producció Vegetal, de la UdL.
- Universitat d’estiu:
“Crisi i cooperació: alternatives des del sud”, del 8 a l’11 de juliol
de 2013.
Programa:
Taula 1. Re-localització dels actors de la Cooperació:
- Rafael Grassa: “La cooperació de la UE davant lacrisi: divisions
al nord”;
- Albert Roca: “Evolució, potencials i limitacions del concepte de
cooperació Sud-Sud”.
Taula 2. Noves regles de joc internacionals:
- Rosa de la Fuente: “Les noves propostes de l’aparell internacional
per al desenvolupament: de París a Busan, dels MDGs i PRSPs a qui
sap què?”;
- Rafael Domínguez: “La reacció de les ONGD davant l’ascens de la
cooperació Sud-Sud”.
Cinefòrum. Rafael Allepuz (moderador).
Taula 3. El rol de les potències emergents: cap a un nou Nord:
- Carlos Oya: “Els BRIC a l’Àfrica: la polèmica entorn a la trajectòria
de la Xina”;
- Bruno Ayllón: “El nou lideratge brasiler a l’Amèrica Llatina”.
Taula 4. La renovació de la via socialista per al desenvolupament:
- Marco Aparicio: “Llums i ombres de l’eix progressista a Amèrica
Llatina: del Carib als Andes”;
- Cristina Xalma: “La cooperació cubana”.

Altres accions d’educació en valors
Cicles Formatius a Terreny
Conjuntament amb la Regidoria de Drets Civils Cooperació i Igualtat, la Coordinadora D’ONGD i aMS de Lleida, l’IES Ronda de Lleida
i la nostra oficina hem desenvolupat, per tercer any consecutiu, el
programa de cicles formatius a terreny.
És una experiència en la que 10 alumnes de cicles formatius de
grau socioeducatiu de l’IES Ronda han tingut l’oportunitat de
formar-se en el coneixement i l’aproximació a la lluita del poble
sahrahuí.
Enguany, es van dur a terme les dues primeres fases del projecte,
però per motius de seguretat no van poder realitzar l’estada solidària als campaments de refugiats sahrauís.
En edicions anteriors, a part dels alumnes, havien participat dues
professores del centre educatiu, una persona de la Regidoria de
Drets Civils, Cooperació i Igualtat i dues persones voluntàries
d’una ONGD de Lleida, que tenien llarga experiència en treball amb
els campaments de refugiats sahrauís com és Sàhara Ponent.
Esperem poder recuperar l’activitat en totes les fases del projecte.
Àrea de Documentació Centre de Documentació en
Cooperació i Solidaritat (CDOCS)
IX Mostra al Carrer d’Informació i Documentació per al
Desenvolupament
Durant un cap de setmana, el Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat (CDOCS) va tornar a sortir al carrer amb el
propòsit d’apropar el seu fons bibliogràfic a la ciutadania de Lleida.
Amb aquest objectiu, va exposar una mostra del mateix a l’espai
que aquest any es va ubicar a les instal·lacions de la Llotja de Lleida. Aquesta activitat s’emmarca dins el Solidàrium, esdeveniment
organitzat per l’Ajuntament de Lleida.
20 i 21 d’octubre de 2012.

M
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Programa Cafeïna (Lleida Televisió)
Dins el magazine de Lleida Televisió Cafeïna, s’ofereix un espai a
les entitats de Lleida per tal de parlar de temes de cooperació per
al desenvolupament i la solidaritat d’una manera oberta i propera.
El dia indicat vam tenir l’oportunitat d’assistir-hi a fi de presentar
3 nous títols de les 2 col·leccions de l’Oficina. D’una banda, dins
la col·lecció Sud-Nord, la publicació del llibre del cas Couso; de
l’altra, el número 8 de la col·lecció Al Voltant de, titulat “Al Voltant
dels Moviments Socials”.

•

Gestió i difusió de les noves publicacions que apareixen dins
les col·leccions pròpies de l’ODEC, com són la Col·lecció SudNord i Al Voltant de...

•

Recolzament dels diferents cursos i matèria transversal que
ofereix l’ODEC, amb l’elaboració d’una bibliografia bàsica per
a cada temàtica impartida dins d’aquests.

•

Elaboració d’una guia temàtica específica de cooperació per
al desenvolupament. És una selecció de recursos d’informació propis d’aquest àmbit que té com a finalitat ser una eina
d’orientació i de suport a la docència, l’aprenentatge i la investigació per a tota la comunitat universitària, així com per
a tota la ciutadania de Lleida.
Assessorament bibliogràfic i documental a diferents grups
d’estudiantat universitari i de batxillerat en els seus treballs
de recerca.

3 de maig de 2013.
Durant tot el curs
•

El CDOCS participa en el butlletí electrònic de la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris, dins l’espai “Lectura
Recomanada”, on cada setmana es proposa una lectura d’interès.

•

•

Al llarg del curs i amb una periodicitat mensual, apareix el
“Butlletí electrònic de l’ODEC”, que pretén oferir i difondre informació sobre temes de cooperació per al desenvolupament
i de solidaritat, en particular: cursos, conferències, convocatòries, voluntariat entre d’altres informacions d’interès. Està
dirigit al conjunt de la comunitat universitària així com a tota
la ciutadania de Lleida i comarques.

2.2. Vicerectorat d’Activitats Culturals i
Projecció Universitària

•

•
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Edició del nostre catàleg de publicacions “La Prestatgeria”,
que és una mostra selectiva dels recursos bibliogràfics i audiovisuals que el CDOCS posa a disposició de les diferents àrees
del coneixement vinculades a l’àmbit de la Cooperació per
al Desenvolupament i la Solidaritat. Durant el curs 2011-12,
s’han elaborat 4 prestatgeries relacionades amb els temes del
15-M, La Crisi, La Fam i La Indignació.
Enviament a tota la comunitat universitària i a la ciutadania
de Lleida d’informació sobre “Activitats Interessants” (cursos,
campanyes, exposicions, etc...) relatives a la cooperació per al
desenvolupament i la solidaritat.
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Acords de Cooperació
Durant el curs 2012-13, s’han signat acords de cooperació entre la
Universitat de Lleida i les institucions següents:
•

Conveni marc de col·laboració amb el Centre de Recerques
Pla d’Urgell “Mascança”.

•

Conveni marc de col·laboració amb el Centre d’Estudis de les
Garrigues.

•

Conveni marc de col·laboració amb la Jove Orquestra de Ponent.

•

Conveni marc de col·laboració amb l’Associació Casal de Catalunya de Buenos Aires.

•

Conveni marc de col·laboració amb el Força Lleida Club Esportiu.
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•

Conveni marc de col·laboració amb l’Ajuntament d’Almacelles.

•

Conveni marc de col·laboració amb l’empresa Macmillan.
Xarxa Vives d’Universitats

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 21 universitats (de 4 estats
europeus) de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya en ensenyament superior, recerca i
cultura. Des de l’any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis per a universitats, organitzacions públiques i privades i societat, amb l’objectiu de contribuir al procés de construcció i de
desenvolupament econòmic i social d’aquesta regió universitària
transfronterera de l’Europa mediterrània.

c) Cursos d’estiu en el marc de la Xarxa Vives
d’Universitats
La Xarxa Vives d’universitats (XVU) publica al seu portal corporatiu,
la Guia de cursos d’estiu 2013 que aplega la major oferta agregada
de cursos d’estiu de totes les àrees de coneixement, adreçada a
estudiants universitaris, professionals i tota persona interessada
a ampliar coneixements. Enguany, la guia inclou 642 cursos, que
es desenvolupen a 24 marcs optatius arreu de 79 localitats dels
territoris de parla catalana.
Els cursos de la Universitat d’Estiu de Lleida formen part d’aquesta
Guia.
Projecció
Honoris Causa

a) Programa DRAC
El curs 2012-13, de la UdL, han participat:

El curs 2012-13, s’han investit els doctors Honoris Causa següents:
•

16 de novembre de 2012, Sra. Mª Jesús Prieto-Laffargue, apadrinada per la Dra. M. Luisa Cabeza Fabra, de l’EPS.

Un grup de 40 estudiants de grau al “DRAC-hivern”.

•

12 estudiants de doctorat i de màster oficial al “DRAC-Formació
avançada”.

21 de març de 2013, Sr. Vicenç Navarro López, apadrinat pel
Dr. Pere Enciso Rodríguez, de la Facultat de Dret i Economia.

•

23 de maig de 2013, Sr. Jaume Miranda Canals, apadrinat pel
Dr. Jaume Porta Casanellas, de l’ETSEA.

2 estudiants al “DRAC-Estiu”.

8 professors al “DRAC-PDI”

Activitats en col·laboració amb altres institucions

b) IX Lliga de Debat Universitari
La UdL ha participat, juntament amb 11 equips de diferents universitats de la Xarxa, en la novena edició de la Lliga de Debat Universitari, del 8 al 12 d’abril de 2013, a la Universitat de Barcelona.
El tema de debat ha estat: El dret a l’assistència sanitària ha de
ser universal?
L’equip de la UdL va estar format per 3 estudiantes de la Facultat de Dret i Economia, 1 estudianta de la Facultat de Ciències de
l’Educació i 2 estudiantes de la Facultat de Lletres.

233

Projecció de la Universitat

•

XIX Festival de Jazz de Lleida, del 8 al 25 de novembre de
2012.

•

Animac’13 Cinema d’Animació, del 28 de febrer al 3 de març.

•

Mud. Músiques disperses 2013, del 8 al 22 de març de 2013.

•

Participació en la Comissió organitzadora dels Actes de commemoració dels 600 anys de la fi del Comtat d’Urgell (Balaguer 1413-2013).
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•

•
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Participació en el Premi Internacional Ramon Roca Boncompte d’Estudis de Gestió Cultural, convocat per Ros Roca i Fira
Tàrrega.

•

3rd International Medieval Meeting Lleida 2013.

•

Jornada acadèmica: La protecció jurídico-penal de la llibertat
i la indemnitat sexual dels menors.

Participació en el lliurament de la Medalla d’Or de l’IES Màrius
Torres a Josep Vallverdú, el 5 d’abril de 2013.

•

10a Setmana de la Comunicació a la UdL.

En el marc d’un conveni amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, s’ha publicat la convocatòria de subvencions per part de
“la Caixa” per a la realització d’activitats adreçades a projectar la
UdL a la societat. S’han atorgat ajuts a les activitats següents:

En el marc d’un conveni amb la Diputació de Lleida, s’ha publicat
la Convocatòria 2012 de subvencions per part de la Diputació de
Lleida per tal de promoure la projecció externa de la UdL a la societat. S’han atorgat ajuts a les activitats següents:

•

V Concurs Internacional d’Humor Gràfic i Salut.

•

XXIII Jornades Jurídiques “Els reptes jurídics davant la crisi”.

•

Reunió Internacional: Molins i mòlta al Mediterrani occidental durant l’edat del ferro.

•

X Jornades Maria Rúbies. Com parlar de la mort als infants.
Experiències, vivències i recerca.

•

Congrés d’Enginyeria de Catalunya.

•

XVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados de
Salud.

•

III Jornades d’Història del Sucre. Sucre: cuina, gastronomia i
civilització al llarg de la història a la Catalunya Medieval.

•

LXX Jornades Estatals d’Estudiants de Medicina.

•

I Congrés Internacional d’Història de la Pintura d’Època Moderna: “De Miquel Àngel a Goya”.

•

Jornada: La Gestió del Coneixement/Aprenentatge en les Organitzacions Líders.

•

I Setmana de la Psicologia.

•

9th European Conference on Precision Agriculture (ECPA).

•

Jornada de diagnosi dels consells de l’estudiantat.

•

Festa Major de l’Estudiantat de la UdL 2013.

•

Dona, literatura i ensenyament. VIII jornada sobre literatura i
ensenyament.

•

II Congrés d’Intel·ligència Emocional a les Organitzacions
(CIEO).

•

XII Workshop REBIUN sobre redes sociales y experiencias en
bibliotecas 2.0.

•

Jornades: Universitat i territori en el desenvolupament regional.

•

Millores tecnològiques derivades de la recerca en robòtica.

•

Jornada de Recerca Apícola.

•

Jornades ETSEA-Empresa.

•

FIRST LEGO League 2013.

•

I Jornada sobre el Maneig dels Trastorns de la Conducta en
Joves.

•

I Jornada de Turisme de la Universitat de Lleida.

•

•

El llegat del “chavismo”: lliçons i perspectives.

Activitat en el marc de les “Proves Cangur 2013”: La recerca
en robòtica a la Universitat de Lleida.
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•

Jornades Estatals de l’Associació Estatal d’Alumnes de Ciències Econòmiques i Empresarials.

•

VII Jornades Visions d’Amèrica Llatina. El paper de la dona a
Amèrica Llatina.

•

XVIII Curs d’Estiu-Reunió Científica Comtat d’Urgell: Formes
de convivència a la baixa edat mitjana. A 600 anys de la fi del
Comtat d’Urgell.

•

MERCATEC LLEIDA 2013.

•

IV Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes. Monestirs i el món a l’Europa medieval.

•

Pagesia, indústria i món rural. VIII Congrés sobre sistemes
agraris, organització social i poder local.
Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran de la
Universitat de Lleida

1. Objectius del curs 2012-13
Els objectius fixats per al curs 2012-13 han estat:
•
•

Consolidar les cinc aules existents (Balaguer, Cervera, Lleida,
Mollerussa i Tàrrega).
Homologar les Aules d’Extensió Cultural de la Segarra (Guissona i Sant Guim de Freixenet).

•

Impulsar la creació i posada en funcionament de noves aules
(Almacelles, Les Borges Blanques, Tremp).

•

Ampliar l’oferta de serveis que la UdL ofereix a les aules.

•

Reforçar els canals de comunicació entre la UdL i les aules.

2. Implantació territorial curs 2012-13

La Segarra: Cervera, Guissona i Sant Guim de Freixenet.
Segrià: Lleida.
Urgell: Tàrrega.
En procés de constitució:
Les Garrigues: Les Borges Blanques i comarca.
Segrià: Almacelles.
3. Participació (alumnes matriculats) curs 2012-13

Balaguer
Cervera
Guissona
Lleida
Mollerussa
Sant Guim
de Freixenet
Tàrrega
Tremp
TOTAL

Alumnes
Dones Homes Llista d’espera
matriculats
per espai
insuficient
62
52
10
155
128
27
25<
130
97
33
407
307
100
50<
214
163
51
76
58
18
239
68
1351

170
18
993

69
50
358

40<

4. Actes institucionals

Balaguer
Cervera
Guissona
Lleida
Mollerussa
Sant Guim
de Freixenet
Tàrrega
Tremp

Inauguració
30 d’octubre de 2012
12 d’octubre de 2012
4 d’octubre de 2012
1 d’octubre de 2012
1 d’octubre de 2012
25 d’octubre de 2012

Cloenda
12 de juny de 2013
11 de juny de 2013
–
31 de maig de 2013
20 de maig de 2013
–

2 d’octubre de 2012
27 de febrer de 2013

4 de juny de 2013
26 de juny de 2013

La Noguera: Balaguer.
Pallars Jussà: Tremp (inici: 2n semestre curs 2012-13).
Pla d’Urgell: Mollerussa.
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5. Programació

6.3 Reunions destinades a impulsar la creació de noves aules

5.1 Activitats regulars

Durant aquest curs, s’ha dedicat un esforç afegit a realitzar reunions territorials amb els equips de treball locals per a la creació de
les noves aules (Almacelles, Les Borges Blanques, Tremp). Aquestes
gestions s’han complementat sovint amb trobades amb institucions locals (Consells Comarcals, Ajuntaments) per tal de comptar
amb la seva complicitat i d’implicar-los en la gestació inicial de les
noves aules.

Lleida
Tàrrega
Mollerussa
Cervera
Balaguer
Guissona
Sant Guim
de Freixenet
Tremp

Freqüència sessions
2 sessions/setmana
1 sessió/setmana
1 sessió/setmana
1 sessió/setmana
1 sessió/setmana
1 sessió/mes
1 sessió/mes
1 sessió/mes

Preu matrícula
30,00
30,00
30,00
35,00
50,00
20,00
20,00
30,00

Nombre total de conferències impartides a tot el territori: 220.
5.2. Altres activitats
Viatges culturals (aula itinerant), cursos específics en conveni (idiomes, informàtica…).

S’ha procedit a actualitzar la base de dades de la borsa del professorat disposat a participar en el programa de les aules del proper
curs 2013-14.
6.5 Presència a la web
S’ha treballat en la millora de l’espai web de les aules i s’ha facilitat
informació tècnica per a que cada aula pugui gestionar la seva
web.

Durant el curs 2012-13, s’ha posat en marxa un programa de
col·laboració amb la Fundació la Caixa i el seu centre CaixaForum
Lleida amb la finalitat de facilitar l’accés de les diferents aules a
la programació d’exposicions, conferències i altres actes que de la
seva programació.

6.6 Activitats de suport desenvolupades per la coordinació de les
Aules de Gent Gran

6. Gestió i organització

Coordinació i suport a la planificació del programa d’activitats de
les diferents Aules de la Gent Gran.

6.1 Relació amb l’Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a
la Gent Gran de Catalunya (AFOPA)
S’han mantingut el contacte AFOPA tot i que durant aquest curs
no hi ha hagut cap convocatòria de reunió.
6.2 Reunions amb les juntes de les Aules adscrites a la UdL
A més de les trobades puntuals del coordinador amb les juntes i/o
els responsables de programació de cadascuna de les aules, el dia
22 de març de 2013 s’ha dut a terme, amb assistència del Rector
de la UdL, una reunió plenària amb les juntes de totes les aules.
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6.4 Actualització de la bossa de professorat
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Seguiment de la participació de tot el professorat de la UdL que
imparteixen docència a les aules.

