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Presentació

Un any mes posem al vostre abast el balanç del curs acadèmic passat per mitjà de la Memòria acadèmica. Més enllà, però, de la presentació 
d’unes dades, el conjunt d’aquesta publicació ens brinda una nova oportunitat d’explicar a la comunitat universitària i a la societat en gene-
ral quin ha estat el treball que hem dut a terme durant els últims dotze mesos, complint, d’aquesta manera, amb l’obligació que tenen totes 
les institucions públiques de retre compte a la societat de la gestió dels recursos que els atorga per dur a terme la missió que els ha estat 
encomanada, que en el nostre cas no és altra que contribuir a la creació, la conservació i la transmissió del coneixement.

Durant el curs 2005-06 la Universitat de Lleida ha continuat tirant endavant amb il·lusió el seu projecte col·lectiu de ser una universitat de 
qualitat i de referència des de tots els punts de vista, i un bon exemple d’aquesta voluntat és l’aprovació del Pla Estratègic de la Universitat, 
amb el suport tant del Consell de Govern com del Claustre. El Pla Estratègic es presenta com una eina essencial per al futur immediat de la 
nostra universitat que defi neix els objectius globals de la institució per als propers anys i l’establiment dels mecanismes adients per acon-
seguir-los.

En docència, cal destacar la posada en marxa de tres noves titulacions —Arquitectura Tècnica, Biotecnologia i Nutrició Humana i Dietètica—, 
així com la primera edició del màster ofi cial en Sanitat i Producció Porcina concedit pel DURSI, el qual ja s’ha impartit seguint els criteris de 
Bolonya (la nostra universitat ha estat l’única a tot l’Estat autoritzada a fer-ho). Juntament amb aquest estudis, durant el curs 2005-06 i dins 
del marc de les directrius marcades per la convergència de l’espai europeu d’ensenyament superior, s’ha dissenyat el mapa de postgraus de 
la UdL, s’ha fet l’oferta corresponent als màsters ofi cials per al proper curs 2006-07 i s’ha dissenyat una proposta de màsters amb l’horitzó 
posat en l’any 2010.

Els resultats obtinguts per la UdL en l’àmbit de la recerca durant el curs 2005-06 pel que fa a projectes del Plan Nacional de I+D+I, font 
principal de fons per a la recerca de les universitats, es poden considerar satisfactoris. S’ha aconseguit un percentatge d’èxit del 56%, lleu-
gerament superior a la mitjana estatal, situada al voltat del 53%. A més, cal destacar la consecució del primer ajut per al Parc Científi c i 
Tecnològic i l’ajut del CIDEM que ha permès crear a la Universitat el Trampolí Tecnològic, el qual ha de donar un impuls a la transferència del 
coneixement i a la creació d’empreses des de la mateixa universitat. Amb la voluntat de donar un major impuls a les activitats de recerca del 
personal investigador de la UdL, durant aquest curs acadèmic s’ha creat una nova estructura per als serveis cientifi cotècnics i s’ha aprovat 
la normativa de creació de centres de recerca propis. Totes aquestes i altres accions han tingut el seu colofó amb la signatura, el passat 19 
de juliol, del Conveni Marc per a l’impuls del R+D+I.

Una menció especial mereixen en aquesta memòria les accions dirigides als membres de la comunitat universitària. En aquest sentit, cal 
destacar la realització, després de molts anys, de les primeres fases de promoció del personal d’administració i serveis, la convocatòria de 
diversos processos de selecció de PAS laboral i funcionari i l’increment de la dotació del fons social. Pel que fa referència al personal acadè-
mic, són especialment destacables les diverses convocatòries públiques de places de professorat dirigides principalment a donar suport a les 
tasques acadèmiques que s’han de desenvolupar en les noves titulacions. Finalment, dins de les accions dirigides al col·lectiu d’estudiants, 
cal destacar novament l’increment en la dotació pressupostària destinada als programes de mobilitat, així com les accions dirigides a afavorir 
la promoció de projectes de doble titulació.