Realització de gestions encaminades a facilitar contactes directes
entre les aules i professorat extern a la UdL.
S’ha donat assistència a les diferents aules per a preparar el programa del curs 2013-14.
S’ha facilitat infraestructura i equipament per a la millor difusió de
les aules: difusió de papereria (programes), pancartes…
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2.3. Universitat d’Estiu de la Universitat
de Lleida 2013
Un estiu més, des de 1993, s’han desenvolupat els cursos de la
Universitat d’Estiu de la UdL que, durant el mes de juliol, tenen la
Seu d’Urgell com a capital emblemàtica. En aquesta ciutat, entre
els dies 16 i 26 de juliol, s’han dut a terme 7 dels 32 cursos que
han configurat la vint-i-unena edició d’aquest esdeveniment universitari. A més de 4 cursos virtuals, Lleida (15), Àger (1), Tremp (2),
Alcoletge (1), Arbeca (1) i Solsona (1) han acollit la resta de cursos.
La varietat d’àmbits temàtics escollits per classificar els cursos
(necessària perquè l’oferta resultés prou interessant per a l’estudiantat) anava des de l’art i les humanitats fins al dret i l’economia,
tot passant per les aplicacions informàtiques, l’ensenyament i la
didàctica, la llengua, el medi ambient, la salut, la tecnologia i la
ciència.
El cos de docents que han participat en les activitats d’estiu ha
estat de 133 persones provinents tant de la UdL com del món professional i d’altres universitats. Sense cap mena de dubtes, aquesta
diversitat de procedències ha enriquit les relacions acadèmiques
entre els docents i els 595 alumnes (373 dones i 222 homes) que
s’han acostat a les aules d’aquesta Universitat oberta durant el
mes de juliol.
El cartell de la Universitat d’Estiu, marca identificativa d’aquesta
edició, va ser escollit entre les 126 propostes presentades al XVI
Concurs de Cartells convocat la tardor de 2012. El lema Trilobites
donava nom al treball triat pel jurat, obra de Núria Mareca Viladrich, una jove il·lustradora d’origen aragonès que viu a Mataró.
Després del període de matriculació (obert entre el 2 de maig i la
data d’inici dels cursos), el dia 28 de juny es va iniciar a Tremp el
primer curs de la vint-i-unena edició.
La cloenda es va celebrar el dia 25 de juliol al Centre Cultural les
Monges de la Seu d’Urgell. L’acte central va ser la lliçó impartida
per l’escriptor valencià Joan Francesc Mira, amb el títol L’Espai de
la Llengua Escrita.
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Un any més, les activitats acadèmiques desenvolupades a la Seu
d’Urgell van ser impartides a les aules de l’Institut Joan Brudieu.
Els cursos de Lleida es van realitzar entre els dies 1 i 12 de juliol
al campus de Cappont, excepte un que va tenir lloc a la seu del
CaixaForum. Quatre d’aquests cursos es van organitzar en col·
laboració amb el Servei Lingüístic de la UdL, dins del nou àmbit
“Llengües a l’Estiu”, inaugurat aquest any.
Els dos cursos que van tenir lloc Tremp es van realitzar al Centre
Cívic Tarraquet i a la seu que l’Institut Geològic de Catalunya té a
la capital del Pallars Jussà, mentre que el que es va fer a Àger va
tenir lloc al Centre d’Observació de l’Univers. El curs d’Alcoletge
es va desenvolupar al Centre d’Interpretació del Patrimoni de la
Guerra Civil Ermengol Piró. I, per últim, el d’Arbeca es va realitzar
al Jaciment Arqueològic de la Fortalesa d’Arbeca i al Centre d’Arqueologia d’Arbeca i el de Solsona al Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya
Pel que fa a la difusió de les activitats, es va editar un cartell i fullets informatius i una pàgina web (http://estiu.udl.cat) on estava
disponible en català i en castellà tota la informació relativa a la
Universitat d’Estiu: programes dels cursos, normativa de matriculació, possibilitats d’allotjament, professorat, etc. A més, la premsa
escrita, la ràdio i la televisió, van fer-se ressò dels cursos i les activitats de la Universitat d’Estiu tot publicant-ne, en els diferents
mitjans, diversos aspectes que podien interessar el públic de Lleida
i de Catalunya.
La programació de la Universitat d’Estiu de la UdL també formava
part de la Guia de Cursos d’Estiu 2013 de la Xarxa Vives d’Universitats, juntament amb totes les activitats d’estiu de les universitats
de parla catalana (http://www.estiu.info/estiu2013/). La Guia de la
XVU aplegava una oferta formativa de 642 cursos d’estiu dissenyats per 24 marcs organitzatius i repartits en 79 localitats del
nostre àmbit lingüístic.
Els alumnes que van assolir satisfactòriament els objectius que els
coordinadors dels cursos s’havien proposat, van obtenir un certificat acreditatiu del seu aprofitament que els permetrà aconseguir
un reconeixement de crèdits de lliure elecció d’acord amb els criteris establerts per la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la UdL.
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Aquest any, 12 cursos del total de l’oferta de la Universitat d’Estiu
també es podran reconèixer com a ECTS per als estudiants de la
UdL que cursen titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació
Superior.

•

Així mateix, aquest reconeixement també pot ésser sol·licitat a les
altres universitats de parla catalana membres de la Xarxa Vives
d’Universitats.

•

Lohengrin, de Richard Wagner; 25/10/2012.

•

Tristan und Isolde, de Richard Wagner; 29/11/2012.

Finalment, només cal ressaltar que el patrocini de la Diputació de
Lleida, del Consell Social de la UdL, de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, així com
la col·laboració d’un gran nombre d’entitats públiques i privades,
han fet possible la realització de la vint-i-unena edició de la Universitat d’Estiu.

•

Macbeth, de Giuseppe Verdi; 24/01/2013.

•

Otello, de Giuseppe Verdi; 14/03/2013.

•

Aida, de Giuseppe Verdi; 09/05/2013.

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.

Òpera Oberta. El Liceu a la UdL

Jazz a la UdL
•

XX Temporada Musical de la UdL, 2012-13
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•

Brigth Duo (Nicolay Shugaev, violoncel i Fatima Alieva, piano); 24/10/2012.

•

Quartet Havel (Stanislav Stepanek, violí; Tatevik Khachatryan,
violí; Ferran Saló, viola i Zsolt Tottzer, violoncel); 21/11/2012.

•

Concert – Homenatge a Pepita Cervera, pianista (Pablo Rueda, David Jordà, Teresina Jordà i Verònica Jordà, pianos);
09/11/2012.

•

Sul Tasto Sextet (Xesco Grau, flauta; Encarna Monzó, oboè;
Mateu Farré, clarinet; Ramon Aragall, fagot; David Bonet,
trompa i Santi Riu, piano); 06/03/2013.

•

Amat Santacana, violoncel; 20/03/2013.

Projecció de la Universitat

Joe Magnarelli & Perico Sambeat Quintet (Joe Magnarelli,
trompeta; Perico Sambeat, saxo; Fabio Miano, piano; Ignasi
González, contrabaix i Esteve Pí, bateria); 11/03/2013.
UniCorn, Cor de la UdL

2.4. Serveis Culturals
Aula de Música

Imposto Libero Ensemble (Ramon Vilalta, flauta; Marc Armengol, violí i Montse Ballvé, viola); 24/04/2013.

Durant el curs 2012-13, l’UniCorn ha realitzat assaigs setmanals
tots els dijous de 20.00 a 22.00 hores. Aquest curs acadèmic ha
realitzat els següents concerts:
•

Amb les corals Sant Anastasi i Units pel Cant, en el marc del
Cicle de Nadal de l’Agrupació IIerdenca de Pessebristes, a
l’Institut d’Estudis Ilerdencs; 19/12/2012.

•

Amb el Grup de Rapsodes del Sícoris en el concert benèfic “El
poema de Nadal”, organitzat per Catalunya contra el Càncer a
l’Auditori Enric Granados; 20/12/2012.

•

Amb la Coral Shalom. Universitat de Lleida; 30/05/2013.

•

Open air. Actuació a l’aire lliure a la plaça de Sant Francesc;
01/06/2013.
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Filmoteca de les Terres de Lleida/Cine-Ull

•

Cicles de cinema
•

Formes del documental català militant de la transició: Informe general sobre unas cuestiones de interés para la proyección pública (08/10/2012) i Numax presenta... (15/10/2012).

•

Visions de Maria de Natzaret: The Song of Bernadette/La
canción de Bertadette (22/10/2012) i Je vous salue, Marie/Yo
te saludo, Maria (29/10/2012).

•

David Lean I: This Happy Breed/La vida manda (05/11/2012),
Blithe Spirit/Un espíritu burlón (12/11/2012), Brief Encounter/Breve Encuentro (19/11/2012), Great Expectations/Cadenas rotas (26/11/2012), Oliver Twist (03/12/2012), The Passionate Friends/Amigos apasionados (10/12/2012) i Madeleine
(17/12/2012).

•

El Casanova, d’Alexandre Volkoff: Casanova (14/01/2013).

•

El vell i el nou. Solcs del món agroalimentari al cinema: Starroye/Lo viejo y lo nuevo – La línea general (21/01/2013), The
Big Country/Horizontes de grandeza (28/01/2013), Soylent
Green/Cuando el destino nos alcance (04/02/2013), Tasio (11/02/2013), Profils Paysans: l’approche (18/02/2013) i
Powaqqatsi (25/02/2013).

•

Gus Van Sant: la trilogia de la mort: Gerry (04/03/2013), Elephant (11/03/2013), Last Days (18/03/2013) i Paranoid Park
(08/04/2013).

Novè Cicle de Cinema i Drets Humans
•

Interferències (06/11/2012), País de los pueblos dueños
(08/11/2012), Right2Love (13/11/2012), Ves-te’n. Diari de la
plaça de Tahrir (15/11/2012), Budas en el exilio (20/11/2012) i
Capitalisme, un itinerari crític (22/11/2012).

•

Exposicions: La mirada invisible (cedida pel Centre Dolors
Piera de la UdL), del 6 al 29 de novembre de 2012; i Màgia a
Haití (cedida per Creu Roja), del 6 al 29 de novembre de 2012.

Espai de teatre
Assaigs
Durant el curs 2012-13, el Taller de Formació i Creació Escènica
de l’Espai de Teatre ha estat dirigit per Emili Baldellou. Els assaigs
han tingut lloc tots els dilluns i els dimecres entre les 20.00 i les
22.00 hores.
Intercanvi amb la Universitat Pública de Navarra
El 10 d’octubre de 2012, el Grupo de Teatro de la UPN representà
a Lleida l’obra Contra el progreso, d’Esteve Soler. El 25 d’abril de
2013, es representà la creació col·lectiva Informe Dukakis a Pamplona en el marc de l’intercanvi que es realitzarà amb el grup de
teatre de la Universitat Pública de Navarra.
XII Mostra Transversal Interuniversitària de Teatre

Cine-ull, cineclub de la UdL. Sessions acadèmiques
•
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L’altre cinema català del tardofranquisme. Activitat paral·
lela i de cloenda del Seminari La Pantalla militant. Audiovisual
i contrainformació a Catalunya.
Crònica d’una mirada. Història del cinema independent
1960-1975.
Episodis 1 i 2: Bones maneres i L’emigració. 24/11/2012.
Episodis 3 i 4: Xarxes Clandestines i Companys de lluita.
31/10/2012.
Episodis 5 i 6: Aires nous i El final del túnel. 07/11/2012.
Projecció de la Universitat

Le Roi danse. Activitat integrada en les Primeres Lliçons
d’Època Moderna.
La pasión del Rey, 24/04/2013.

Els dies 20 i 21 de maig, va tenir lloc a Lleida la XII Mostra Transversal Interuniversitària de Teatre, en què van participar els grups
de teatre de les universitats de Girona, Vic, Rovira i Virgili i Lleida.
Les representacions van tenir lloc a la Sala 2 del Teatre Municipal
de l’Escorxador i al Teatre Municipal Julieta Agustí. Es van realitzar
les següents representacions:
•

Universitat de Lleida: Informe Dukakis, Espectacle de creació
col·lectiva. Sobre l’anomenat Ramat Global; 20/05/2013.
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•

Universitat de Girona: Tot esperant Godot, de Samuel Beckett; 20/05/2013.

•

Universitat de Lleida: El petit príncep, adaptació dramatúrgica de Carme Cané sobre l’obra d’Antoine de Saint-Exupéry;
21/05/2013.

•

Universitat Rovira i Virgili: In histrione veritas; 21/05/2013.
Seminari de Teatre
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•

Creació artesana: Ramon Oller, coreògraf i director de la
companyia de dansa Metros; 12/02/2013.

•

La Veronal: abstracció i figuració: Marcos Morau, coreògraf
i director de la companyia de dansa La Veronal; 19/02/2013.

•

Taller de Dansa Contemporània
Els assaigs dels tres grups que integren el Taller de Dansa Contemporània han tingut lloc els dimarts i el dijous sota la direcció de
Marta Castañer i Núria Selvas. Van presentar el seus espectacles
el dia 25 d’abril de 2013 al campus de Cappont dins el marc de la
Festa Major de l’Estudiantat de la UdL i el 16 de maig de 2013 al
claustre de la Pensativa de l’edifici de Rectorat de la UdL.
Iniciatives Plàstiques
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
•

Terra, fotografies de Sebastiao Salgado, organitzada per l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació; del 3 de setembre al
5 d’octubre de 2012.

Societat Doctor Alonso, teatre metafísic: Tomàs Aragay, dramaturg, coreògraf, guionista i director de la companyia Societat Doctor Alonso; 26/02/2015.

•

La mirada invisible, organitzada pel Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones Dolors Piera; del 2 al 29 de
novembre de 2012.

•

Buscar, remenar, proposar, descartar, dubtar, estructurar, desestructurar: Carme Pla, actriu de la companyia T de Teatre;
05/03/2013.

•

Diagonal-Cornellà, fotografies de Conxi Martínez; del 30 de
novembre de 2012 al 10 de gener de 2013.

•

La màgia de crear: Mag Lari, il·lusionista; 12/03/2013.

•

Carusses, fotografies de Marta Benavides; del 15 de gener al
14 de febrer de 2013.

•

La meva experiència en la dramatúrgia: l’adaptació i la reescriptura: Pep Tosar, director i actor; 19/03/2013.

•

•

Teatre Bastard: llenguatge i procés de creació: David Climent
i Pablo Molinero, Los Corderos; 02/04/2013.

L’empremta del poema. Vuit gravadors – vuit poetes, gravats
de Rafael Cerdà, Josep Mateu, Pilar García Abril, Antoni P. Vidal, Rafael Cerdá Flores, Víctor P. Pallarès, Guillermo Bermudo
i Pedro Sandoval; del 25 de febrer al 5 de març de 2013.

•

Per què escriure teatre al segle XXI?: Sergi Belbel, director,
dramaturg i director artístic del TNC; 09/04/2013.

•

Outer Space, il·lustracions de David Abellà; del 10 d’abril al 10
de maig de 2013.

•

Per a què serveix el teatre?: Blai Mateu, artista de circ multidisciplinar; 16/04/2013.

•

La dimensió reconeguda, videoinstal·lació de Marta Burgués;
del 22 de maig al 21 de juny de 2013.

•

Teatre i memòria a la recerca d’un procés de creació: Helena
Tornero, dramaturga; 23/04/2013.

Projecció de la Universitat

Cursos de formació cultural
•

Fem Música! Edició 2012-13 (30 hores).
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•

Seminari de Teatre. Escriptura Dramàtica i Dramatúrgia Escènica. Edició 2012-13 (20 hores).

•

Departament d’Història. VIII Setmana de la Prehistòria: “L’alimentació a la prehistòria”.

•

Cinema i Drets Humans. Edició 2012-13 (20 hores).

•

Facultat d’Infermeria. Concurs Fotogràfic de les professions
d’Infermeria i Fisioteràpia.

•

Escola Politècnica Superior. Xerrades, tallers, cinema i altres.

•

Departament d’Anglès i Lingüística. Taller escènic en anglès
amb representació pública.

•

Oficina de Desenvolupament i Cooperació. Jornada: Els rics
davant la crisi. En el marc de l’Agenda de desenvolupament
de la UdL.

•

Escola Politècnica Superior. II First Lego League Lleida.

•

Facultat de Ciències de l’Educació. Seminaris/tallers. Zona
Baixa 2013.

Ajuts als centres, als departaments i als serveis
•
•
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Departament de Geografia i Sociologia. Destins Llunyans/Visions Properes.
Facultat de Ciències de l’Educació. XXV Premi Literari Sant
Jordi.

•

Facultat de Ciències de l’Educació. IX Concurs de Fotografia
“Mirades pedagògiques”.

•

Facultat de Ciències de l’Educació. XII Premi d’imatge infantil
i juvenil L’Ull Tafaner.

•

Departament de Matemàtica. FotoMath 2013.

•

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Exposició PVCPLASMA IV.

•

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Exposició d’insectes de la comarca del Segrià.

•

Biblioteca ETSEA. Exposició de llibres antics de l’àmbit agroalimentari.

•

ETSEA. Exposició: Història de l’ETSEA vista per l’ull de la premsa d’humor de Lleida.

•

Càtedra de Periodisme i Comunicació. Cicle de conferències:
És la comunicació política una entelèquia?

•

Càtedra Màrius Torres. Dona i literatura a l’ensenyament. VIII
Jornada sobre Literatura i Ensenyament.

•

Facultat de Dret i Economia. Exposició commemorativa dels
25 anys d’estudis d’economia (itinerant pels campus de la
UdL).

Projecció de la Universitat
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SERVEIS UNIVERSITARIS

REGISTRE

Accés i serveis oferts

El Registre general de la Universitat de Lleida, amb seu a l’edifici
de Rectorat, i la resta d’oficines de Registre auxiliar de la UdL, desenvolupen funcions de recepció i remissió de sol·licituds, escrits
i comunicacions per a tots els òrgans de la Universitat de Lleida.

L’accés al Servei d’Arxiu i Gestió de Documents és lliure i gratuït
per a tots els membres de la comunitat universitària i pels ciutadans prèvia presentació del Document Nacional d’Identitat, sempre d’acord amb la normativa vigent.

La Universitat de Lleida disposa d’un sistema automatitzat de registre general únic i comú per a tots els òrgans, serveis i unitats
administratives.

1. Àmbits d’actuació

A partir de l’any 2011, es va implantar l’aplicació ERES del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya, registre presencial compatible amb el reglament electrònic. D’altra banda, a partir del mes
de febrer de 2013, es disposa d’una instància genèrica a través del
Registre electrònic.
Durant el darrer curs, hi han hagut un total de 19.148 assentaments:
•

10.049 assentaments d’entrada.

•

9.099 assentaments de sortida.