En l’àmbit de les noves tecnologies, i continuant la tasca desenvolupada al llarg dels darrers anys amb vista a esdevenir una universitat 
tecnològicament avançada, s’ha posat en marxa la xarxa sense fi l (Wi-Fi) a tots els campus de la UdL i s’ha desenvolupat el projecte PortàTIC, 
que ha facilitat l’accés a les noves tecnologies a un nombre importat de membres de la comunitat universitària.
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Pel que fa a les accions dirigides a la projecció exterior de la UdL, conscients com som de la necessària interacció que ha d’existir amb el 
món que ens envolta, entre d’altres accions es poden mencionar l’organització d’un homenatge al doctor Joan Oró, el desenvolupament de 
diferents programes de cooperació, l’organització de les aules de la gent gran o la signatura de convenis de col·laboració amb diverses ins-
titucions culturals, com ara l’Institut de Teatre o l’Observatori de la Llengua Catalana. Cal destacar també l’aprovació d’un nou títol propi no 
professionalitzador per a adults que, sota la denominació de Programa Sènior, vol facilitar l’accés a ensenyaments d’un cert nivell universitari 
a persones adultes sense titulació prèvia.

La relació d’activitats que es recullen en aquesta presentació, a més d’avançar alguns dels projectes que s’han dut a terme durant el curs 
2005-06 i que trobareu desenvolupats en les pàgines següents, vol fer partícips els lectors de l’entusiasme i la intensitat amb què han tre-
ballat al llarg dels darrers tres-cents seixanta-cinc dies, tant individualment com col·lectivament, tots els membres de la comunitat univer-
sitària, als quals cal agrair i reconèixer la feina desenvolupada.
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EQUIP DE GOVERN

Rector
Dr. Joan Viñas Salas

Secretària General
Dra. Ana M. Romero Burillo

Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé 

Vicerector de Professorat
Dr. Joan Ramon Rosell Polo 

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

Vicerector de Recerca i Innovació
Dr. Ramon Canela Garayoa

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

Vicerector de Qualitat i Planifi cació
Dr. Joan Prat Corominas

Vicerectora de Docència 
Dra. Isabel del Arco Bravo

Vicerector d’Estudiantat
Dr. Xavier Gómez Arbonés

Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
Dra. Carme Figuerola Cabrol 
Coordinadors i coordinadores
Coordinadora d’Economia
Dra. Maria Farré Perdiguer

Adjunts i adjuntes

Docència 
Sr. Oriol Rebull Jornet (fi ns al 30/6/06)
Sr. Xavier Aguilar Muñoz (des de l’1/7/06)
Sra. Carme Farré Vidal (fi ns al 31/7/05)
Dra. Rosario Fanlo Domínguez (fi ns al 31/10/05)
Dra. Neus Vila Rubio

Estudiantat
Sr. Josep Maria Romero Gómez

Infraestructures i Tecnologies de la Informació
Sr. Albert Roca Álvarez
Sr. Javier Arántegui Jiménez

Qualitat i Planifi cació
Dr. Josep M. Cots Caimons 

Professorat
Dr. Carles Capdevila Marqués

Recerca i Innovació
Dra. Elisa Cabiscol Català 
Dr. Jordi Garreta Bochaca
Dr. Jordi Martí Hennberg (fi ns al 15/2/06)
Dr. Albert Turull Rubinat (des del 16/2/06)

Accés a la universitat
Dr. Joan Ribera Calvet (a partir de l’1/01/05)

Altres càrrecs

Vicegerent
Sr. Francisco Peralta Saguer

Dircector Fundació Universitat de Lleida
Dr. Joan Busqueta Riu
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CLAUSTRE

Claustre General

Membres del Claustre

Membres nats

Dr. Joan Viñas Salas
Dra. Isabel del Arco Bravo
Dr. Jaume Barrull Pelegrí
Dr. Ramon Canela Garayoa
Dr. César Fernández Camón
Dr. Joan Prat Corominas
Dr. Joan R. Rosell Polo
Dra. Ana María Romero Burillo
Sr. Josep M. Sentís Suñé