SERVEI D’ARXIU I GESTIÓ DE DOCUMENTS
0. Guia del Servei
Adreça
Edifici del Rectorat
Plaça Víctor Siurana, 1
25003 Lleida (Segrià)
Tel. +34 973 70 20 05
Fax + 34 973 70 20 12
arxiu@arxiu.udl.cat
http://www.udl.cat/serveis/arxiu.html
Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Abast cronològic: segles XIX-XXI.
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La Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i els Reials decrets que regulen l’esquema d’interoperabilitat i l’esquema
de seguretat han suposat una important novetat a l’incorporar
una exhaustiva regulació en relació amb la gestió de documents i
l’ús dels mitjans electrònics. En la normativa es reconeix el dret del
ciutadà a elegir el canal de les seves relacions amb la Universitat,
i, per tant, el caràcter voluntari de l’ús dels mitjans electrònics;
a més, s’estableixen mesures de simplificació, que tenen molt a
veure amb la gestió documental.
El Servei d’Arxiu i Gestió de Documents publica les actuacions del
2012 i, d’acord amb aquesta orientació, s’insereix en el desenvolupament de l’administració electrònica on la gestió dels documents i arxiu està imbricada amb la gestió administrativa habitual.
Aquest any, s’ha desenvolupat el model de gestió documental de
la Universitat per tal d’endegar l’aplicació del gestor documental,
s’ha treballat en el marc de l’Associació d’Universitats Públiques
Catalanes en la publicació d’un contracte de consultoria per a la
confecció d’una Guia de Digitalització certificada per a les universitats públiques catalanes i s’ha aprovat el Reglament de digitalització i la Guia de Digitalització Certificada de la UdL, així
com l’actualització del quadre de classificació dels documents i la
preparació del document de Política de Gestió de Documents de
la Universitat.
També cal emfasitzar l’esforç que s’ha fet per tal de donar un suport actiu a l’administració de la Universitat, i molt especialment
a la coordinació de les accions amb les unitats administratives en
tant que elements importants en la implantació d’un projecte corporatiu de gestió documental i arxiu, treballant sempre en sintonia
amb el desplegament de l’administració electrònica. A més, s’ha
volgut donar a conèixer el nivell d’assoliment dels objectius plantejats i el desenvolupament de l’organització pel que fa al tractament descriptiu i l’accessibilitat del patrimoni documental de la
ÍNDEX

Universitat, la gestió adequada dels documents en suport paper
i pautes per als de suport electrònic i la revisió de la nova versió
per a l’aplicació de registre d’entrada i de sortida de documents, i
adaptar la tecnologia a les noves necessitats.

Evolució de les consultes

1.1. El Servei com a coordinador i dinamitzador
del patrimoni documental de la Universitat
El patrimoni o fons documental de les universitats, és el conjunt
dels documents rebuts o generats pels òrgans de govern, per les
diferents unitats creades i per les persones amb funcions docents,
de recerca i administratives en qualsevol fase en què es trobin,
patrimoni documental que gestiona el Servei d’Arxiu i Gestió de
Documents per a la comunitat universitària i per a la societat en
general. Amb aquesta finalitat, assegura la preservació i la disponibilitat dels fons.

Evolució del préstecs

1.2. Gestió i desenvolupament operatiu del cicle de vida
del document
Destaquem que, durant l’any 2012, s’han revisat i actualitzat les
àrees d’efectivitat i àrees d’avaluació del Servei d’Arxiu i Gestió de
Documents per al període 2012-2015, necessàries per tal de millorar el Sistema de gestió de documents i arxiu de la UdL. A més,
s’ha donat compliment als objectius fixats per aquest any d’acord
amb les àrees llavors vigents. Aquests objectius s’han adaptat a la
realitat actual de l’organització, dels recursos humans i dels recursos econòmics disponibles.
Les àrees d’efectivitat que es concreten per al nou període 20122015 són: la implantació del sistema de gestió de documents i
arxiu dins de la Universitat, l’aplicació de la classificació dels documents, l’aplicació del calendari de conservació, les transferències
dels documents que les unitats han d’anar complint per tal de
garantir la conservació del patrimoni documental, en la consulta
i préstec dels documents que ja estan custodiats en el sistema,
l’eliminació dels documents que per aplicació del calendari de
conservació es pot fer, l’accés i seguretat d’aquests documents, la
difusió imprescindible del sistema i el seguiment de la implantació
del sistema de gestió de documents i arxiu; amb les seves respectives àrees d’avaluació que ha permès arribar al 71,4% del fons
inventariat i al 60% de caixes instal·lades classificades i descrites.
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1.3. Objectius per al 2012
El objectius de l’any 2012 han estat mantenir els metres lineals inventariats respecte del total d’auditats, així com mantenir el nombre
d’unitats que transfereixen documents, el de caixes eliminades i el
pla de difusió. Atesa la situació econòmica actual, es preveu un decreixement en els barems com els de metres lineals instal·lats, metres lineals classificats, en els acords presos per la Comissió d’Arxiu i
Gestió de Documents, en el de propostes presentades a la Comissió
Nacional d’Avaluació i Tria Documental de Catalunya; però, a pesar
d’això, hi ha hagut un increment en el nombre de sèries i unitats
que eliminen documents. En conclusió, s’ha de dir que s’han assolit
el 85,71% dels objectius previstos. Malgrat aquest assoliment dels
objectius, la tendència és clarament el decreixement respecte anys
ÍNDEX

anteriors, en comptar amb menys recursos per a la implantació dels
sistema de gestió de documents i arxiu.

Preparació del document de Política de Gestió de Documents de
la Universitat

Gestor documental. Definició del model de gestió documental de
la Universitat

La Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents va tractar en la reunió
del desembre de 2012 com orientar la Política de Gestió de Documents de la Universitat i proporcionar un marc per tal d’assegurar
que els documents generats en les seves activitats siguin creats
i mantinguts de manera controlada amb l’objectiu d’assegurar,
d’aquesta manera, la creació i la gestió de documents autèntics,
fiables, íntegres i utilitzables capaços de prestar suport a les funcions i les activitats de la Universitat durant el temps que sigui necessari, així com la seva preservació per tal de garantir la conservació de la memòria corporativa i fer possible la recerca científica.

Dins del contracte de serveis del sistema de gestió documental per
la Universitat de Lleida, s’ha treballat el model de gestió documental. Recull els components de la gestió de documents electrònics
que estableixen les condicions necessàries per tal de garantir el
tractament adequat de la documentació en cadascun dels àmbits
d’actuació de l’organització. Es palesen els avantatges de disposar
d’un model de gestió de documents, i se’n descriu el cicle de vida i
els seus components més rellevants que constitueixen el gruix del
document: el model d’informació (el model de metadades, amb les
entitats que en formen part i les relacions que interaccionen), la
captura dels documents al sistema i el seu registre, la classificació
dels documents i el catàleg de tipologies documentals, l’avaluació,
disposició i calendari de conservació, la classificació de seguretat
i accés, l’emmagatzematge, la conservació a llarg termini i la signatura electrònica, la digitalització certificada i impressió segura,
les evidències electròniques i la traçabilitat, i un compendi de la
legislació i les normes més rellevants.
Confecció d’una Guia de Digitalització certificada
Aquest treball és resultat del projecte liderat per la UdL dins de
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), i fruit del
contracte amb l’Institut Nacional de Tecnologies de la Informació
(INTECO), per a la confecció d’una Guia de Digitalització Certificada
de Documents per a les universitats públiques catalanes. Aquesta
Guia consta dels documents específics següents: Proposta de norma, Política de signatura, Guia tecnològica, Proposta de hardware
i software, Document d’integració amb el Gestor Documental, i
Model d’instruccions a donar a un proveïdor extern. El resultat
final és l’aprovació per a la UdL del Reglament de digitalització i la
Guia de Digitalització certificada, per tal de complir amb l’objectiu
d’avançar en l’administració electrònica creant unes bases sòlides
de treball en el procés de digitalització que permetin a la Universitat donar cobertura a la gestió documental electrònica de la
Universitat per a la generació de còpies electròniques autèntiques
de documents en paper.
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Seguiment dels documents en els procediments. Descripció i difusió dels documents
El seguiment dels documents durant tot el cicle de vida, la formació dels expedients i el seu control arxivístic és un dels aspectes
que més s’ha treballat i és necessari continuar treballant. Fonamentalment, perquè, en la definició del model de gestió documental, el tractament dels documents sigui el correcte, sigui quin sigui
el seu suport.
S’ha actualitzat el quadre de classificació dels documents i s’han
incorporat les definicions del quadre.
En aquest àmbit, s’ha d’esmentar la feina que s’ha seguit desenvolupant amb el Manual d’Imatge Institucional per a la normalització
dels documents en l’àmbit de la gestió dels documents i millora de
la imatge corporativa de la Universitat i l’acceptació que té entre
els usuaris1.

1. Accions dutes a terme durant l’últim trimestre de 2011 i tot l’any 2012:
s’han realitzat 811 arxius de nova confecció amb logotip i papereria de
noves marques per als grups de recerca i centres de recerca, així com modificacions en papereria, com, per exemple, número de fax, actualització
del nom d’unitats, etc. 240 consultes durant el 2012.
Despesa de la UdL l’any 2012, resultat del contracte d’homologació
d’impremta: 49.382,01 euros (la previsió era una despesa de 200.000 euros en treure el concurs del contracte d’homologació al 2007).
ÍNDEX

Conservació i eliminació dels documents
El calendari de conservació recull les normes de conservació (que assenyalen el període i lloc) dels documents i preveuen la seva accessibilitat.
Aquest any, són 31 les unitats que han seguit el procediment per tal d’aplicar les normes de conservació a aquells documents, que, d’acord amb
aquestes normes, es poden eliminar i, 15 les unitats que, d’acord amb aquestes normes, es poden conservar.

Transferències de documents
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Transferències de documents

Eliminació de documents
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Gestió dels documents essencials i confidencials

2. Pla de prevenció

Fins a l’actualitat, i de cara a una futura integració a eArxiu (CESCA) dins dels projectes de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, s’està realitzant la feina d’identificació i control dels documents essencials i confidencials, amb independència de quin és
el seu suport. El conveni entre el CESCA i la UdL relatiu a eArxiu es
va signar el 12 de novembre de 2012.

S’ha mantingut el pla de prevenció en cas de sinistres, que parteix
del pla general de la UdL amb algunes especificitats, per tal de
garantir la continuïtat de l’actuació arxivística de la Universitat en
cas que es produeixi un sinistre.

La recuperació dels documents produïts per les activitats de la comunitat universitària
Per primer cop, el Consell de l’Estudiantat ha transferit els documents del seu arxiu de gestió i se n’ha fet l’inventari, com a
primer pas per a la seva descripció, explotació de la informació i
conservació. L’octubre de 2012, es va fer una sessió de formació
amb el Consell de l’Estudiantat per tal de conscienciar els representants dels estudiants d’aquesta realitat i enriquir el patrimoni
de la Universitat. El Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Lletres ha transferit els documents del seu arxiu de gestió i s’ha fet
l’inventari com a primer pas per a la seva descripció, explotació de
la informació i conservació.
1.4. El Servei com a coordinador del nou aplicatiu ERESUdL, de registre d’entrada i sortida de documents

3. Pla de difusió 2012
Aportacions a la comunitat universitària
•

Gestió mediambiental: aprofitament de papereria (carpetes,
bosses, clips, caixes, etc.) i reciclatge de paper i cartró. Durant
el 2012, s’han reciclat 1000 quilos de paper i cartró, gestionats pel Servei d’Arxiu i Gestió de Documents. A més, s’han
reciclat i reaprofitat 6 caixes d’arxiu, 18 carpetes d’anelles i
101 bosses transparents i 12 carpetes penjants.

•

Activitats de formació a la comunitat universitària: durant el
2012, no es va fer cap activitat de formació.

•

Confecció de la Guia del Servei.
Aportacions a la comunitat professional i científica

•

Participació a AENOR en el CTN 50 Documentació i en el Subcomitè SC1 de Gestió de Documents per la traducció i revisió
de normes que afecten els documents en la gestió documental i els arxius. Normes UNE-ISO 16175: 2012. Información
y documentación. Principios y requisitos funcionales para
documentos en entornos de oficina electrónica. Parte 1: Generalidades y declaración de principios. Parte 2: Directrices
y requisitos funcionales para sistemas que gestionan documentos electrónicos. Parte 3: Directrices y requisitos funcionales para documentos en los sistemas de la organización;
UNE-ISO/TR 23081-3:2012 IN. Información y documentación.
Metadatos para la gestión de documentos. Parte 3: Método
de auto-evaluación. I ISO/TR 17068:2012 Information and
documentation - Trusted third party repository for digital records, la traducció del qual està en fase d’informació pública.

•

Membre de la Comissió Executiva de la Conferència d’Arxivers
de les Universitats Espanyoles (CAU).

L’aplicatiu, que es va canviar al març de 2011 per una necessitat
de renovació de la tecnologia, ha tingut un funcionament correcte
i regular. La implantació va començar al Registre General i a les
oficines de registre que té reconegudes reglamentàriament la UdL.
Durant el 2012, es va plantejar la possibilitat d’una actualització
de la versió, que s’ha dut terme a principis del 2013. A més a més,
s’ha fet el manteniment dels codis de classificació, del vocabulari
del quadre de classificació, de les plantilles de documents i dels
usuaris de l’aplicatiu. El Servei d’Arxiu i Gestió de Documents ha
col·laborat, durant el 2012, en la revisió funcional d’ERES per a la
implantació d’un formulari d’instància genèrica a través del registre electrònic de la Universitat, tal com preveu el Reglament d’ús
dels mitjans electrònics i en l’endegament de la seu electrònica de
la Universitat, el març de 2013.
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Divulgació

SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ

Celebració del Dia Internacional dels Arxius, 9 de juny.

http://www.bib.udl.cat

Malgrat que el Servei forma part del Grup d’Arxivers de Lleida,
aquest any no ha pogut participar a les reunions del Grup. Només
ha pogut aportar notícies produïdes a la UdL al blog: http://gruparxiverslleida.wordpress.com.

Directora del Servei de Biblioteca i Documentació: Loli Manciñeiras.
El Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) està format per les
següents biblioteques de campus: Cappont, Ciències de la Salut
(CS), Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA) i Lletres. I per 3 centres de documentació: el Centre de Documentació Europea (CDE), el Centre d’Estudis i Documentació de
les Dones (CEDD) i el Centre de Documentació en Cooperació i
Solidaritat (CDOCS). També té adscrita la Biblioteca de l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova (HUAV). Cadascuna de les biblioteques està orientada en funció de les àrees de coneixement que
s’imparteixen en el campus al que pertany, té grans col·leccions
impreses i electròniques i un ampli horari d’obertura.
Durant el curs acadèmic 2012-13, s’han iniciat, potenciat i consolidat diversos projectes, tant en l’àmbit institucional com en
l’àmbit consorciat. Aquests projectes, emmarcats dintre del Pla
d’Actuacions 2009-2015, han estat coordinats i desenvolupats des
de les diferents àrees i biblioteques de l’SBD, destacant:
1. Consolidació del servei de préstec consorciat PUC
El servei de préstec consorciat gratuït permet als usuaris de les biblioteques membres del Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya (CBUC) sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra biblioteca del CBUC a cost zero. Els usuaris poden demanar els
documents directament a través de la web del Catàleg Col·lectiu
de les Universitats de Catalunya (CCUC) o presencialment a la biblioteca on pertanyen els documents.
Aquest servei s’inicia a finals del 2011 però és durant el 2012 quan
entra en ple funcionament. Durant aquest primer any complet
de servei PUC, les biblioteques de la UdL han prestat 3.284 documents; els usuaris de la UdL han sol·licitat 3.833 documents, i dels
documents sol·licitats s’han realitzat 3.036 renovacions.
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2. Servei de formació d’usuaris
•

Activitats formatives en habilitats informacionals amb reconeixement de crèdits ECTS optatius en matèria transversal
amb l’assistència de 48 alumnes.

•

Sessions de col·laboració amb el professorat docent i investigador (PDI) dintre de diverses assignatures de graus i màsters
que s’imparteixen a la UdL.

•

Formacions presencials adreçades a tota la comunitat universitària per tal de potenciar les bases de dades SABI, ISI Web
of Knowledge i SCOPUS, aquestes dues últimes organitzades
conjuntament amb la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología (FECYT).

•

•

•

-- Repositori institucional: recull, gestiona i preserva les
publicacions en format digital i accés obert derivades de
l’activitat acadèmica i investigadora de la UdL, les publicacions institucionals i altres materials de la comunitat
universitària. Durant el curs 2012-13, s’ha iniciat l’ús del
protocol OAI-ORE (Open Archives Initiative - Object Reuse
and Exchange) per tal d’incrementar la visibilitat i la interoperabilitat dels continguts del repositori.
-- Repositoris de fons especials:
-- Repositori del fons especial del filòleg Samuel Gili i
Gaya i repositori del fons Romà Sol – Carme Torres:
per tal de disseminar i donar visibilitat a aquests dos
repositoris s’han obert dues col·leccions al repositori
MDC (Memòria Digital de Catalunya).

Autoformació: actualització constant d’aquest apartat de la
web de l’SBD amb cursos de formació en línia, tutorials i altres materials de suport per tal de conèixer i aprofundir en
el funcionament dels recursos electrònics que ofereix l’SBD.

-- Repositori per al fons especial musical de la COPE:
s’ha continuat amb la introducció de documentació en
aquest repositori.

Activitats de formació al PDI a través de l’ICE amb la realització de les següents activitats formatives:
-----

-- OpenCourseWare (OCW): repositori d’accés obert a través
del qual la Universitat de Lleida posa a disposició de la societat, professors, estudiants i autodidactes, els seus materials docents organitzats en forma de matèries, fomentant la importància de l’accés lliure i obert al coneixement.
Durant el curs 2012-13, s’hi han afegit cinc assignatures
noves amb motiu de la convocatòria de la VI edició del
Premi MECD-Universia a la iniciativa OpenCourseWare que
promou la difusió en obert dels materials docents. Des de
l’SBD, s’han estructurat les assignatures i s’hi ha afegit la
portada, la bibliografia, els continguts, els exàmens, etc.

Indicadors i eines per avaluar la producció científica.
Europa a prop teu.
Gestor bibliogràfic Refworks.
Ciència 2.0.