Deganats i direccions de centre

Dra. M. Àngels Basells Bailón
Dr. Ferran Badia Pascual (des del 9/10/05)
Dr. Xavier Chavarriga Soriano (fi ns al 8/10/05)
Dr. Emili Junyent Sánchez
Dr. Antonio Michelena Bárcena
Sra. Carmen Nuin Orrio
Dra. Agnès Pardell Veà
Dr. Àngel Rodríguez Pozo

Direccions de departament i d’institut

Dr. Eduardo Angulo Asensio 
Dr. Joan Baró Llinàs 
Dr. Xavier Carrera Farran 
Dr. Joan Cecilia Averós 
Dr. Ramon Colell Brunet 
Dr. Roberto Fernández Díaz 
Dr. José Luís Gallizo Larraz 
Dr. Joan Ganau Casas
Dr. Miquel Llorca Marqués 
Dr. Enric Llurda Gimenez 
Dra. Olga Martín Belloso 

Dr. Xavier Masià Costa (fi ns al 25/1/06)
Dra. Ana M. Pelacho 
Dr. Pedro J. Pérez García 
Dr. Luís Pérez Ruiz 
Dr. Xavier Pons Domènech
Dr. Jaume Puy Llorens 
Dr. Josep M. Reñé Espinet 
Dra. Núria Sala Martí (del 17/10/05 fi ns al 15/2/06)
Dr. Pere Solà Solé
Dr. Francisco Solsona Tehas 
Dr. Albert Sorribas Tello
Dr. Jordi Suïls Subirà (des del 26/1/06)
Dr. Josep M. Tamarit Sumalla 
Dr. Antoni Vaquer Aloy 
Dr. Enric Vicedo Rius 
Dra. Pilar Vinuesa Vilella
Dr. Rafael Allepuz Capdevila 
Sr. Josep M. Arrufat Gassió 
Sr. Javier de Castro Fresnadillo 

Claustrals electes

Personal acadèmic

Personal acadèmic funcionari doctor 

Dr. Ramon Albajes García 
Dr. Martí Aldea Malo 
Dra. M. Teresa Alsinet Bernadó 
Dra. M. Teresa Areces Piñol 
Dr. Àlvaro Aunós Gómez 
Dr. José Balasch Solanes 
Dra. Mercè Balcells Fluvia 
Dr. Javier Barragan Fernández 
Dr. Ramon Batalla Villanueva 
Dr. Joan Biscarri Gassió 
Dr. Antoni Blanc Altemir 
Dr. Víctor Breton Solo de Zaldivar 
Dra. Manuel Bureu Ramos 
Dr. Jesús Burgueño Rivero 
Dr. Joan Busqueta Riu
Dra. M. Àngels Cabases Piqué 
Dr. Jordi Caldero Pardo 
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Dr. Carlos Cantero Martínez 
Dr. Carles Capdevila Marqués 
Dra. Mercè Castillo 
Dr. Manuel Cerezo Magan 
Dr. Antoni Colom Gorgues 
Dr. Josep M. Cots Caimons 
Dra. Matilde Eizaguirre Altuna 
Dr. Pere Enciso Rodríguez 
Dr. Josep E. Esquerda Colell 
Dra. Assumpta Estrada Roca 
Dra. Mariona Farré Perdiguer 
Dra. Elvira Fernàndez Giraldez 
Dr. Francisco Fité Llevot 
Dr. José Juan Galceran Nogués 
Dr. Jordi Garreta Bochaca 
Dr.Josep Gelonch Anyé 
Dra. Anna Gené Duch 
Dr. Pere Godoy García 
Dr. Xavier Gómez Arbonés 
Dr. Enric Herrero Perpiñán 
Dr. Àngel Huguet Canalis 
Dr. Albert Ibarz Ribas 
Dra. Maria Antònia Jarné Mòdol 
Dr. Francisco Juárez Rubio (des del 9/2/06)
Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera 
Dr. Jaume Lloveras Vilamanya 
Dr. Jesús Lorés Vidal 
Dr. Felip Mañá Seres
Dr. Jordi Martí Henneberg 
Dr. José A. Martínez Casasnovas 
Dr. Xavier Masià Costa (des del 26/1/06)
Dra. Amparo Miñambres Abad 
Dra. Conxita Mir Curcó 
Dr. Joaquim Monserrat Viscarri 
Dr. Josep Moreno Gené 
Dra. M. José Motilva Casado
Dr. Reinald Pamplona Gras 
Dr. Juan Pemán Gavín 
Dra. M. Teresa Peralta Escuer 
Dra. Manuela Pifarré Turmo 
Dra. M. Carmen Piñol Felis 
Dr. Jaume Pont Ibañez 
Dr. Jordi Recasens Guinjuan 