3. Planificació i redisseny d’espais a les biblioteques per tal
d’adaptar-les a les necessitats de l’EEES
Nous espais de treball en grup i treball col·laboratiu a la Biblioteca
de Cappont que s’afegeixen als ja existents en aquesta biblioteca i
en les altres. Actualment, l’SBD disposa de 13 espais de treball en
grup i treball col·laboratiu, 7 dels quals es troben a la Biblioteca
de Cappont.
4. Repositoris
Potenciació, difusió i posta en marxa dels repositoris gestionats
des de l’SBD d’acord amb les recomanacions de la Política institucional d’Accés Obert de la Universitat de Lleida.
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Repositoris propis:

•

Repositoris consorciats:
-- RECERCAT: s’ha realitzat una reestructuració de les subcomunitats de la UdL a RECERCAT i s’ha afegit la col·lecció
“Documents de recerca”.
-- RACO: introducció de dos números nous de la revista Imago temporis: medium Aevum, 3 números nous de la revisÍNDEX

ta Movimiento humano, 19 números nous de la Revista
d’arqueologia de Ponent i 2 números nous de la revista
Sintagma: revista de lingüística.
-- MDC (Memòria Digital de Catalunya): s’han obert dues
col·leccions, corresponent al fons especial del filòleg
Samuel Gili i Gaya i al fons Romà Sol – Carme Torres, com
a pas previ per tal que Europeana recol·lecti les nostres
col·leccions. Europeana és una iniciativa que pretén oferir
accés obert al patrimoni cultural i científic d’Europa a través d’un portal interdisciplinari, així com recolzar la digitalització del patrimoni cultural i científic europeu.
-- TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) s’han revisat i millorat
l’autorització i els procediments que permeten introduir i
dipositar les tesis a TDX.
5. Biblioteca Digital de Catalunya (BDC)
La BDC ha estat un dels programes consorciats més afectats per
la situació econòmica actual. Per tal de fer front a les restriccions
pressupostàries es va acordar, entre altres coses, elaborar una avaluació de les col·leccions contractades, tant en format electrònic
com en format paper, per tal de valorar possibles cancel·lacions.
D’una banda, a nivell consorciat, el CBUC va acordar treballar per
tal de mantenir la totalitat dels continguts consorciats actuals
intentant reduir la despesa global i les aportacions econòmiques
dels consorciats. A més, i com cada any, el CBUC ha elaborat un
informe amb les estadístiques d’ús dels recursos electrònics de la
BDC contractats consorciadament: revistes, bases de dades i llibres. En la presentació de les dades d’ús de cada producte, mitjançant taules i gràfiques, es mostra l’evolució anual del consum
des del 1998 per a cada institució, entre elles la UdL, i per al conjunt del CBUC. Aquest informe mostra les tendències d’ús per producte i per membre del consorci i és una eina indispensable per
a l’avaluació de la BDC, per tal d’ajudar a prendre decisions en
relació amb les subscripcions consorciades.
D’altra banda, a nivell de la UdL, es va realitzar un estudi de l’ús
de les revistes en paper i electròniques subscrites a l’SBD recollint
les estadístiques d’ús. Per una part, es van recollir les dades de la
consulta a sala presencialment a les biblioteques de les revistes en
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paper i, per una altra part, es van demanar les dades de la consulta electrònica directament als editors/proveïdors de les revistes
electròniques. Fruit d’aquest treball d’avaluació de la col·lecció de
publicacions periòdiques no consorciades, durant aquest curs s’ha
realitzat la cancel·lació de la subscripció de les publicacions periòdiques que en l’avaluació mostraven un ús més baix.
6. GEPA (Garantia d’Espai per la Preservació de l’Accés)
L’equipament GEPA (Garantia d’Espai per la Preservació de l’Accés)
està creat amb la finalitat de gestionar documents de les biblioteques amb un baix ús i garantir-ne la preservació futura i
l’accessibilitat quan alguna biblioteca ho requereixi. El GEPA té la
condició d’equipament cooperatiu del CBUC, i les institucions poden ingressar-hi documents en règim de dipòsit per a ús propi o
en regim de cessió cooperativa.
La UdL ha realitzat tres càrregues dintre del Pla de càrregues anual
d’aquest equipament. La primera càrrega, al novembre de 2012, va
consistir en preparar i traslladar 51,6 metres lineals de documents
provinents de totes les biblioteques de l’SBD. La segona càrrega,
realitzada al desembre de 2012, va permetre traslladar documentació provinent de la Biblioteca de Ciències de la Salut. I finalment,
la tercera, realitzada durant el mes de març de 2013, ha permès
traslladar 10 metres lineals de documents provinents de la Biblioteca de Lletres.
7. Estudi i desenvolupament de diferents convenis
Convenis de donació de fons a la Universitat de Lleida:
•

Donació del fons de l’Escola de Turisme “Terres de Lleida” a la
Biblioteca de Cappont.

•

Donació del fons del senyor Joan Maluquer de Motes i Nicolau a la Biblioteca de Lletres.

•

Donació del fons del senyor Fernando Carrillo a la Biblioteca
de Cappont.

•

Donació del fons del senyor Ramon Xammar i Vidal a la Biblioteca de l’ETSEA.
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8. Pla de Comunicació i Màrqueting de l’SBD
Durant el curs 2012-13 s’elabora el document “Avaluació de les
activitats de màrqueting del curs 2011-2012” en què es presenta
el resultat de l’avaluació de les activitats de màrqueting dutes a
terme durant el curs 2011-12. En aquest document, s’ha elaborat una fitxa d’avaluació per a cadascuna de les activitats, on s’hi
descriu, d’una banda, el recorregut de l’activitat, amb les accions
realitzades i les accions pendents, i d’altra banda, una avaluació
de cada activitat, amb indicadors de grau d’aplicació, de qualitat
i d’impacte.
Així mateix, durant aquest curs, també s’han portat a terme les
accions contemplades al Pla de Comunicació i Màrqueting per al
curs 2012-13. En resum, les principals accions han estat:
•

Difusió de diferents seccions de les biblioteques a través del
“Tria i remena”.

•

Enviament de fullets informatius de diferents recursos electrònics contractats.

•

•

Actualització i millora de la informació i dels continguts de la
secció Avaluar la producció científica: indicadors i eines per
avaluar la producció científica.

•

Actualització dels continguts de les gairebé 100 guies temàtiques.

D’altra banda, s’ha dut a terme la creació de la nova pàgina web
de l’SBD. Aquest tasca, realitzada mitjançant la col·laboració de
bibliotecaris i informàtics, ha comportat principalment la tria del
tipus de pàgina web i l’organització i la distribució de les feines a
realitzar per cada biblioteca.
10. Exposicions a les biblioteques de l’SBD
•

Biblioteca de Cappont:
-- Música catalana: la nova cançó catalana, del 31 d’octubre
al 31 de desembre de 2012.
-- Josep Vallverdú: noranta anys de saviesa, del 20 de març
al 10 de juliol de 2013.

•

Biblioteca de Lletres:
-- 90è aniversari del descobriment de la tomba de Tutankhamon, del 10 de desembre de 2012 al 31 de gener de 2013.

I finalment, també s’ha creat un canal de Youtube i un compte de
Flickr per tal que totes les biblioteques de l’SBD puguin introduirhi continguts.

-- Centenari de la mort d’Huguet de Mataplana (12132013), de l’1 de febrer al 14 d’abril de 2013.

9. Pàgina web de l’SBD

-- Espriu, cent anys després, del 15 d’abril al 14 de juny de
2013.

En relació amb la pàgina web s’han portat a terme diferents tasques que es poden agrupar en dos apartats. Per una part, s’han
realitzat les tasques pròpies del manteniment de la web actual:

-- Participació al portal Espriu a les biblioteques universitàries i a la BC del CBUC.

•
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Difusió a través del campus virtual i del correu de la UdL de:
les sales de treball en grup i treball col·laboratiu, l’Espai de
Llengües, les guies temàtiques, els indicadors i eines per tal
d’avaluar la producció científica, les col·leccions especials de
la UdL, el PUC, els programes d’autoformació en línia, el curs
de matèria transversal, l’accés als recursos electrònics des de
fora de la UdL, els codis QR, l’obertura de les biblioteques en
períodes d’exàmens, el préstec dels tablets, etc.

cerca, mostra resultats provinents de diferents recursos: articles de revistes, bases de dades, llibres electrònics i altres
documents digitals.

Millora de la finestra de cerca: s’ha afegit la pestanya de cerca
Llibres-e i la pestanya Articles i + que, mitjançant una única
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ÍNDEX

•

Biblioteca de l’ETSEA:

11. Tria i remena a les biblioteques de l’SBD

El proper workshop, que es portarà a terme durant els dies 17 i 18
d’octubre de 2013, l’organitzarà la UdL i es tractaran temes sobre
xarxes socials i experiències en biblioteques web 2.0. Serà un espai
on conèixer i compartir experiències, reflexionar i debatre sobre la
situació actual i les estratègies de futur de les xarxes socials a les
biblioteques amb professionals de biblioteques de tot l’estat.

Les biblioteques de l’SBD seleccionen documents sobre diferents
temàtiques atractives per als seus usuaris, durant aquests curs
s’han triat les següents temàtiques:

Des de l’SBD, s’ha portat a terme la gestió i l’organització d’aquest
workshop, així com la creació de la pàgina web on es recull tota
la informació.

•

Finalment i com cada any, uns breus comentaris sobre les dades
estadístiques més rellevants del Servei de Biblioteca i Documentació.

Després d’una davallada, des del curs 2001-02 fins al curs 200506, el curs 2011-12 les dades han continuat remuntant fins arribar
a la cota màxima amb 10.868 usuaris.
Usuaris 1992-2011

Usuaris 1992- 2011

12. XIIè Workshop de REBIUN
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-- Richard Wagner.
-- Salvador Espriu.
-- Novel·la històrica.
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Biblioteca de Lletres:
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Biblioteca de l’ETSEA:
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Relaxació: teràpies diverses.
Alletament matern.
Assistència social.
Salut i benestar infantil.

-- Bonsais.
-- Vins.
-- Llibres saludables.
•

Evolució del nombre d’usuaris

Biblioteca de Ciències de la Salut:
-----

•

Usuaris

Nombre d'usuris

•

Tothom a la cuina!
Tècniques d’estudi.
Viatges.
Contagia’t... però de felicitat.

19
9

-----

2/
93
19
94
/9
5

Biblioteca de Cappont:

19
9

-- Llibres antics: en el marc de les activitats del 40 aniversari
de l’ETSEA.

Curs

L’SBD forma part de la línia 3 del III Pla estratègic de REBIUN 2020.
Aquesta línia porta per nom “Potenciar el desenvolupament i l’ús
de la biblioteca digital 2.0, internet i les xarxes socials” i un dels
seus objectius és organitzar un workshop sobre projectes digitals.
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Fons bibliogràfic
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Després d’un increment constant fins al 2008 i del pic del 2009,
a causa de la incorporació del fons de la Cartoteca a la Biblioteca
de Lletres, les xifres del 2010, 2011 i 2012 tornen a la tendència
habitual.
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La compra de monografies s’ha vist afectada en els darrers anys
per les reduccions pressupostàries, això fa que es mantinguin a la
baixa amb quantitats inferiors a l’any 2004.
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El nombre total d’exemplars automatitzats és de 361.036 (any
2012). L’increment del nombre d’exemplars automatitzats ha estat
constant durant els darrers anys, concretament, en els darrers tres
anys la mitjana anual d’increment ha estat de 13.714 exemplars.
Aquests exemplars provenen de diferents vies d’adquisició: compra, intercanvi i donacions, tant de particulars com institucionals,
que ha rebut l’SBD.
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Durant el 2012, hi ha hagut un augment considerable en la
col·lecció de llibres electrònics, sobretot per la compra de 1.400
llibres electrònics de l’editorial Elsevier i altres de l’editorial Wiley i
de les plataformes Ebscohost, Ebrary/E-libro i MyiLibrary.

Servei de prést ec

6

Anys

El servei de préstec de l’SBD trenca l’any 2008 la tendència a la
baixa que s’havia iniciat l’any 2000. Durant l’any 2012, s’han realitzat 146.395 préstecs, aquesta xifra inclou el préstec dels espais,
el tecnopréstec i els préstecs provinents del PUC (5.558).
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Des de l’any 2010, i com a conseqüència de les reduccions pressupostàries, el volum de subscripcions a publicacions periòdiques
(inclou revistes impreses, revistes electròniques i bases de dades)
ha experimentat un lleu descens. Aquest descens correspon a la
cancel·lació d’aquelles publicacions que mostren un ús més baix
en les avaluacions de les col·leccions.

Llibres electrònics, diccionaris i enciclopèdies electròniques
(compra)

Nombre de docume nt s

Publicacions periòdiques vives (compra)

Any

255

Serveis universitaris

ÍNDEX

Préstec d’espais

Tecnopréstec

Tecnoprést ec

Préstec d’espais

Prést ec d'espais
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Nombre de pré stecs

El servei de préstec d’espais s’inicia a finals de l’any 2010 amb el
préstec dels espais de treball individual i dels espais de treball en
grup i treball col·laboratiu. Tot i ser un servei molt nou, les dades
en confirmen la bona evolució arribant, durant el 2012, als gairebé
5.000 préstecs.
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El tecnopréstec s’inicia l’any 2007 amb el préstec d’ordinadors portàtils, posteriorment, s’han incorporat altres dispositius electrònics. Actualment, el tecnopréstec inclou ordinadors portàtils, memòries USB, lectors de llibres electrònics i tablets PC. Tot i la bona
evolució des de l’inici d’aquest servei, és a partir del 2010 quan es
produeix un augment més important del seu ús, relacionat amb la
incorporació dels diferents dispositius electrònics.
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Després d’unes puntes de tramitació de documents, apreciables a
l’inici de la dècada anterior, s’ha experimentat una tendència a la
baixa, que es veu incrementada a partir del 2011, a causa de l’inici
del nou servei de préstec consorciat PUC.
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Refworks

Pressupost

Durant els sis anys de funcionament d’aquest servei és evident
la important evolució que ha experimentat, tant en el nombre
d’usuaris, arribant als 3.405 el 2012, com en l’ús que fan aquests
usuaris de Refworks. En sis anys, s’han incorporat gairebé 300.000
referències.

El pressupost assignat a l’SBD havia experimentat en els darrers
anys increments mitjans anuals de l’ordre del 4%. Però des del
2010 s’inicia un retrocés que, per a l’any 2012, ha estat del 6,7%.
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SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ
UNIVERSITÀRIA

Negociat d’informació
Punt d’Informació

Campus de Cappont
Planta baixa de l’Edifici Annex
Horari d’atenció: matí de 9.30 a 14 hores; tarda de 16 a 18 hores
(del dilluns al dijous)
www.udl.cat/serveis/seu.html
pdi@seu.udl.cat
Tel. 902 507 205
Fax 973 003 591
Personal d’Administració i Serveis: M. Pilar Sánchez Alandí, Anna
Abert Rodríguez, Alejandro Cruz Saldaña, Imma Cardet Ortiz, Teresa Parache Maurín i Immaculada Cabezas Solano.
L’organització del Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU)
s’estructura en dos negociats: el d’Informació i el d’Orientació.

El SIAU actua com a punt d’informació, atén les consultes que
s’adrecen a la UdL i, quan és necessari, redirecciona aquelles més
específiques cap a les secretaries de centre o cap a altres serveis
o àrees que poden facilitar una resposta més concreta i precisa.
Pel que fa a l’atenció a l’usuari (presencial, telefònica o per correu
electrònic) el Servei ha comptabilitzat 9.533 consultes (cal tenir
en compte que una mateixa persona pot fer més d’una consulta).
D’aquestes consultes, 6.090 han estat presencials, 1.729 telefòniques i 547 per correu electrònic. Per franja horària, s’han atès de
9.30 a 14 hores 7.375 consultes i 991 de 16 a 18 hores.
En el gràfic s’aprecien les dades en funció del perfil dels usuaris i
la concentració en mesos.
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En la informació sol·licitada sobre els temes que es gestionen des del SIAU, les consultes es distribueixen de la manera següent:
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I pel que fa a la informació sol·licitada dels temes que es gestionen des d’altres serveis de la UdL, les consultes es distribueix així:
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A través del correu electrònic, del punt d’informació general de
la UdL (pdi@seu.udl.cat) s’han gestionat 3.583 missatges i s’han
enviat 394 missatges informatius a l’estudiantat de la UdL. A més
a més, s’han atès 29 peticions de material informatiu (24 d’entitats
externes i 5 de diferents unitats de la UdL).

Altres materials informatius, com expositors d’alumini amb lones
per a tots els centres de la UdL i el vinil per al SIAU amb les activitats d’informació i orientació.

El 19 de setembre de 2012, es va rebre la visita de la Sra. Paola Rita
de la Universitat Politècnica de Milà (Itàlia) i el Sr. Esteban González de la Universitat de Guadalajara (Mèxic), que volien conèixer
les tasques del SIAU i, en concret, la nostra col·laboració en la
integració de l’estudiantat de mobilitat.

El SIAU és el responsable de la gestió dels perfils d’accés dels
Alumnes (www.udl.cat/perfils/alumnes.html), Futurs Alumnes
(www.udl.cat/perfils/f_alumnes.html) i Espai Secundària (www.
udl.cat/perfils/secundaria.html). També actualitza la pestanya dels
Estudis (en català, castellà i anglès) i, evidentment, la pàgina del
propi Servei.

Material informatiu i promocional
Es porta a terme la revisió, l’ampliació i la reedició del contingut
de totes les publicacions informatives de la UdL, coordinant la recollida d’informació de tots els centres, propis i adscrits, i de tots
els serveis. També s’organitza l’elaboració de les carpetes i el seu
contingut per a la matrícula presencial i la tramesa als centres
universitaris de la UdL per a la seva distribució.
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Web UdL

Pàgines web
S’han gestionat les dades de l’oferta formativa i dels serveis de la
UdL en diferents pàgines web:

El contingut de les publicacions d’informació i orientació i els
materials de promoció es proposen i s’elaboren des del servei per
tal d’utilitzar-los en totes les activitats d’informació i orientació,
enviar-los als centres d’ensenyament de secundària, als punts
d’informació juvenils, a les associacions de pares i mares, als centres de recursos pedagògics, als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica, als consells comarcals, a les biblioteques
públiques, als ajuntaments, a les ambaixades, als col·legis professionals i al món empresarial.

www.4icu.org
www.aprendremas.com
www.educamericas.com
www.educaweb.com
www.emagister.com
www.guiamaster.es
www.guiamasters.com
www.mastersportal.eu
www.patatabrava.com
www.StudyinCatalonia.com
www.universia.es
estudios.universia.net/espana

Aquest curs s’han elaborat les publicacions següents:

Pàgines web amb cost addicional (banner o buscador):

Agenda universitària, carpeta, enquesta estudiantat nou accés,
Guia de Serveis, tríptic general informatiu (català i castellà), plans
d’estudis, revista dels màsters universitaris, Guia informativa de
tota l’oferta docent i serveis de la UdL (català, castellà accés estudiantat comunitari, castellà accés estudiantat extracomunitari i
anglès), Guia d’activitats d’informació i orientació de la UdL, cartell
dels premis a treballs de recerca de secundària, bosses de paper,
bosses de roba, llapis i altres objectes de reclam (calendaris, samarretes).

www.ara.cat
www.elsingulardigital.cat
www.unportal.net
www.yaq.es
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Programa d’activitats d’informació i d’orientació
Amb el desenvolupament i realització d’aquestes activitats es
tracta d’aconseguir tres objectius generals: en primer lloc, facilitar
informació i orientació sobre els estudis i la vida universitària als
alumnes, pares i mares, i professorat de secundària; en segon lloc,
col·laborar en la difusió de la imatge de la UdL a través de la participació en activitats d’informació i orientació acadèmica i professional i l’assistència a jornades, fires i esdeveniments relacionats
amb el món educatiu; i en tercer lloc, ajudar els futurs estudiants
universitaris en la transició des de la secundària a la universitat.
Aquest any, el Programa ha comptat amb la col·laboració de set
becaris dels diferents centres de la UdL que han participat en les
tasques informatives de les activitats durant els mesos de febrer i
març. S’ha convidat als equips directius dels centres universitaris
perquè col·laborin en les tasques de formació d’aquests becaris,
per exemple, per tal d’explicar les especificitats de les titulacions
impartides en els seus centres.
A més a més, de les activitats que es relacionen a continuació, el
SIAU ha participar en la Jornada d’Acollida dels centres de la UdL
que li han demanat per tal d’explicar el Servei a l’estudiantat de
nou accés. Així mateix, ha col·laborat amb l’Oficina de Relacions
Internacionals en la setmana de benvinguda de l’estudiantat de
mobilitat del segon quadrimestre.
Jornada de Campus Oberts, Coneix la UdL
El divendres 15 de febrer, el SIAU va organitzar la XX Jornada de
Campus Oberts, Coneix la UdL a la que van assistir 1.390 estudiants preuniversitaris de segon de batxillerat i de cicles formatius
de grau superior de 42 centres d’ensenyament secundari de Lleida,
comarques i de la Franja de Ponent. També ens ha visitat estudiantat de les comarques de Barcelona. Quaranta-nou estudiants
becaris van col·laborar en la visita a les instal·lacions i serveis i
en la informació sobre els estudis universitaris juntament amb el
personal docent i de serveis de cada centre.

la Vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua i els
professors universitaris.
Jornada de Campus Oberts per a pares i mares
El dissabte 2 de març va tenir lloc la X Jornada de Campus Oberts
per a pares i mares, amb 239 inscrits. Aquesta jornada va permetre
als pares i mares conèixer el món universitari, els estudis, els recursos i els serveis. S’ha de destacar el canvi de format de la jornada per tal d’assimilar-lo a la JCO per a l’estudiantat, on els propis
centres de la UdL reben directament les persones interessades a
visitar l’escola o facultat.
Quinzena de presentació de l’oferta docent de la UdL per als
nous alumnes universitaris
Aquesta activitat s’adreça a l’estudiantat de batxillerat i cicles formatius de grau superior i públic interessat per tal que, durant la
segona quinzena d’abril, les facultats i escoles universitàries presentin els estudis que ofereix la UdL. Han assistit a les diferents
sessions 135 persones.
Fires especialitzades d’ensenyament i d’altres àmbits
Durant el curs 2012-13, el SIAU ha organitzat i participat en fires
d’ensenyament per tal d’informar sobre l’oferta de graus i màsters:
•

Fira UNITOUR (Palma de Mallorca), 22 de novembre; afluència: 1.300 visitants.

•

Fira UNITOUR (València), 31 de gener; afluència: 1.200 visitants.

•

Fira UNITOUR (Saragossa), 7 de febrer; afluència: 1.000 visitants.

•

Fira UNITOUR (Alacant), 27 de febrer; afluència: 800 visitants.

•

Fira Igd Universitària (Igualada), 1 de març; afluència: 400
visitants.

•

Espai de l’Estudiantat (Valls), del 7 al 8 de març; afluència:
4.500 visitants.

Trobada amb el professorat de secundària
El mateix dia, es va realitzar la XI Trobada amb el Professorat de
Secundària, amb la participació de 46 professors de secundària,
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•

Saló de l’Ensenyament (Barcelona), del 13 al 17 de març;
afluència: 61.000 visitants.

•

Futura. Saló de Postgraus i Màsters (Barcelona), del 15 al 16
de març; afluència: 4.000 visitants.

•

Fira d’Orientació Universitària de la Noguera (Balaguer), 22
de març.

Altres fires especialitzades on el SIAU ha enviat informació han
estat: XII Jornadas de Orientación Universitaria del Col·legi Ntra.
Sra. de la Consolació (Castelló); XXI Xornadas de Orientación Universitaria e Professional (A Coruña); Fira de l’Estudiant del Bagès
(Manresa); Servei d’Informació Juvenil (Aiguafreda i Sant Martí
de Centelles); LAN PARTY de l’Escola Tècnica Superior; Olimpíades
de Geologia, Física, Química; Física Workshop, Punt d’Informació
Juvenil La Casa Gran (Gavà).

•

Fira de Formació Professional i Treball (Lleida), del 25 al 27
d’abril; afluència: 15.000 visitants.

Altres accions en les que el SIAU ha col·laborat aportant informació i material expositor han estat:

A més a més, el SIAU ha organitzat i participat la presència de la
UdL en la Fira de Sant Miquel (Lleida), del 27 al 30 de setembre
de 2012.
Quant a les fires internacionals, el SIAU, juntament amb l’Oficina
de Relacions Internacionals, ha fet difusió de l’oferta de màsters
universitaris a:
•

Brazil Higher Education Fair (Sao Paulo), del 27 al 28
d’octubre de 2012.

•

Europosgrados México (México DF), del 10 a l’11 de novembre
de 2012.

•

Europosgrados Colombia (Bogotá), del 16 al 17 de novembre
de 2012.

•

Europosgrados Chile (Santiago de Chile), del 4 al 5 de maig
de 2013.

També s’ha donat informació de la UdL en l’estand del Consell
Interuniversitari de Catalunya en les fires:
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•

Punts d’Informació d’Atenció al Ciutadà de la Secretaria
d’Universitats i Recerca.

•

Centre de Recursos Juvenils La Palma.

•

Turisme Lleida.

Sessions informatives, la UdL et visita
Amb la finalitat d’informar sobre l’accés, els estudis, els recursos,
els serveis i la vida universitària, s’han realitzat 31 visites a centres
d’ensenyament (hi ha centres on s’hi ha anat més d’una vegada),
amb una assistència als actes informatius de un total de 1.486
alumnes.
Lleida: Col·legi Maristes Montserrat, Institut Escola del Treball,
Institut Ronda, Col·legi Anunciata Dominiques, Col·legi del Carme, Col·legi Claver, Institut Samuel Gili i Gaya.
Província de Lleida: Institut Ciutat de Balaguer, Institut Pobla de
Segur, Institut de Ponts, Institut de Sort, Institut d’Alcarràs, Institut de Pont de Suert, Institut La Salle (Mollerussa), Institut Ribera
de Sió (Agramunt), Col·legi La Salle (La Seu d’Urgell), Institut de
Guissona, Institut Ermengol IV (Bellcaire d’Urgell).

•

Salón Europeo de la Formación (Pamplona), de l’l al 2 de febrer; afluència: 2.500 visitants.

•

Aula (Madrid), del 13 al 17 de febrer; afluència: 115.205 visitants.

Franja de Ponent: Instituto Bajo Cinca (Fraga), Colegio Salesiano
Sto. Domingo el Savio (Monzón), Instituto Ramón J. Sender (Fraga).

•

Salón Europeo de la Formación (Vitòria), del 7 al 8 de març.
Afluència: 2.500 visitants.

Resta Catalunya: Institut Martí l’Humà (Montblanc), Institut de
Flix, Institut Joan Mercader (Igualada), Col·legi Sant Pau Apòs-
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tol (Tarragona), Institut Hortofructicultura i Jardineria (Reus),
Institut Camarles (Tarragona), Escola de Capacitació Agrària
d’Amposta (Tarragona).
Quatre visites adreçades a l’Associació de pares i mares de l’Institut
Ronda (Lleida), a l’Associació de pares i mares de l’Institut de la
Pobla de Segur, a l’Associació de pares i mares de l’Institut Bajo
Cinca (Fraga) i l’Associació de pares i mares de l’Institut d’Alcarràs.
Jornades d’orientació i informació acadèmica
S’ha col·laborat en jornades, taules rodones o sessions informatives organitzades pels Instituts, consells comarcals o altres entitats
que acullen l’alumnat de diversos centres per tal de facilitar la
informació universitària en una sola diada:
•

Jornada d’orientació universitària i professional del Col·legi
Episcopal (Lleida), 29 de gener.

•

XXVIII Jornada d’orientació universitària i professional dels
Instituts de les comarques de Lleida, 30 gener, Institut Manuel de Pedrolo (Tàrrega).

•

XIIII Jornada d’orientació universitària i professional dels
Instituts de la zona nord de Lleida, 5 de febrer, Institut Torre
Vicens, Institut Josep Lladonosa i Institut Manuel de Montsuar (Lleida).

•
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XIIII Jornada d’orientació universitària i professional de la
comarca de la Segarra, 20 de març, Institut Antoni Torroja
(Cervera), Institut La Segarra (Cervera), Institut de Guissona i
Equip d’Assessorament Psicopedagògica.

tura, permetent-los conèixer de primera mà que és la universitat i
que fan els científics i acadèmics. El SIAU ha estat l’encarregat de
coordinar la UdN-CAT i de gestionar-ne la subvenció rebuda per
l’ACUP.

Per aquest motiu, la UdL, concretament l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, ha rebut, el 17 de maig 2013, 20
nens i nenes del Col·legi Antònia Simó i Arnó (Almacelles),
del Col·legi Sant Jordi i del Col·legi Joan XXIII de Lleida. Els
tallers s’han fet al voltant del lema: La Ciència al món agrari.
Premis a treballs de recerca de secundària, la UdL premia el
teu treball
El nombre total de treballs presentats per l’alumnat de 2n de batxillerat i de CFGS a la 9a convocatòria ha estat de 107 (72 treballs
de noies i 35 treballs de nois) i, per àrees, són 25 a l’àrea de salut i
nutrició; 11 a l’àrea juridicoeconòmica; 28 a la d’humanitats; 10 a
la d’educació; 15 a la tecnològica; 14 a l’agroalimentària i forestal,
2 a la d’estudis de gènere i 2 a la de cooperació i desenvolupament.
De les 14 persones guanyadores, 13 s’han matriculat a la UdL i han
rebut, per part del Consell Social, l’import de la matrícula, i, per
part del SIAU, 200 euros. Cadascun dels centres d’ensenyament de
secundària i dels tutors també han rebut un premi de 200 euros. El
16 de novembre de 2012 es va fer l’acte de lliurament dels premis.
Borsa d’allotjament

Universitat dels Nens i Nenes de Catalunya (UdN-CAT)

S’ha informat de les diferents possibilitats i modalitats
d’allotjament a la ciutat de Lleida i, en totes les activitats on el
Servei d’Informació i Atenció Universitària ha representat la UdL,
s’ha fet difusió de la residència de la UdL Apartaments Universitaris Campus i dels habitatges universitaris La Vila de Lleida.

Aquest curs acadèmic, s’ha fet la tercera edició de la Universitat dels Nens i Nenes de Catalunya (UdN-CAT) que és un Programa impulsat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques
(ACUP) en col·laboració i amb el suport de Talència, dels departaments d’Ensenyament i d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. La finalitat principal de la UdN-CAT és oferir
l’oportunitat als nens i nenes de l’educació primària de Catalunya i
a les seves famílies d’apropar-se a la universitat, la ciència i la cul-

Des del servei, es porta la gestió dels dos (27 i 158) Apartaments
Universitaris Campus, propietat de la UdL, que estan a la disposició del professorat i del PAS visitants. Aquesta gestió ha comportat
366 missatges de correu electrònic, entre sol·licituds d’informació,
reserves, comunicacions, anul·lacions i altres incidències. Un dels
apartaments ha estat ocupat 186 nits i l’altre 185 nits que corresponen a 65 sol·licituds. S’han anul·lat 68 nits i no s’han pogut
atendre 9 sol·licituds, perquè els apartaments ja estaven ocupats.
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La gestió dels quatre (4, 5, 9, 206) habitatges universitaris de La
Vila de Lleida, propietat de la UdL, ha comportat 670 missatges de
correu electrònic. En total, els quatre habitatges han estat ocupats
1.140 nits que corresponen a 91 sol·licituds. S’han anul·lat 338
nits i no s’han pogut atendre 8 sol·licituds perquè els habitatges
ja estaven ocupats.
A través del Programa d’Allotjament Viure i Conviure, que promou
la convivència entre els joves universitaris i les persones grans, i en
el qual col·laboren l’Obra Social de Catalunya Caixa, l’Ajuntament
de Lleida i la UdL, s’han tramitat 25 noves sol·licituds amb un total
de 3 nous aparellaments.
El SIAU col·labora amb l’Oficina de Relacions Internacionals per
tal d’allotjar els estudiants dels programes de mobilitat i ha recollit i facilitat la consulta de 110 ofertes de pisos i 129 ofertes
d’habitacions mitjançant l’Allotjament Erasmus.
Botiga Údels
El 27 d’octubre de 2009, es va inaugurar la Botiga de la UdL Údels,
ubicada físicament en el SIAU. Els membres de la comunitat universitària i el públic en general poden trobar a Údels diferents productes de papereria, d’informàtica, tèxtils o de decoració. El SIAU
és el responsable de la venda, del control de l’estoc i de l’exposició
a les vitrines dels diferents objectes i, també, del control econòmic.
El nombre de persones que han vingut a comprar ha estat 1.759.

Negociat d’orientació
Programa d’Orientació i Inserció Laboral
Un dels objectius de la Universitat de Lleida és el de facilitar la
inserció al món laboral de les seves persones titulades i estudiantes. Per tal d’assolir aquest objectiu, el SIAU disposa d’un aplicatiu
que permet una gestió més àgil de les ofertes i demandes de treball. Les empreses i institucions disposen d’una eina que els facilita el contacte amb les persones interessades a les seves ofertes i
l’estudiantat i persones titulades poden elaborar el seu currículum,
consultar ofertes de feina i inscriure’s en aquelles ofertes que siguin del seu interès.
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El 2012, la Borsa de Treball ha gestionat un total de 158 ofertes
de treball d’empreses que han ofert 642 llocs de treball per a les
diferents titulacions de la UdL. Cal destacar que, de les ofertes
gestionades, un 32% correspon a les titulacions de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària, un 26% a les titulacions de l’Escola
Politècnica Superior, un 24% a les titulacions de la Facultat de
Dret i Economia, un 8% a la Facultat de Ciències de l’Educació,
un 6% als centres de Ciències de la Salut, un 4% a la Facultat de
Lletres i un 5% correspon al centre adscrit Escola Universitària de
Relacions Laborals.
Quant al nombre de d’inscripcions, s’han registrat 392 altes, malgrat que la Borsa de Treball compta amb 1.428 candidatures de
les quals 519 són homes i 909 són dones, un 36% són homes i un
64% són dones.
S’ha realitzat el seguiment de 52 ofertes de treball i s’han inserit
29 persones de les quals 11 són homes i 18 són dones.
Beques de col·laboració en serveis i unitats
S’han convocat 68 beques i s’han rebut 214 sol·licituds (114 dones
i 100 homes).
Per tal de complir amb el pla de formació bàsica, s’han organitzat
un total de 8 cursos sobre Higiene postural i ergonomia al treball amb PDV, Igualtat d’oportunitats entre homes i dones, Com
afrontar una recerca de feina a nivell internacional i Competències transversals per al desenvolupament professional.
Quant a les beques de caràcter específic, hi ha hagut 50 convocatòries amb un total de 144 becaris seleccionats, dels quals 49 han
col·laborat en la Jornada de Campus Oberts, 26 han col·laborat en
l’assessorament i informació per a la matrícula, 20 en els passis
d’enquestes d’opinió i 7 han col·laborat amb el SIAU en les activitats del Programa d’Informació i Orientació Universitària. Les
restants persones han col·laborat en diferents unitats orgàniques
de la UdL.
El SIAU participa en la formació general dels becaris de la Jornada
de Campus Oberts i d’assessorament i informació per a la matrícula.

ÍNDEX

Beques d’introducció a la recerca
El Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua, amb
el patrocini del Consell Social, ha convocat per quarta vegada les
beques d’introducció a la recerca. Aquesta convocatòria consta
de dos parts diferenciades: d’una banda, la convocatòria per als
grups de recerca per tal de presentar propostes de col·laboració
d’introducció a la recerca en el marc dels seus projectes, i de
l’altra, la convocatòria adreçada a l’estudiantat per tal de sol·licitar
aquestes beques. La beca de l’estudiantat consta de 1.052 euros en
concepte de beca de col·laboració més un ajut de 500 euros per a
la matrícula en un màster universitari de la UdL.
S’han convocat 25 beques. S’han rebut 34 propostes de grups de
recerca i 48 sol·licituds d’estudiants i finalment han col·laborat 20
estudiants (12 dones i 8 homes).
Ajuts de viatge
La Universitat de Lleida és conscient de la importància que té per
a la formació integral del seu estudiantat la realització d’activitats
acadèmiques complementàries desenvolupades fora de la pròpia
UdL. La Universitat respon a aquestes necessitats donant suport
a l’estudiantat que realitza estades fora de la UdL en l’àmbit de
programes de mobilitat acadèmica tant a nivell nacional com internacional. Per tal de contribuir a aquest propòsit, el 27 de juny
de 2012, es va aprovar una nova convocatòria d’ajuts de viatge per
a l’estudiantat. L’import pressupostari adjudicat a aquests ajuts ha
estat de 37.500 euros.
S’han presentat 180 sol·licituds, de les quals 6 han quedat excloses per no complir els requisits de la convocatòria. Quant a les
destinacions: s’han rebut 93 sol·licituds (51,6%) per tal de viatjar
a Europa, i la quantitat màxima adjudicada ha estat 132,07 euros; 53 (29,4%) a Amèrica, amb un ajut màxim de 571,01 euros;
3 (1,66%) a Àsia, amb una subvenció màxima de 571,01 euros; 15
(8,3%) a Àfrica, que han rebut un ajut de 167,85 euros; 1 (0,5%) a
Oceania amb una subvenció màxima de 283,60 euros; i 15 (8,3%)
a l’estat espanyol, amb un ajut màxim de 50,50 euros. Els marcs
objecte de les sol·licituds han estat bàsicament el Programa de
Mobilitat Acadèmica de la UdL (Erasmus Estudis, Programa de Mobilitat de la UdL, SICUE, Erasmus Pràctiques), amb 103 sol·licituds, i
els programes de mobilitat acadèmica internacional específics dels
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centres i altres activitats de mobilitat relacionades amb l’activitat
acadèmica de l’estudiantat, amb 77 sol·licituds.
Carnet de la UdL
El Carnet de la UdL identifica com a membre de la comunitat
universitària i permet l’accés a zones restringides, instal·lacions
i edificis de la universitat, el préstec bibliotecari, el pagament de
petits imports dins de la UdL (copisteries, sales d’usuaris, biblioteques i Botiga Údels). El carnet permet aconseguir descomptes en
activitats culturals (cinemes, museus, sales d’exposicions i altres
esdeveniments) i en establiments comercials, el pagament en autobusos urbans i interurbans en l’àmbit de l’Autoritat Territorial
de Mobilitat de Lleida (ATM) i, per a alguns col·lectius, la signatura
electrònica.
Des del SIAU, s’ha portat a terme la gestió del carnet de la UdL, la
qual cosa ha comportat trametre les sol·licituds, les incidències,
el control dels carnets rebuts, la informació a la persona usuària
a través de diversos mitjans i la coordinació amb els centres i les
biblioteques de la UdL. S’han gestionat 2.549 sol·licituds de carnet
d’estudiantat i 201 sol·licituds de carnet de personal. També s’han
gestionat 660 (500 de l’estudiantat i 160 del PAS i PDI) incidències
per diferents motius: duplicats per pèrdua o robatori, per deteriorament i també per tal d’obtenir un nou carnet amb la tecnologia
de xip sense contacte MIFARE.
Cessió de bicicletes per a l’estudiantat
L’objecte d’aquesta acció és proporcionar la bicicleta com a mitjà de transport eficient, ràpid, econòmic, còmode, divertit i saludable entre l’estudiantat als efectes de proporcionar un mitjà de
transport urbà sostenible. Així, els estudiants disposen durant sis
mesos, que es poden prorrogar per tres mesos més, d’una bicicleta
urbana amb dret a reparacions determinades. També reben un kit
de seguretat consistent en casc, una armilla reflectant i cadenats.
El nombre total de cessions ha estat de 57. 32 d’aquestes cessions
(56%) han estat a estudiants externs participants en programes
de mobilitat, 20 cessions (35%) a estudiants residents fora de la
ciutat de Lleida i 5 (9%) a estudiants de la ciutat de Lleida.
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Per procedència, les persones beneficiàries de les cessions són 6
(11%) d’Europa, 24 (42%) d’Amèrica del Sud, 6 (10%) de Lleida i
província i 21 (37%) de la resta de l’estat espanyol.
Per centres, les xifres són: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agrària 34 cessions; Facultat de Medicina 10 cessions; Facultat
de Ciències de l’Educació 5 cessions; Escola Politècnica Superior 3 cessions; Facultat de Dret i Economia 2 cessions; Facultat
d’Infermeria 1 cessió; Facultat de Lletres 1 cessió i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) 1 cessió.
Servei de Suport Psicològic a l’Estudiantat
S’han concertat 35 visites a 19 persones per tal de ser ateses pel
Servei de Suport a l’Estudiantat. Finalment, s’han dut a terme 29
entrevistes i s’han atès presencialment 16 persones. Així mateix,
2 persones més s’han interessat per aquest servei sense arribar a
fer l’entrevista.
Unitat UdL per a tothom
La Universitat de Lleida vetlla per tal d’aconseguir remoure els obstacles que poden dificultar el desenvolupament de la vida acadèmica de les persones de la comunitat universitària amb alguna
discapacitat. La unitat UdL per a tothom (www.udl.cat/serveis/seu/
UdLxtothom.html) aglutina els recursos i accions que es dediquen
a aquest objectiu.
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El Vicerectorat d’Estudiantat, dins el Programa d’Atenció a les
Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de Lleida, va
convocar la 7a Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL
amb necessitats especials. Aquesta convocatòria anava adreçada
a l’estudiantat matriculat en els centres propis de la UdL durant el
curs 2012-13 que tinguessin reconeguda i qualificada legalment
una discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 33%
i que patissin una discapacitat greu o tinguessin necessitats especials excepcionals degudament justificades.
Dins del programa d’eliminació de barreres arquitectòniques, s’han
recollit propostes de millora d’alguns equipaments o instal·lacions
de la UdL i s’han gestionat algunes sol·licituds d’estudiants per a
adaptacions físiques i docents.
Es continua desenvolupant el Programa d’Informació i Orientació
Universitària per a Alumnes amb Necessitats Educatives Especials dins del programa institucional adreçat a l’estudiantat amb
aquestes característiques que vol accedir al sistema universitari.
L’objectiu és proporcionar informació i orientació personalitzada a
aquests alumnes i també als seus professors per tal de preparar la
transició del centre de secundària a la universitat.
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EDICIONS I PUBLICACIONS