Dr. Joan Ribera Calvet 
Dr. Ignacio Romagosa Clariana 
Dra. M. Paz Romero Fabregat 
Dr. Joaquim Ros Salvador 
Dr. Manuel Ruiz Gonzalez (des del 9/2/06)
Dr. Pere Sabaté Prats (fi ns al 8/2/06)
Dra. Núria Sala Martí 
Dra. M. Mercedes Sala Ríos 
Dr. Ramon Saladrigues Solé (fi ns al 8/2/06)
Dr. Vicente Sanchís Almenara (des del 18/10/05 fi ns 15/2/06)
Dr. Alberto Sans Badia 
Dra. Àngels Santa Bañeres 
Dr. Delfí Sanuy Castells 
Dr. Ramon Sistac Vicen 
Dra. Rosa M. Soler Tatche 
Dr. Jordi Suïls Subirà (fi ns al 25/1/06)
Dra. Rosa M. Teira Esmatges 
Dr. Xavier Terrado Pablo 
Dra. M. Dolors Toldrà Roca 
Dr. Marc Tor Naudi 
Dr. Francisco Tovar Blanco 
Dr. Albert Turull Rubinat 
Dra. Cristina Vega García 
Dra. Concepció Vendrell Serés 
Dr. Amadeu Viana San Andrès 
Dr. Frederic Vilà Tornos 
Dra. M. Josep Vilalta Escobar 
Dra. Carolina Villacampa Estiarte 
Dr. Daniel Villalba Mata 
Dr. Josep M. Villar Mir 
Dr. Jordi Voltas Velasco 

Resta de personal acadèmic 

Sra. Lourdes Armengol Castells 
Sra. Marisè Astudillo Pombo 
Dr. Jaume Baró Aylon 
Sr. Xavier Burrial Sancho 
Dr. Daniel Casado González 
Dr. César Cierco Siera 
Dr. Eduard Cristóbal Fransi 
Sr. Josep Dalmases Mestre 
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Dra. M. Àngels de la Torre Ruiz 
Sra. Núria Montserrat Farré Barril 
Sr. Àlvaro Fernànandez Serrano 
Sra. M. José Gros Ezquerra 
Sra. Pilar Jürschik Jiménez 
Dra. Núria Llevot Calvet 
Dra. Carmen López Alonso
Dra. Sónia Marín Sillué 
Sra. M. Teresa Mora Vilardosa 
Dr. Jaume Ribalta Haro 
Dra. Salomé Ribes Amorós 
Dr. Josep M. Ribó Balust 
Sr. Joan Roca Enrich 
Dr. Jaume Roca Vallespí 
Dr. Manuel Sánchez de la Torre 
Sr. Francisca Sanvicen Torné 
Dr. Santiago Saura Martínez de Toda 
Dr. Jordi Tamarit Sumalla 
Sra. Teresa Torner Benet 
Dr. Joan Torres Puig-Gros 
Sr. Jorge Vilaret Vilar 