SERVEI D’ESPORTS

Les Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida mantenen
com a objectius bàsics l’impuls, la programació i la producció tècnica d’edicions cientíﬁques, docents, d’extensió universitària i de
difusió i imatge institucional de la nostra institució tant en format estàndard com digital. És a dir, la publicació de materials de
suport a la docència i la difusió de la recerca a partir de sèries i
col·leccions editades amb el suport dels departaments i centres
que, sense perdre rigor, resultrn atractius a públics més amplis que
el de l’estricte univers acadèmic i universitari. Estem treballant per
a potenciar encara més la visualització per part de la societat de
les nostres activitats i per a augmentar una major presència institucional i una millor difusió del funcionament i la quotidianitat de
la nostra institució, convivint i adaptant-nos als darrers avenços
tècnics que estan transformant la nostra activitat dia a dia. Els
quasi vint-i-cinc anys de pervivència de les Edicions i Publicacions
de la Universitat de Lleida han permès assolir a ahores d’ara un
fons editorial que compta a prop d’un miler de títols publicats. El
nostre repte actual i de futur immediat és eixamplar encara més
la difusió i la comercialització de tota la producció editorial mitjançant la venda directa al punt físic del Campus de Cappont;
des de la nostra pròpia pàgina web (www.publicacions.udl.cat); o
a través de diverses plataformes de distribució digital, com ara el
gegant Google i d’altres internacionals com Unebook, Casalini, Elibro, i nacionals como Casa del Libro.

http://www.udl.es/arees/esports.html
Coordinador: Sr. Jose Romero
Tècnic àrea activitats: Sra. Asun Legurburu
Tècnic àrea competició: Sr. Jordi Mariezcurrena
Introducció
El Servei d’Esports ha organitzat diferents activitats i competicions
esportives durant el curs acadèmic 2012-13.
També es va participar, representant a la UdL, en els campionats de
Catalunya i Espanya universitaris.
El total de participació ha estat el següent:
1271 inscrits, dels quals 966 són homes i 305 dones.
Àrea d’Activitats
En els cursos organitzats, 13 en total, han participat 111 alumnes:
40 homes i 71 dones.
Els cursos han estat organitzats en tres blocs:
Activitats de Promoció: ioga, ciclo indoor, pilates i aeròbic.
Activitats de Lleure: escalada.
Escoles Esportives: natació, tennis i pàdel.
Àrea de Competició
El total de participants en les diferents competicions s’apropa a
les 1160 persones:
Competició interna: 882: 796 homes i 86 dones.
Campionats de Catalunya: 232: 118 homes i 114 dones.
Campionats d’Espanya: 46: 12 homes i 34 dones.
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Total competicions: 1160: 926 homes i 234 dones.

SERVEI LINGÜÍSTIC

Competició interna: bàdminton, bàsquet, futbol-7, futbol sala,
tennis i voleibol platja.

http://www.udl.cat/serveis/sl.html

Campionats de Catalunya i Espanya Universitaris
Esports d’equip: bàsquet, futbol, futbol-7, futbol sala, rugbi-7, voleibol, voleibol platja.
Esports individuals: 10 Km, atletisme, BTT, cros, duatló, judo, marató, natació, taekwondo, tennis, tennis taula, triatló.
Medalles Campionats de Catalunya
Or:
4
Total: 16

Argent: 7		

Bronze: 5		

Medalles Campionats d’Espanya
Or:
0
Total: 1

Argent: 1		

Bronze: 0		

Direcció
Dra. Marta Giné Janer
Coordinació tècnica
Sr. Josep-Enric Teixidó Pujol
Personal tècnic
Sr. Josep Maria Boladeras Taché
Sra. Begonya Guedes Piñol
Sra. Judit Ibós Santiveri
Sra. Elena Pérez Serrano
Professors contractats
Sra. Carme Agustí Guiu
Sr. Andratx Badia Escolà
Sra. Beatriz Borrallo Merino
Sr. Antoni Comes Gené
Sra. Alba Pijuan Vallverdú
Sra. Aida de la Torre Oliva
Secretaria
Sra. Isabel Fernández Fernández
Sra. María Asunción Santiago Luque [des del 17 de gener de 2013]
Col·laboradors
Gerard Fernández Duque (becari)
Diana Coso Molina (estudiant en pràctiques)
Introducció
Aquest curs, cal destacar que, amb vista a optimitzar recursos, la
formació en llengües adreçada al PAS i al PDI s’ha fusionat en
una sola oferta. Així mateix, en el cas de les llengües amb menys
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demanda, l’oferta s’ha fet conjunta per als tres col·lectius universitaris i s’ha obert a externs a la UdL.
Aquest curs, s’han convocat per primera vegada proves per a
l’obtenció del Certificat de llengües de les universitats de Catalunya (CLUC) d’anglès. Es tracta d’un examen multinivell elaborat conjuntament per totes les universitats catalanes que permet acreditar els nivells B1, B2.1 i B2, i que té el reconeixement
d’ACLES (Associació de Centres de Llengües de l’Ensenyament Superior). D’altra banda, el certificat de nivell B1 d’anglès obtingut
mitjançant els cursos de l’SL també té l’acreditació d’ACLES, la qual
cosa li proporciona major reconeixement.
A més, l’SL ha arribat a un acord amb l’Escola Oficial d’Idiomes amb
la intenció de coordinar esforços per bastir una oferta complementària d’idiomes, especialment en els que tenen poca demanda
a Lleida.
Àrea de formació
El Servei Lingüístic ha ofert, tant per a la comunitat universitària
com per al públic extern a la UdL, cursos de català, occità, castellà,
anglès, francès, alemany, italià i xinès, de diferents nivells i mitjançant diferents sistemes d’aprenentatge (presencials, semipresencials, virtuals), i cursos de llenguatges d’especialitat i d’altres
d’específics. Els cursos adreçats específicament al PAS i el PDI
s’han fet en col·laboració amb el Servei de Personal i l’ICE-CFC.
Oferta de cursos
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Nivell de suficiència C1: 1 grup.
Nivell superior C2: 9 grups.
Específicament per al PDI, s’han organitzat cursos de Nivell de
suficiència C1 (2 grups). També s’han fet els cursos específics següents: català administratiu, català jurídic.
Nombre de matriculats: 562.
L’SL ha organitzat dues convocatòries (febrer i juny) d’exàmens
de llengua catalana dels nivells bàsic, elemental, intermedi, de
suficiència, de suficiència per al PDI i superior, a les quals s’han
presentat 328 persones.
Anglès
L’oferta de formació en llengua anglesa per a l’estudiantat ha estat
la següent:
Nivell A1: 2 grups.
Nivell A2: 3 grups.
Nivell B1: 7 grups.
Nivell B2.1: 4 grups.
Nivell B2.2: 1 grup.

Català

Nivell C1: 2 grups.

L’oferta de cursos de llengua general ha estat la següent:
Nivell inicial A1: 10 grups (un d’aquests grups s’ha fet en el marc
del programa EILC de la Comissió Europea).

A banda dels cursos generals, s’han fet grups de conversa cada
quadrimestre (en total, 2 grups) i, dins de la Universitat d’Estiu,
s’ha ofert un curs Habilitats Orals en Situacions Reals (dividit en
2 mòduls).

Nivell bàsic A2: 2 grups.

Per al PAS i el PDI, s’han ofert cursos dels nivells següents:

Nivell elemental B1: 2 grups.

Nivell A1: 1 grup.

Nivell intermedi B2: 1 grup.

Nivell A2: 1 grup.
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Nivell B1: 2 grups.

Nivell A1: 1 grup.

Nivell B2.1: 2 grups.

Nivell A2: 1 grup.

Nivell B2.2: 2 grups.

Nivell B1: 1 grup.

Conversa: 6 grups, 3 cada quadrimestre.

Nivell B2.2: 1 grup.

Nombre de matriculats: 735.
Castellà

A banda dels cursos generals, dins de la Universitat d’Estiu s’ha
ofert un curs d’Eines per Comunicar-se en Francès (dividit en 2
mòduls).

L’oferta de cursos de castellà per a estrangers ha estat la següent:

Nombre de matriculats: 49.

Nivell A1: 2 grups.

Italià

Nivell A2: 4 grups.

D’italià, s’ha ofert els nivells A1 i el B2.2, amb 1 grup cadascun,
més un curs d’iniciació dins de la Universitat d’Estiu.

Nivell B1: 2 grups.
Nivell B2: 1 grup.
Conversa: 1 grup.

Alemany

Nombre de matriculats: 169.

D’alemany, s’ha ofert els nivells A1 i B1.2, amb 1 grup cadascun,
més un curs d’iniciació dins de la Universitat d’Estiu.

Occità

Nombre de matriculats: 9.

L’oferta de cursos d’occità s’ha fet en col·laboració amb el Consell
General d’Aran:

Xinès

Nivell A1: 1 grup.

S’ha ofert un primer curs d’Iniciació a la llengua xinesa (mandarí/
putonghuà), en col·laboració amb l’Aula d’Estudis Asiàtics de la
UdL, i un altre dins de la Universitat d’Estiu.

Nivell A2: 1 grup.
Nivell B1: 1 grup.
Nivell B2: 1 grup.
Nombre de matriculats: 36.
Francès
S’han ofert els cursos de francès següents:
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Nombre de matriculats: 18.
Rus
S’ha ofert un curs d’iniciació al rus dins de la Universitat d’Estiu,
que ha tingut continuïtat amb un segon mòdul que organitzava
l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida.
Nombre de matriculats: 9.
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Centre d’Autoaprenentatge de Llengua
El CAL ha dut a terme la formació adaptada a cada aprenent en
català i anglès, amb 40 inscrits (33 de català i 7 d’anglès). A banda
de l’autoaprenentatge pròpiament dit, s’han ofert grups de conversa en català, s’ha anat mantenint i ampliant la web de recursos
per a l’autoaprenentatge i s’ha consolidat l’Espai de Llengües de la
biblioteca de Cappont.
En total, als cursos del Servei Lingüístic s’hi han inscrit 1.657 persones.
Per tal d’accedir als cursos de l’SL, ha calgut acreditar la possessió
del nivell anterior al que es volia cursar o fer una prova de nivell.
S’han fet 706 proves de les diferents llengües i també s’han gestionat les proves de nivell de francès per als estudiants de la UdL
que han sol·licitat una beca Erasmus (3 proves).
S’han fet dues convocatòries del certificat CLUC d’anglès: al febrer,
amb 44 examinands, i al juny, amb 38 examinands. Al juny, s’ha fet
la convocatòria d’exàmens per a l’acreditació lingüística del nivell
B1 d’alemany amb 2 examinands; francès amb 6 examinands, i
italià amb 6 examinands.
Àrea de dinamització
El Servei Lingüístic s’ha encarregat de la recollida de dades d’ús
lingüístic a la Universitat (en la docència i en les tesis doctorals) i
de coneixement de llengües dels estudiants, una informació que
es pot consultar a la pàgina web de l’SL.
Els serveis lingüístics de les universitats catalanes han dut a terme
el projecte de creació del Programa Interuniversitari d’Internacionalització. Aquest programa, que s’integra en un projecte més ampli d’internacionalització universitària, té l’objectiu d’aplegar les
actuacions adreçades als estudiants, entre les quals hi ha l’elaboració de recursos (una guia de suport a l’intercanvi lingüístic i un
recull de dades sobre les llengües a la universitat), el disseny d’un
format comú per a activitats de suport adreçades als estudiants de
mobilitat o l’oferta de sortides interuniversitàries.
Per segon any, s’ha acollit (del 27 d’agost al 7 de setembre de
2012) un curs de català per a Erasmus, dintre del programa EILC
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de la Comissió Europea, amb la participació de 17 estudiants de
mobilitat provinents d’Alemanya, Bèlgica, Grècia, Itàlia, Polònia i la
República Txeca. En les activitats complementàries de les classes,
s’ha organitzat un taller de gastronomia local, una sortida a la vall
de Boí, visites a la Seu Vella i el castell de Gardeny, al celler Costers
del Sió i a la Tàrraco romana, a més d’una ruta amb BTT per Lleida.
Abans de l’inici lectiu de cada quadrimestre s’han organitzat cursos de nivell inicial de català adreçats a l’estudiantat de fora del
domini lingüístic català. Els cursos, que es complementen amb activitats lúdiques i culturals, formen part de les activitats d’acollida
organitzades conjuntament amb l’Oficina de Relacions Internacionals. Per als estudiants inscrits en aquests cursos (133 al primer
quadrimestre i 24 al segon), es van organitzar visites guiades per
Lleida (80 participants al primer quadrimestre i 42 al segon) i una
gimcana per conèixer la ciutat (40 participants al primer quadrimestre i 43 al segon).
Al primer quadrimestre, s’ha fet la tradicional Festa del Voluntariat
Lingüístic (20 de setembre), per tal de donar a conèixer les activitats d’aquest col·lectiu i donar la benvinguda als estudiants de
mobilitat i als que han participat en els cursos inicials de català. Al
Teatre de l’Escorxador, es va representar l’obra My Lleida, es va fer
el lliurament dels certificats dels cursos de català de nivell A1, hi
va haver una actuació dels castellers de la UdL i al Cafè del Teatre
es va fer una petita festa amb l’actuació del grup Tremendos.
Altres accions del Voluntariat Lingüístic amb estudiants de mobilitat, a més del suport que els ofereixen durant les primeres setmanes d’estada a la UdL, han estat:
Activitat

Participants

Visita guiada a mostra d’Antonio López a la
Fundació Sorigué

15

Coneixement de tradicions catalanes de Nadal

102

Castanyada

56

Sortida a Poblet, el Mercat Medieval de Montblanc i la fortalesa ibèrica dels Vilars

60

La formació dels membres del Voluntariat Lingüístic sempre ha estat una prioritat de l’’SL, per la qual cosa la UdL ha participat amb
ÍNDEX

cinc representants a la XII Trobada del Voluntariat Lingüístic Universitari (Penyagolosa, 9-11 de novembre de 2012), organitzada
per la Xarxa Vives d’Universitats i el Servei de Política Lingüística
de la Universitat de València.
S’ha mantingut l’oferta de la Borsa d’Intercanvi Lingüístic per
tal de practicar diferents llengües, tant oferint conversa en català i castellà a canvi de poder parlar en una altra llengua, com
sol·licitant conversa en català o castellà.

Participants

Sopar lingüístic (novembre)

27

Cinema en VOS, conjuntament amb l’EOI
(novembre)

3

Visita guiada a la Seu Vella (desembre)

25

Dinar lingüístic (desembre)

20

Club de lectura: Thief, de Malorie Blackman
(desembre)

13

Visita guiada a la mostra d’Antonio López
(febrer)

12

Sol·liciten
conversar-hi

Alemany

36

4

284

33

Àrab

1

1

Club de lectura: The Small Hand, de Susan Hill
(març)

12

Coreà

1

1

8

Finès

1

-

Visita guiada per l’Eix Comercial de Lleida
(maig)
Sopar lingüístic (maig)

12

76

8

Visita-gimcana al Museu de Lleida (juny)

10

Grec

-

1

Hongarès

-

1

Italià

31

9

Occità

1

-

Polonès

1

-

Portuguès

7

9

Romanès

-

1

Rus

4

2

Serbocroat

1

-

Xinès

6

19

Francès

Aquest curs, per primera vegada, també s’han organitzat diverses accions per tal de fomentar l’ús de les terceres llengües, especialment l’anglès, adreçades tant als inscrits a la Borsa com als
alumnes del Servei Lingüístic i als alumnes de l’EOI de Lleida, amb
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Activitat

Llengua

Anglès

S’ofereixen
per conversar-hi

la qual s’ha col·laborat en l’oferta d’activitats complementàries de
les classes:
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Paral·lelament, s’ha segellat un acord amb el cinema Funatic gràcies al qual els membres de la comunitat universitària de la UdL,
presentant el carnet de la Universitat, poden gaudir de cinema en
versió original subtitulada amb un preu reduït.