Estudiantat

Sr. Javier Aguilar Muñoz
Sra. Núria Alòs Colomer
Sr. Jordi Altisent Buira
Sr. Isaac Amézaga Saumell
Sra. M. Antonia Argelich Gutíerrez
Sra. Cristina Baitg Rosó
Sr. Artur Barceló Tortella
Sra. Núria Bech Padrosa
Sra. Eva Berenguer Monclús
Sra. Anna Borrego Claveria
Sra. Judit Capel Safont
Sr. Mario Carrillo Salagre
Sr. Ramon Casals Gasia
Sra. Emília Castellana Rufat
Sr. Héctor Climent Antolí
Sr. Jaume-Edmon Cruset Tonietti
Sr. Eduardo De la Cruz Martínez

Sra. Laia Escuer Marco
Sr. Santi Fernández Lorente
Sra. Maria Pilar Fernández Lorente
Sra. Alina Franco Asnà
Sr. Manel García Claramunt
Sra. Ivette García Secall
Sra. Ariadna Gasol Cudós
Sr. Jordi Grau San Martín
Sr. Roger Jaimejuan Bonastre 
Sr. Daniel Lloret Nasarre
Sr. Miguel Macías Novau
Sra. Aina Marqués Munar
Sra. Neus Martí Llurba
Sra. Mireia Martínez Albertín
Sra. Marta Martínez Serra
Sr. Guillem Mas Santacreu
Sr. Xavier Millà Rufach
Sr. David Moral Mir
Sra. Elena Mur Cacucho
Sr. Robert Nisarre Sampedro
Sr. Jordi Noro Peñaranda
Sra. Meritxell Nus Gallart
Sr. Xavier Oriol Granado
Sr. Eduard Orteu Navés
Sra. Inés Ortiz Catala
Sr. Marc Padilla Parellada
Sra. Daisy Pellicer Val
Sra. Sílvia Perelló Márquez (fi ns al 17/1/06)
Sr. Sebastian Plaza Aguilà
Sra. Carme Prunera Sas
Sr. Gerard Raimat Ferrando
Sr. Oriol Rebull Jornet
Sr. Ramon Riera Tatché
Sr. Josep M. Romero Gómez
Sr. Xavier Roqué Prat
Sr. Albert Ros Simón
Sra. Anna Salvia Martí
Sr. Joan Carles Sánchez Recio
Sra. Núria Sendra Fenollar
Sr. Javier Sierra Pierna
Sra. Núria Simon Bartomeus
Sra. Cheryl Terés Castillo
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Sra. Jerònia Trobat Sbert (fi ns al 19/10/05)
Sra. Maria Blanca Vielba Pardo
Sra. Laura Villena Cuche
Sr. Andrès Villora López

Personal d’Administració i Serveis

Pas funcionari 

Sra. Joana Bové Barberà 
Sr. Joaquim Erta Borrego
Sr. David Garrido Santiago
Sr. Carles Giné Janer
Sra. Blanca Guilera Lladós
Sra. Montserrat Pifarré Biosca
Sra. Isabel Ros Gorné
Sra. M. Pilar Sánchez Alandí
Sra. Encarni Santiago López
Sra. Margarida Serveto Puig
Sra. Magda Torrelles Porqueres
Sra. Emília Vilalta Penella

Pas laboral

Sra. Corrie Allaert Vandevenne
Sra. Fermina Berzosa Fernández
Sr. Francesc Català Alòs
Sr. Josep Jaume Grau Morreres 
Sr. Adolf Izquierdo Borràs
Sra. Marisol Jané Maties 
Sra. Teresa Piñol Porqueres 
Sra. Carmen Prats Darder
Sr. Josep Rodríguez Tolosa
Sr. Xavier Rodríguez Vila 

CONSELL DE GOVERN 

Membres del Consell de Govern

Membres nats

Dr. Joan Viñas Salas. Rector
Dra. Ana Maria Romero Burillo. Secretària general 
Sr. Josep M. Sentís Suñé. Gerent

Membres elegits pel Claustre (40%)

Personal acadèmic

Dr. Ramon Albajes García. ETSEA
Dr. Joan Busqueta Riu. Facultat de Lletres 
Dra. Ana Gené Duch, Facultat de Ciències de l’Educació 
Dr. Reinald Pamplona Gras. Facultat de Medicina 
Dra. Teresa Areces Piñol. Facultat de Dret i Economia 
Dr. Francesc Solsona Tehas. E. U. Politècnica
Dr. Eduard Cristóbal Fransi. Facultat de Dret i Economia
Sra. M. Pilar Jürschik Giménez. E. U. Infermeria

Estudiantat

Sr. Xavier Aguilar Muñoz. Facultat de Lletres
Sr. Jordi Altisent Buira. Escola Politècnica Superior
Sr. Ramon Casal Gassia. Facultat de Dret i Economia
Sr. Xavier Oriol Granado. Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Oriol Rebull Jornet. Facultat de Ciències de l’Educació
Sr. Josep Maria Romero Gómez. Escola Politècnica Superior
Sr. Javier Sierra Pierna. Facultat de Dret i Economia

Personal d’administració i serveis

Sra. Fermina Berzosa PAS Laboral
Sr. Francesc Català Alós. PAS laboral (des del 15/2/06)
Sr. Joaquim Erta Borrego. PAS funcionari (des del 15/2/06)
Sr. Carles Giné Janer. PAS funcionari (fi ns al 14/2/06)
Sra. Marisol Jané Maties. PAS laboral (fi n al 14/2/06)
Sra. Isabal Ros Gorné. PAS funcionari 
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Membres elegits entre directors de departament i institut/
degans i directors d’escola (30%)

Direccions de departament i institut

Dr. Miquel Llorca Marqués. Director del Departament d’Enginyeria 
Agroforestal (fi ns al 20/3/06)
Dra. Ana M. Pelacho. Directora del Departament d’Hortofructicul-
tura, Botànica i Jardineria (fi ns al 20/3/06)
Dr. Albert Sorribas Tello. Director del Departament de Ciències Mè-
diques Bàsiques (fi ns al 20/3/06)
Dr. Xavier Pons Domènech. Director del Departament Producció 
Vegetal i Ciència Forestal
Dr. Antoni Vaquer Aloy. Director del Departament Dret Privat (fi ns 
al 20/3/06)
Dr. Jordi Domingo Coll. Director del Departament de Geografi a i 
Sociologia (des de l’1/3/05 fi ns al 31/7/05)
Dr. Joan Ganau Casas. Director del Departament de Geogràfi a i 
Sociologia (des del 1/8/05 fi ns al 20/3/06)
Dra. Pilar Vinuesa Vilella. Directora del Departament de Didàcti-
ques Específi ques (fi ns al 20/3/06)
Dr. Pere Solà Solé. Director del Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispana (fi ns al 20/3/06)
Dr. Pedro J. Pérez Garcia. Director Departament Medi Ambient i 
Ciències del Sòl (des del 21/3/06)
Dr. Ramon Colell Brunet. Director Departament d’Infermeria (des 
del 21/3/06)
Dr. Jaume Puy Llorens. Director Departament. Química (des del 
21/3/06)
Dr. Jordi Suïls Subirà. Director Departament Filologia Catalana i 
Comunicació (des del 21/3/06)
Dr. Xavier Carrera Farran. Director Departament Pedagogia i Psico-
logia (des del 21/3/06)
Dr. José Luis Gallizo Larraz. Director Departament Administració i 
Direcció d’Empreses (des del 21/3/06)
Dr. Joan Baró Llinàs. Director Departament. Economia Aplicada 
(des del 21/3/06)

Direccions de facultat o escola

Dr. Ferran Badia Pascual. Director de l’Escola Politècnica Superior 
(des del 9/10/05)