El 25 d’abril, coincidint amb la Festa de l’Estudiantat, s’ha fet la
celebració de la diada de Sant Jordi, per a la qual cosa s’ha organitzat una lectura de textos literaris per a la comunitat universitària, adreçada especialment als alumnes del Servei Lingüístic de
totes les llengües. S’hi han pogut sentir textos en català, castellà,
anglès, coreà, francès, grec, italià, portuguès i xinès. Els alumnes
dels cursos inicials de català i castellà hi han presentat activitats
que havien fet a classe pensant en aquest acte. De les lectures, es
poden destacar les versions en diferents llengües de poemes de
Salvador Espriu, per commemorar el centenari del seu naixement.
El 5 de juny, s’ha fet el lliurament dels guardons de la setena edició
dels Premis Llanterna Digital de curtmetratges en català o occità,
ÍNDEX

organitzats en el marc de la Coordinadora de Serveis Lingüístics
de Lleida, que agrupa la Direcció General de Política Lingüística, el
Consorci per a la Normalització Lingüística, els serveis territorials
d’Educació, de Salut i de Justícia, l’Escola Oficial d’Idiomes, el Servei Lingüístic de Comissions Obreres i el Servei Lingüístic de la UdL.
En aquesta edició s’hi han presentar 35 obres, distribuïdes en les
categories de centres d’educació primària i secundària, comunitat
universitària i oberta.
A través de la web i del butlletí electrònic del Servei Lingüístic
s’ha fet difusió de tota la informació relacionada amb la promoció
lingüística: nous productes relacionats amb les noves tecnologies i
les llengües, recursos en línia, webs de política lingüística, entitats
relacionades amb les llengües, convocatòries, cursos, congressos,
jornades, premis, actes, campanyes, exposicions, articles interessants... També s’han distribuït entre els universitaris provinents de
fora de l’àmbit lingüístic català, amb el suport de l’Oficina de Relacions Internacionals, materials interuniversitaris d’acollida (guies
de conversa en diversos idiomes i CD-ROM amb informació útil).
Àrea d’assessorament

lingüística. En el curs 2012-13, s’han gestionat 6 sol·licituds (3 per
a tesis en català i 3 per a l’anglès).
S’ha tramitat la correcció o la traducció de textos administratius,
institucionals i de difusió produïts per les unitats de la Universitat
i la resolució de consultes lingüístiques.
Correccions
Llengua

Nre. de pàgines

Anglès

325

Castellà

50

Català

1.179

Traduccions
Llengua de destinació

Nre. de pàgines

Anglès

139

Castellà

54

Català

28

Els doctorands de la UdL s’han pogut acollir a les convocatòries
d’ajuts anuals per a la correcció de tesis doctorals en català i en
anglès amb l’objectiu de promoure la redacció i presentació de tesis doctorals en aquestes llengües a la UdL i garantir-ne la qualitat
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SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS
El Servei de Prevenció de la UdL ha dut a terme, durant el curs
acadèmic 2012-13, les següents activitats preventives de l’àmbit
de la seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia i vigilància de la salut:
•

Correccions de les avaluacions de risc i plans
d’autoprotecció dels edificis de la UdL

Amb l’objectiu d’aconseguir la millora de l’entorn de treball, contínuament s’estan duent a terme millores tècniques dels edificis sobre la base dels estudis d’Avaluació de Risc i Plans d’Autoprotecció
realitzats en els diferents edificis de la UdL.
•

Pla de millores de protecció contra incendis

Continuant amb l’adequació dels edificis a la normativa de protecció contra incendis, s’han revisat i adequat les instal·lacions de
sistemes de protecció contra incendis i mitjans d’extinció a tots
els Campus.
•

Implantació dels Plans d’Emergència en els nous edificis
de la UdL

Amb l’objectiu d’implantar els Plans d’Emergència en els nous edificis de la UdL, s’ha designat personal per tal de formar part dels
equips d’emergència.
Està previst dur a terme reunions de treball amb els equips d’emergència d’aquests edificis, liderades pels Caps d’Emergència amb el
suport tècnic del SPRL, per tal de definir les actuacions a realitzar
en cas d’una emergència.
•

Cursos de Formació per a Equips d’Emergència.

Del 6 al 9 de maig, s’ha dut a terme, dins l’horari laboral, una
nova edició dels cursos de formació per a equips d’emergència. Els
assistents als cursos han estat formats amb l’objectiu que adquireixin els coneixements per tal de poder actuar eficaçment en cas
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d’emergència i coneguin quines són les seves funcions. Aquests
cursos han estat impartits per personal qualificat de SP Activa.
•

Traducció al castellà i a l’anglès del DVD sobre les actuacions en cas d’emergència en la UdL

S’ha traduït al castellà i a l’anglès el DVD d’emergències, en què es
poden visualitzar les diferents actuacions a seguir en cas d’emergència a la UdL (DVD creat en l’any 2012 amb la participació de
personal i alumnes de la UdL i amb la col·laboració de Bombers i
de Sociedad de Prevención de Nueva Activa).
•

Realització de Simulacres d’Emergència

Amb l’objectiu d’adquirir experiència en les accions a realitzar per
tal de fer front a una possible situació d’emergència a les instal·
lacions, està previst dur a terme simulacres d’emergència en alguns edificis de la UdL.
•

Curs de reciclatge per a l’ús de desfibril·ladors externs
automàtics

Per tal que davant d’una situació d’aturada cardiorespiratòria es
pugui assistir a les persones afectades en el menor temps possible,
a la UdL hi ha instal·lats desfibril·ladors automàtics al costat de
sales de major ocupació.
Aquests aparells que poden ser utilitzats per personal no mèdic,
però adequadament format per al seu ús, permeten una primera
actuació que, per la seva immediatesa, pot millorar les possibilitats
de supervivència.
El dia 30 d’octubre, a les instal·lacions d’Activa Mútua 2008, va
tenir lloc un curs de reciclatge per tal que les persones acreditades
per l’Institut d’Estudis de la Salut per fer ús dels desfibril·ladors
externes automàtics per (DEA) renovessin l’acreditació.
•

Curs de seguretat en la conducció de carretons elevadors

El dia 26 de setembre, va tenir lloc un curs, teòric i pràctic, de seguretat en la conducció de carretons elevadors adreçat a personal
tècnic que utilitza o podria utilitzar puntualment aquest tipus de
carretons. La part teòrica d’aquest curs va ser impartit per persoÍNDEX

nal qualificat de SP Activa i la part pràctica es va realitzar a les
instal·lacions de l’empresa Carretillas el Segrià.
•

Participació del SPRL en les jornades d’acollida als estudiants

Dins la setmana d’acollida als estudiants, concretament els dies
6 i 7 de setembre, des de l’SPRL es van realitzar xerrades als estudiants de l’ETSEA i del grau de Dret, ADE i Turisme. Es van fer 3
sessions a la Facultat de Dret i Economia per als graus de Dret, ADE
i Turisme i una única sessió per a tots els graus de l’ETSEA.
•

Implantació del procediment de coordinació empresarial

S’ha continuat amb la implantació del procediment de coordinació
empresarial, en què s’estableixen les pautes d’actuació per garantir
la coordinació en temes de prevenció entre la Universitat de Lleida
i les empreses que desenvolupin part de la seva activitat en les
instal·lacions de la UdL, en particular, amb les empreses que puguin generar riscos greus o molt greus.
•

Resolució dels comunicats de risc, a través dels quals els
usuaris comuniquen a l’SPRL les condicions perilloses que es
produeixen a la Universitat per tal de procedir al seu estudi i
aplicar les mesures correctores adequades per eliminar o minimitzar la situació del risc.

•

Estudis ergonòmics de llocs de treball en despatxos,
mitjançant l’avaluació d’aspectes com l’espai disponible,
il·luminació, ventilació i distribució del mobiliari que condicionen en gran part la satisfacció dels treballadors i treballadores en la realització del seu treball.

•

Control de la legionel·la a les instal·lacions de risc

•

Vigilància de la salut contractada amb SP Activa, que ha
consistit principalment en la realització de revisions específiques d’acord amb els llocs de treball de tots els campus de
la UdL.

•

Reunions periòdiques del Comitè de Seguretat i Salut

Han tingut lloc reunions periòdiques del Comitè de Seguretat i
Salut en què s’han donat a conèixer les actuacions en matèria de
prevenció de riscos per tal de vetllar per la salut laboral dels treballadors i treballadores de la UdL. En aquestes reunions, s’han
promogut iniciatives sobre mètodes i procediments per tal d’assolir una prevenció efectiva dels riscos, proposant la millora de les
condicions de treball i la correcció de deficiències existents.
•

Manteniment i actualització de la pàgina web de l’SPRL
(http://www.sprl.udl.cat/).

•

Col·laboració amb el Centre Dolors Piera per tal d’ incorporar la perspectiva de gènere a la prevenció de riscos a la UdL.

-- Controls externs: contracte amb empresa externa per al
control de la legionel·la a les instal·lacions de la Universitat.
-- Controls interns: s’estableixen funcions i responsabilitats
sobre els controls interns.
-- Des de l’SPRL, s’han coordinat les tasques externes i internes de control de les instal·lacions d’aigua sanitària i torre
de refrigeració.
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ÀREA DE PROTOCOL I RELACIONS
EXTERNES

18 d’octubre de 2012. Acte d’Inauguració del Curs Acadèmic
2012-13 de l’IREL.

Actes

Conferenciant: Sr. Josep M. Carbonell Abelló, filòsof i president de la Fundació Joan Maragall.

•

Setembre de 2012. Acte de Benvinguda als Estudiants de 1r
Curs dels diferents centres de la Universitat de Lleida.

Títol de la conferència: El Vaticà II. Concili de la modernitat.

•

21 de setembre de 2012. II Premi Internacional de Recerca en
Filologia Catalana Joan Solà.

•

•

Octubre – Novembre 2012. Acte d’Inauguració del Curs
Acadèmic 2012-13 dels diferents centres de la Universitat de
Lleida.

26 de setembre de 2012. Rebuda del rector a la delegació de
la Universitat Estatal de Maranhao (Brasil).

•

7 de novembre de 2012. Acte de Lliurament dels Premis Extraordinaris de la Universitat de Lleida.

•

26 de setembre de 2012. Presentació del llibre “Adolfo Suárez. El presidente inesperado de la Transición”, del Sr. Manuel
Campo Vidal.

•

9 de novembre de 2012. Concert – Homenatge a Pepita Cervera, pianista.

•

28 de setembre de 2012. Recepció per part del rector als esportistes de la Universitat de Lleida que han estat guardonats.

•

15 de novembre de 2012. Acte d’Investidura com a doctora
Honoris Causa de la Sra. Mª Jesús Prieto-Laffargue.

•

1 d’octubre de 2012. Acte d’Inauguració del Curs Acadèmic
2012-13 de les Aules Universitàries de la Gent Gran.

•

22 de novembre de 2012. Acte amb motiu de la donació de la
biblioteca de Joan Maluquer de Motes.

•

28 de novembre de 2012. Acte institucional amb motiu dels
25 anys de servei i lliurament de les distincions de la Universitat de Lleida.

Títol de la conferència: La Constitució de Cadis. Una visió
jurídica.

•

29 de gener de 2013. Conferència i homenatge pòstum al
professor Lluís Torres Ruiz.

17 d’octubre de 2012. Acte d’Inauguració del Curs Acadèmic
2012-13.

•

1 de febrer de 2013. Presentació de la Càtedra d’Estudis
Asiàtics.

Conferenciant: Sr. Josep Borrell Fontelles, catedràtic d’Anàlisi
Econòmica, expresident del Parlament Europeu i exdirector
de l’Institut Universitari Europeu de Florència.

•

5 de febrer de 2013. Acte de Presa de Possessió del Sr. Francisco Javier Aquilué Ortiz com a Síndic de Greuges de la Universitat de Lleida.

Títol de la conferència: Europa com a solució.

•

28 de febrer de 2013. Acte de Presa de Possessió de Degans i
Directors de Centre i Directors de Departament de la Universitat de Lleida.

•

2 de març de 2013. Acte de Jornada de Portes Obertes per a
Pares i Mares.

Conferenciant: Sr. Fco. Javier Aquilué Ortiz, professor del Departament de Dret Públic de la Universitat de Lleida.

•

•
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18 d’octubre de 2012. Presentació del llibre “Fichas de Patología Ortopédica”, del Dr. Juan José Fernández Martínez.
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•

21 de març de 2013. Acte d’Investidura com a doctor Honoris
Causa del Sr. Vicenç Navarro López.

•

13 d’abril de 2013. Acte d’Inauguració de l’Olimpíada Nacional de Física.

•

15 d’abril de 2013. Acte de Cloenda de l’Olimpíada Nacional
de Física.

•

18 d’abril de 2013. Presentació del llibre “Aplicación sostenible de productos fitosanitarios”, del Sr. Santiago Planas de
Martí.

•

22 d’abril de 2013. Conferència per tal de celebrar la diada de
Sant Jordi “El català a més de 150 universitats del món”, a
càrrec d’Andreu Bosch i Rodoreda.

•

26 d’abril de 2013. Obertura a la ciutadania de l’ArborètumJardí Botànic Dr. Pius Font i Quer.

•

30 d’abril de 2013. Visita al rector de la Cònsol dels EUA a
Barcelona, Sra. Tanya C. Anderson.

•

Maig – Juny – Juliol – Setembre 2013. Acte de Lliurament de
les Orles Acadèmiques dels diferents centres de la Universitat
de Lleida.

•

14 de maig de 2013. Presentació de l’estudi: “Balanç del turisme a la demarcació de Lleida 2012”, a càrrec del Dr. Francisco García Pascual.

•

23 de maig de 2013. Acte d’Investidura com a doctor Honoris
Causa del Sr. Jaume Miranda i Canals.

•

31 de maig de 2013. Acte de Cloenda del Curs Acadèmic
2012-13 de les Aules Universitàries de la Gent Gran.
Conferenciant: Il·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo, paer en cap de
l’Ajuntament de Lleida
Títol de la conferència: L’educació: un actiu al llarg de la vida.

CENTRE DOLORS PIERA D’IGUALTAT
D’OPORTUNITATS I PROMOCIÓ
DE LES DONES DE LA UDL
Av. Jaume II, 71 25001 Lleida
Telèfon: 973703396 i 973702757
C/e: centredolorspiera@cdp.udl.cat
Web: www.cdp.udl.cat
Segueix-nos
facebook.com/centredolorspiera
@centrecdp
youtube.com/user/dolorspiera
Naixement
El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les
Dones de la Universitat de Lleida (CDP) neix el 2006 de la mà del
Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED) i de la Universitat de Lleida (UdL), tot avançant-se a la Llei Orgànica 3/2007,
de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes i a la
Llei Orgànica 4/2007 d’universitats, que, a la disposició addicional
dotzena, diu: “Les universitats han de comptar entre les seves estructures d’organització amb unitats d’igualtat per a l’exercici de
les funcions relacionades amb el principi d’igualtat entre dones i
homes”.
Objectius
El CDP té com a objectiu fonamental sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere i vetllar per la consecució de la igualtat
d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe. Per això, promociona la recerca en gènere i la difusió del coneixement sobre
les dones i elaborat per les dones, motiva la inclusió de la perspectiva de gènere en totes les tasques universitàries (docents,
d’investigació i de gestió) i contribueix a la formació de professionals que incloguin aquesta perspectiva en el desenvolupament
de la seva feina.
El CDP treballa estretament amb els Serveis de formació, recerca
i l’assessorament sobre gènere i d’igualtat d’oportunitats, com el
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SIED i el Centre d’Estudis i Documentació de les Dones (CEDD), biblioteca especialitzada del SIED sobre gènere i feminisme, ambdós
de la UdL.
Recerca i docència
Durant l’activitat acadèmica del curs 2012-13, el CDP ha realitzat activitats docents entre les quals destaquen: la VIII edició
del Màster Oficial on-line en Agents d’Igualtat d’Oportunitats
per a les dones: Àmbit rural; la formació en matèria d’igualtat
d’oportunitats per a l’alumnat i el becariat de col·laboració; cursos adreçats al Personal Docent i Investigador (PDI) i al Personal
d’Administració i Serveis (PAS). D’altra banda, ha acollit una beca
de col·laboració del Servei d’Informació i Atenció Universitària i les
pràctiques d’una alumna del Grau d’Educació Social.
Divulgació i sensibilització
El CDP disposa d’una pàgina web integral (www.cdp.udl.cat) i
d’una carpeta al Campus Virtual on hi ha disponibles recursos en
línia sobre conciliació, coeducació, violència de gènere, salut, llenguatge, docència, gestió i recerca universitàries des d’una perspectiva de gènere, etc. Les publicacions del curs 2012-13 han estat el
butlletí mensual del CDP i els números 7 i 8 de la col·lecció Genuïnes titulats La violència de gènere en l’àmbit laboral i/o acadèmic
i Creences de l’alumnat de la UdL sobre la violència de gènere.
D’altra banda, en l’àmbit de la sensibilització, ha organitzat les
commemoracions del 8 de març, 28 de maig, 15 d’octubre i 25 de
novembre.
Polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats
Des que s’aprovà el I Pla d’Igualtat d’Oportunitats a la UdL pel
Consell de Govern de 27 de juny de 2008 (acord 116/2008), el
CDP ha dissenyat i promogut polítiques de gènere i d’igualtat
d’oportunitats. Alguns dels resultats del curs 2012-13 són l’estudi
sobre la percepció que té l’alumnat de la UdL respecte la violència de gènere en el context universitari, l’estudi sobre l’estat de la
qüestió de la igualtat de gènere en els Campus d’Excel·lència Internacional, l’estudi de la trajectòria acadèmica del Personal Docent i
Investigador de la UdL, entre d’altres.
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Assessorament
En relació amb l’assessorament, ha donat resposta a les peticions
que han realitzat alumnes, PDI, PAS, grups de recerca, mitjans de
comunicació, entitats i institucions, etc. al voltant de temes diversos: situacions de dificultats de conciliació, l’ús no sexista del
llenguatge, violència de gènere, coeducació, entre d’altres.
Prevenció i atenció de la discriminació, assetjament
i violència per raó de gènere
En el marc de la mesura I.2.2. del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats i
de la Declaració Institucional de la Universitat de Lleida de tolerància zero envers la violència i l’assetjament per raó de gènere,
s’ha aprovat el Reglament d’actuació en cas de violència de gènere
a la UdL pel Consell de Govern de la Universitat de Lleida (Acord
núm. 57/2013 del Consell de Govern de 28 de febrer de 2013). El
Reglament guia la resposta de la Universitat de Lleida en casos
d’assetjament i altres manifestacions de la violència de gènere en
l’àmbit laboral i acadèmic des d’una perspectiva global, en incloure
sensibilització, formació, prevenció, detecció i atenció dels casos
en tots els col·lectius universitaris: personal docent i no docent i
estudiantat.
En aquesta línia de treball, destaquem activitats com el Premi del
Concurs d’Espots Audiovisuals contra la Violència de Gènere, per
tal de commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Els espots guanyadors van ser “La Clau”, de la professora de la UdL Sílvia Pons, i
“SOS”, d’un grup d’alumnes de l’IES Ronda de Lleida.
Projecció exterior
Dins de les accions de projecció exterior destaquem l’organització
de jornades i activitats formatives adreçades a alumnat i professorat de centres de secundària i al públic, en general, així com la
participació en activitats d’altres institucions i entitats.
Per a secundària: Jornada Per què no puc fer-ho? (9 de novembre
de 2012) on hi van participar un total de 342 estudiants, 163 noies
i 179 nois, per tal de presentar la Facultat de Lletres als nois i l’Escola Politècnica Superior, a les noies.
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Per al públic, en general: V Jornades Dones i igualtat de tracte al
món rural (15 d’octubre), Jornada Economia i igualtat de gènere (8
de març), Violència de gènere a les universitats (25 de novembre) i
Salut, qualitat de vida i igualtat de gènere (28 de maig).
De l’àmbit extern, col·labora amb el Casal de la Dona de l’Ajuntament de Lleida, l’Institut Català de les Dones i l’Instituto de la
Mujer i amb la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere per a l’Excel·
lència Universitària (RUIGEU), formada per 40 unitats, observatoris i oficines d’igualtat de les universitats espanyoles, la plataforma
virtual de la qual gestiona el CDP i allotja la UdL.