Dr. Xavier Chavarriga Soriano. Director de l’Escola Politècnica Su-
perior (fi ns al 8/10/05)
Dr. Emili Junyent Sánchez. Degà de la Facultat de Lletres
Dr. Antonio Michelena Bárcena. Director de l’ETSEA
Dra. M. Àngels Balsells Bailón. Degana de la Facultat de Ciències 
de l’Educació 
Sra. Carme Nuin Orrio. Directora de l’EU d’Infermeria 
Dra. Agnès Pardell Veà, Degana de la Facultat de Dret i Economia
Dr. Angel Rodríguez Pozo. Degà de la Facultat de Medicina

Membres designats pel rector (30%)

Dra. Isabel del Arco Bravo. Vicerectora de Docència 
Dr. Jaume Barrull Pelegrí. Vicerector d’Activitats Culturals i Projec-
ció Universitària
Dr. Ramon Canela Garayoa. Vicerector de Recerca i Innovació 
Dr. César Fernández Camón. Vicerector d’Infraestructures i Tecno-
logies de la informació
Dr. Joan Prat Corominas. Vicerector de Qualitat i Planifi cació
Dr. Joan Ramon Rosell Polo. Vicerector de Professorat
Dra. Carmen Figuerola Cabrol. Vicerectora de Relacions Internaci-
onals i Cooperació
Dr. Xavier Gómez Arbonés. Vicerector d’Estudiantat
Dra. Mariona Farré Perdiguer. Coordinadora d’Economia
Dr. Jordi Tamarit Sumalla. Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques
Sra. Mireia Martínez Albertín. Estudiant de la Fac. de Medicina 
Sra.Victòria Lara Labaila. Estudiant de Doctorat de la Fac. de Lletres
Sr. Josep Maria Auguet Martín. Estudiant de la Facultat de Medi-
cina
Sra. Sandra Llauradó Carrión. Estudiant de l’ETSEA
Sr. Oriol Rebull Jornet. Estudiant de la Facultat de Ciències de 
l’Educació (fi ns al 7/3/05)
Sr. Javier Sierra Pierna. Estudiant de la Facultat de Dret i Economia 
(fi ns al 5/12/05)
Sra. Montserrat Canals Mateu. PAS funcionari (fi ns 14/2/06)
Sr. Xavier Rodríguez Vila. PAS laboral (des del 15/2/06)

Membres designats pel Consell Social

Sr. Josep Pont Sans
Sr. Xavier Maurel Castro
Dr. Joan Varela Serra
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JUNTA CONSULTIVA

Dr. Joan Viñas Salas Rector
Ana M. Romero Burillo Secretària General
Dr. Ramon Albajes García Dept. de Producció Vegetal i 

Ciència Forestal 
Dr. Jaume Barrull Pelegrí Vicerector d’Act. Culturals i 

Projecció Univers.
Dr. Ferran Badia Pascual Dept. de Medi Ambient i Ci-

ències del Sòl 
Dr. Joan Busqueta Riu Dept. d’Història 
Dr. Ramon Canela Garayoa Vicerector de Recerca i In-

novació 
Dr. Carles Capdevila Marqués Dept. de Matemàtica 
Dr. Josep E. Esquerda Colell Departament de Ciències 

Mèdiques Bàsiques 
Dra. Assumpta Estrada Roca Departament de Matemàtica 
Dr. Roberto Fernández Díaz Director del Dept. d’Història 

de l’Art i Història Social 
Dr. Enric Herrero Perpiñán Dept. de Ciències Mèdiques 

Bàsiques 
Dr. Albert Ibarz Ribas Departament de Tecnologia 

d’Aliments 
Dr. M. Lladonosa Vall-llebrera Departament d’Història 
Dr. Juan A. Martín Sánchez Dept. Producció Vegetal i C. 