•

Premi del concurs de fotografia Dones Rurals 2013, per commemorar el Dia Internacional de les Dones Rurals (fins el 15
de setembre de 2013).

•

Per què no puc fer-ho? Jornada de presentació dels estudis universitaris sense estereotips de gènere. Es presentarà
l’INEFC, a les noies, i el grau de Nutrició i Dietètica de la Facultat de Medicina, als nois (8 de novembre de 2013).

•

Jornada sobre violència de gènere, per tal de commemorar
el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones (al voltant del 25 de novembre de
2013).

•

Art i igualtat de gènere, jornada per tal de commemorar el 8
de març, Dia Internacional de les Dones (6 de març de 2014).

•

Formació per a l’alumnat (Lliure Elecció i Matèria Transversal),
el Personal d’Administració i Serveis, en el marc del “Pla de
formació” del PAS, i el professorat, amb la col·laboració de
l’Institut de Ciències de l’Educació-Centre de Formació Contínua.

Projectes i activitats previstes pel curs 2013-14
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•

IX Edició del Màster Oficial on-line en Agents d’Igualtat
d’Oportunitats per a les dones a l’àmbit rural (període de
matrícula fins al 22 de setembre de 2013).

•

VI Jornades Dones i Igualtat de Tracte en el Món Rural (15
d’octubre de 2013).
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1. Pressupost de l’any 2013
El pressupost de la UdL per a l’any 2013 és de 72.253.046,28 € el
que suposa una variació del 0,91% respecte del pressupost del
2012.
La presentació d’un pressupost és sempre una declaració
d’intencions sobre la direcció i les magnituds de les polítiques i
accions que es duran a terme en el proper any natural. Tanmateix,
no hauríem de confondre aquesta declaració d’intencions amb el
fet que es tracti d’un pressupost ideal per a la UdL. De fet, no ho és.
La crisi econòmica i les polítiques d’ajustament que la Generalitat
de Catalunya aplica en resposta a aquesta crisi són realitats imposades que allunyen el present pressupost del pressupost desitjat.
El pressupost de l’exercici 2013 segueix les línies fixades en el Pla
Econòmic 2011-2014, aprovat pel Consell de Govern i Consell So-

Cap.

Concepte

3

Recordar que l’objectiu fonamental del Pla Econòmic 2011-2014
és assumir la reducció dels recursos disponibles, tot garantint el
funcionament adequat de la Universitat de Lleida, assegurant que
podrà complir correctament les seves funcions principals: generar una docència i formació de l’estudiantat de qualitat, produir
i transferir coneixement científic, tecnològic i cultural altament
competitiu i reconegut nacionalment i internacionalment, i contribuir al desenvolupament econòmic i social de les Terres de Lleida i de la resta de Catalunya.
En el següent quadre es mostren els ingressos, agrupats per capítols, corresponents als exercicis 2012 i 2013, així com la comparació percentual entre ambdós exercicis:

2012

2013

Taxes, preus públics i altres ingressos

15.493.609,00

17.650.898,00

13,92

24,43

4

Transferències corrents

50.134.112,00

48.814.518,96

-2,63

67,56

5

Ingressos patrimonials

705.399,89

420.975,29

-40,32

0,58

66.333.120,89

66.886.392,25

0,83

92,57

4.997.911,67

5.248.654,03

5,02

7,26

Ingressos corrents

% variació

% cap.
2013

7

Transferències de capital

9

Passius financers

270.000,00

118.000,00

-56,30

0,16

Ingressos capital

5.267.911,67

5.366.654,03

1,87

7,43

71.601.032,56

72.253.046,28

0,91

100,00

TOTAL

Si fem referència a l’origen del finançament dels ingressos corrents, diferenciant entre finançament propi, que engloba els
capítols 3 (Taxes, preus públics i altres ingressos) i 5 (Ingressos
patrimonials) i finançament aliè, que engloba els capítols 4 (Transferències corrents), observem com els recursos propis representen
el 25% enfront un 75% dels recursos aliens. La reducció del fi-
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cial el mes de juliol de 2011, on s’han efectuat els ajustos necessaris degut a la nova reducció del finançament públic i a l’augment
del preu dels crèdits en la matrícula de graus i màsters oficials.
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nançament de la Generalitat de Catalunya i l’augment dels ingressos per matrícula i prestació de serveis, ha fet que en els darrers
dos anys s’incrementin en 8 punts els recursos propis de la UdL.
En relació amb les despeses, aquestes es distribueixen d’acord amb
el següent quadre:

ÍNDEX

Cap.

Concepte

1

Despeses de personal

51.541.135,66

52.002.897,40

0,90

71,97

2

Despeses de béns i serveis

11.856.544,51

11.287.937,14

-4,80

15,62

3

Despeses financeres

52.438,46

46.126,59

-12,04

0,06

4

Transferències corrents

2.325.762,76

1.901.880,46

-18,23

2,63

Despesa corrent

65.775.881,39

65.238.841,59

-0,82

90,29

6

Inversions reals

4.807.239,50

6.018.726,91

25,20

8,33

9

Passius financers

1.017.911,67

995.477,78

-2,20

1,38

Despesa capital

5.825.151,17

7.014.204,69

20,41

9,71

71.601.032,56

72.253.046,28

0,91

100,00

TOTAL

2012

2013

La Universitat de Lleida ha de convertir aquesta situació econòmica en una oportunitat per tal d’ implementar estratègies a curt
i mitjà termini que cerquin la necessària sostenibilitat econòmi-

% variació

% cap.
2013

ca i l’ús més eficient, funcional i racional dels recursos humans
i econòmics, per disposar d’una universitat amb una docència i
recerca de qualitat.

Gràfic estat d’ingressos
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Gràfic estat de despeses

Quadre comparatiu de l’estat d’ingressos i de despeses des de l’any 2009 fins al 2013
ESTAT D’INGRESSOS

Variació
2009
respecte
2008

2010

Variació
2010
respecte
2009

2011

Variació
2011
respecte
2010

2012

Variació
2012
respecte
2011

2013

Variació
2013
respecte
2012

Cap. 3

Taxes, preus
públics i altres
ingressos

10.463.358

-3,72% 11.142.750

6,49% 12.576.521

12,87% 15.493.609,00

23,19% 17.650.898,00

13,92%

Cap. 4

Transferències
corrents

56.284.872

8,31% 59.297.229

5,35% 54.650.886

-7,84%

50.134.112,00

-8,26% 48.814.518,96

-2,63%

Cap. 5

Ingressos
patrimonials

Cap. 7

Transferències
capital

Cap. 9

Passius
Financers

TOTAL INGRESSOS
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884.636

3,20%

682.759

-22,82%

693.311

1,55%

705.399,89

1,74%

9.637.918 -26,02% 20.250.444

110,11%

11.951.566

-40,98%

4.997.911,67

-58,19%

355.000 7000,00%

5.000

-98,59%

270.000,00

5300%

18,70% 79.877.285

-12,92%

71.601.032,56

5.000 -99,17%
77.275.784

-0,06% 91.728.183

420.975,29 -40,32%
5.248.654,03

5,02%

118.000,00 -56,30%

-10,36% 72.253.046,28

0,91%
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ESTAT DE DESPESES

Variació
2009
respecte
2008

2010

Variació
2010
respecte
2009

2011

Variació
2011
respecte
2010

2012

Variació
2012
respecte
2011

2013

Variació
2013
respecte
2012

Cap. 1

Despeses de
personal

51.330.682

8,06% 52.610.705

2,49% 51.880.787

-1,39%

51.541.135,66

-0,65% 52.002.897,40

0,90%

Cap. 2

Despeses de
béns corrents
i serveis

13.961.560

-5,85% 15.749.886

12,81% 14.194.954

-9,87%

11.856.544,51

-16,47% 11.287.937,14

-4,80%

Cap. 3

Despeses
financeres

Cap. 4

49.764

51,88%

51.918

4,33%

50.881

-2,00%

52.438,46

3,06%

46.126,59 -12,04%

Transferències
corrents

2.180.542

18,85%

2.282.437

4,67%

2.426.333

-6,30%

2.325.762,76

-4,14%

1.901.880,46 -18,23%

Cap. 6

Inversions
reals

9.745.236 -25,71% 20.649.318

111,89%

10.470.746

-49,29%

4.807.239,50

-54,09%

6.018.726,91

25,20%

Cap. 8

Actius
financers

3.000

0,00%

0,00%

3.000

0,00%

0,00% -100,00%

0,00

0,00%

Cap. 9

Passius
financers

5.000

66,67%

380.916 7518,33%

850.583

123,30%

1.017.911,67

995.477,78

-2,20%

18,70% 79.877.285

-12,92%

71.601.032,56

-10,36% 72.253.046,28

0,91%

TOTAL DESPESES
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77.275.784

3.000

-0,06% 91.728.183

19,67%
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2. Finançament per objectius
Durant l’any 2012, s’han avaluat els indicadors de l’exercici
2011 del sistema de finançament per objectius 2008-2010,
aprovat per la Generalitat per a la millora del finançament
de les universitats públiques catalanes. Aquest sistema valora uns objectius i indicadors, agrupats en tres àmbits: Recerca, Docència i Gestió.
a) En l’àmbit de la Recerca, la distribució és totalment competitiva, i la UdL ha assolit un 4,87 % del sistema universitari
català, davant el 6,04 % que s’havia obtingut l’exercici 2010.
Es valoren els trams de recerca vius, el PDI que pertany a
grups de recerca reconeguts per la Generalitat, el nombre
de projectes europeus, els ingressos per convocatòries públiques competitives, per contractes i serveis, i per llicències
i patents, i el nombre d’spin-off universitàries. Cal posar de
manifest la davallada en el percentatge en l’àmbit de la recerca, fruit dels menors ingressos per projectes RDI no competitius i descens en la coordinació i lideratge de projectes
europeus.
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b) En l’àmbit de la Docència, s’ha assolit el 85,19 % dels
màxims assolibles, davant el 82,57 % de l’exercici 2010. Els
indicadors que s’avaluen són la taxa d’eficiència, la taxa
d’abandonament, la taxa de rendiment, la taxa de dedicació
docent, la dimensió dels grups de classe, la taxa de mèrits
docents, els estudis amb menys de 30 estudiants, la implantació de la llengua catalana i anglesa, i els estudiants
que han realitzat pràctiques. L’avaluació es fa a través de
la millora per quartils respecte les dades de l’inici del pla de
millora del finançament.
c) En l’àmbit de la Gestió, s’ha assolit el 99,49 % dels màxims
assolibles, davant el 99,61 % de l’exercici anterior. Els indicadors que s’avaluen són: no estar en dèficit pressupostari, el disposar d’un pressupost per programes i disposar
d’indicadors de costos dels principals serveis.
Cal destacar que en tots tres àmbits del finançament per
objectius s’ha aconseguir millorar i que, en el seu conjunt,
l’import d’aquest finançament ha estat de 2.462.822,38 €.

ÍNDEX

ÀMBIT DE GESTIÓ
286

1. La gestió per processos a la UdL

2. Administració electrònica

Durant el 2012, s’ha treballat en la modificació i el redisseny del
Mapa de Processos i de l’Arbre de Processos de la UdL. Aquesta
actualització s’ha fet en funció de la nova estructura de les àrees
funcionals, i com a resposta a les noves necessitats que s’han detectat.

Seguim treballant en la concreció d’accions destinades a implantar
i posar en marxa les peces diferents que configuren l’administració
electrònica, i aprofitem el treball col·laboratiu amb els diferents
grups de treball de l’ACUP (Associació Catalana de les Universitats
Públiques).

El document del Pla de millora de la gestió de la UdL 2013-15 ha
sorgit com a resposta a la preocupació per l’eficiència i la gestió
universitària. El Pla ha d’ajudar en la millora de la prestació de
serveis que actualment ofereix la UdL a diferents col·lectius, entre
ells, l’estudiantat, el PAS, el PDI, les empreses, les institucions i la
societat en general.

Seu electrònica

Dins el Pla de millora de la gestió de la UdL 2013-2015 s’inclou
l’elaboració del Catàleg de Serveis de la UdL. Actualment, ja hi ha
més de 100 serveis rellevants identificats i s’està treballant sobre
la definició d’aquests.

Les principals fites assolides han estat:
• Desenvolupament de la integració de la instància genèrica i
ERES.

Un aspecte fonamental d’aquest Catàleg de Serveis és la definició
i concreció dels Compromisos dels Serveis que les unitats organitzatives presten. Els objectius d’aquests compromisos són:

• Adopció com a sistema de publicació de l’e-Tauler.

• Aportar informació d’interès, perquè, en la prestació dels nostres serveis a l’usuari, siguem el màxim de garantistes en els
compromisos de qualitat.

• Desenvolupament del sistema de publicació del BOU.

• Comunicar els drets de les persones que sol·liciten els serveis
i les obligacions de les unitats organitzatives que els presten.

Registre electrònic

• Millorar l’efectivitat i l’eficiència de la UdL com a servei públic
i disminuir la burocràcia, a partir de:
• Facilitar l’accessibilitat mitjançant la prestació de serveis electrònics.
-- Afavorir l’increment del nivell de satisfacció de les persones que reben els nostres serveis, mitjançant el seguiment
de la seva percepció i l’assoliment dels nivells de servei establerts.
-- Implicar el personal de la UdL en la millora contínua.
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S’ha posat en marxa la seu electrònica de la UdL i la seva integració amb el registre electrònic i la notificació electrònica. Cal
esmentar, especialment, l’aprofitament d’eines que l’Administració
Oberta de Catalunya posa a disposició de les universitats i que
suposa una reducció de costos força important.

Àmbit de gestió

• Adopció com a sistema de notificació de l’e-Notum.

• La resta de seccions de la seu.

S’ha actualitzat la darrera versió del registre electrònic de la UdL
i la integració de la instància genèrica de la seu electrònica. Així
es compleix amb els requeriments del Reglament d’ús dels mitjans
electrònics en l’àmbit de la Universitat de Lleida.
Gestor documental
Estem en la fase d’implantació i posada en marxa dels sistemes de
producció i preproducció del gestor documental; així com en la

ÍNDEX

integració dels sistemes d’informació universitaris. També s’està
treballant en la implementació del model documental de la UdL,
i finalment en la integració amb el servei de l’e-arxiu del CESCA.
Digitalització certificada de documents
Per tal d’acomplir els requeriments sobre digitalització de la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics i dins del grup de treball de gestió documental de l’ACUP,
la UdL ha liderat el projecte sobre la digitalització certificada de
documents.
Com a principal fita assolida s’ha confeccionat la Guia certificada
de documents i els documents específics següents:
• Proposta de norma.
• Política de signatura electrònica en l’àmbit de la digitalització
certificada de documents en suport paper.
• Proposta de maquinari i programari, amb les especificacions
tècniques mínimes que han de complir el maquinari i el programari de digitalització.
• Document d’integració amb el gestor documental.
• Model d’instruccions que s’ha de lliurar a un proveïdor extern.
Entitat de Registre de Certificació Digital
La certificació digital de la UdL s’ha lliurat en funció de les necessitats que els col·lectius de PAS i PDI han explicitat. Durant aquest
curs acadèmic, 113 membres de la comunitat universitària han
disposat d’aquesta certificació; a més, es disposa de 5 certificats
de dispositiu segur per a pàgines web. Tots aquests s’afegeixen
als 228 del curs acadèmic anterior, la qual cosa fa un total de 346
certificats digitals a la UdL.

centres que pretén assolir aquesta signatura voluntària d’actes
durant el curs 2013-14.
Amb l’objectiu de fomentar l’ús i el coneixement de l’administració
electrònica, s’han dut a terme 2 cursos de formació per al PAS.
Aquesta formació va ser impartida conjuntament des del vessant
jurídic, tecnològic i pràctic.

3. Eina de Gestió comuns d’espais
L’aplicatiu de Gestió d’Espais Comuns (GEC) és un programa informàtic creat i dissenyat per a millorar l’eficàcia en la gestió d’espais
a la UdL i per a garantir la reserva dels espais dedicats a la docència i potenciar-ne l’ús.
L’any 2011, es va implantar en el Campus de Cappont. Ha millorat
de manera substancial els procediments que es venien realitzant
dins l’àmbit de la reserva d’espais del Campus i ha suposat una
gestió integral de tots els espais del Campus, perquè s’ha unificat en una sola aplicació la informació, pel que fa a l’ocupació
d’espais, tant d’UXXI com de la resta de reserves (ensenyaments no
reglats, actes protocol·laris, activitats culturals, etc....).
El darrer trimestre de 2012, es va iniciar la implantació al Campus
de Ciències de la Salut, que, durant aquest primer semestre de
2013, s’està posant a punt. En el segon trimestre de 2013, es va
iniciar la implantació en el Campus de Rectorat i en el Campus de
l’ETSEA.
L’eina permet també fer estudis envers l’ocupabilitat dels espais
podent-se així analitzar i estudiar en quines franges horàries,
quins dies, quins centres tenen més o menys freqüència d’us, i
d’aquesta manera poder prendre decisions per tal d’optimitzar l’ús
dels espais.

Per abordar el projecte de la signatura d’actes digital s’ha creat
un grup de treball multidisciplinar. S’ha definit un pla pilot en dos
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