Forestal 
Sra. Carme Nuin Orrio Directora de l’EU d’Infermeria 
Dr. Reinaldo Pamplona Gras Departament de Ciències 

Mèdiques Bàsiques 
Dr. Juan Pemán Gavín Dept. de Dret Públic 
Dr. Jaume Pont Ibañez Departament de Filologia 

Clàssica, Francesa i Hispànica
Dr. Joan Prat Corominas Vicerector de Qualitat i Pla-

nifi cació 
Dr. Ignasi Romagosa Clariana Departament de Producció 

Vegetal i Ciència Forestal 
Dr. Antoni Vaquer Aloy Director del Dept. de Dret 

Privat
Dr. Jaume Porta Casanelles Antic Rector

CONSELL SOCIAL

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

Membres des del 7 de juliol de 2004

Sr. Josep Maria Pujol i Gorné
Sr. Rafael Pujol i Solanes
Sra. Sílvia Falip i Toló
Sr. Xavier Maurel i Castro
Sr. Josep Varela i Serra
Sr. Jaume Sellés i Santiveri
Sr. Josep Pont i Sans
Dr. Joan Viñas i Salas
Sr. Josep Maria Sentís i Suñé
Dra. Ana María Romero Burillo
Dra. Anna Gené i Duch
Sr. Carles Giné i Janer substituït pel Sr. Joaquim Erta Borrego
Sr. Ramon Noguer i Feixes substituït pel Sr. Oriol Rebull Jornet

Introducció

El Consell Social cada curs es marca uns objectius en base als quals 
prioritza les accions que du a terme, tant les que genera des del 
seu si, com les que venen determinades de les iniciatives de l’Equip 
de Govern i les diferents unitats estructurals de la comunitat uni-
versitària.

Per al 2005-2006 aquests objectius van quedar plasmats amb molt 
poc text. Un text inversament proporcional a la responsabilitat que 
suposava per al Consell assumir-los:

- Aprovar el Pla Estratègic quan es donessin les condicions per a 
la seva viabilitat

- Propiciar accions professionals adreçades a activar el màrque-
ting de la UdL

- Comptar amb el Premi del Consell Social a la Qualitat Docent 
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A mena de balanç del primer aspecte —el més signifi catiu— cal 
situar-se al mes de juliol de l’any passat, moment en què es van 
aprovar els dos darrers plans estratègics pendents: el de la Facultat 
de Dret i Economia i el de Lletres. S’iniciava així l’ultima etapa d’un 
procés que el Consell Social havia estat impulsant des de l’any 
2000. Aquesta fase, la més defi nitòria de totes, havia de concloure 
amb la redacció del Pla Estratègic Corporatiu. Proposta en la que 
una comissió dirigida pel Vicerector de Qualitat i Planifi cació, Dr. 
Prat, havia estat treballant des que el Dr. Viñas assumí el rectorat.

Durant el temps que durà aquest treball, el rol del Consell —com 
en els altres PEs— havia consistit en donar suport aportant els mit-
jans necessaris al seu abast, tant de personal com econòmics, per 
afavorir un exercici de refl exió profunda de la UdL vers el seu futur 
en bloc; així com el d’estar informat puntualment de l’evolució del 
procés en tots els seus aspectes i anar-ne fent valoracions.

És just mencionar que, al maig del 2005, la labor d’aquesta co-
missió, que ja havia defi nit els tres àmbits clau d’orientació es-
tratègica, va permetre la redacció del Pla Estratègic de Recerca de 
la UdL, que el Govern de la Generalitat havia encomanat a totes 
les universitats del sistema públic de Catalunya, amb l’objectiu de 
desenvolupar la seva política científi ca i tecnològica. Els tres àm-
bits eren: Salut i Educació; Territori, Patrimoni i Cultura; i Agroa-
limentari.

A fi nals de novembre es presentava al Consell Social la proposta de 
PE per a la UdL, en el qual, a part d’optar per la millora de la qua-
litat en la docència i la recerca en tots els seus centres, s’apostava 
—a diferència de les demés universitats públiques catalanes— per 
una especialització estretament vinculada al seu territori: la re-
cerca i els desenvolupaments tecnològics en agroalimentació. 
Opció que el Consell recolzà plenament per la seva coherència i 
perquè la UdL es decidia a actuar com a peça clau del canvi que 
el seu entorn socio-econòmic estava demanant i d’acord amb els 
projectes de futur que els responsables polítics al Govern havien 
expressat per a les Terres de Ponent, com a capital agroalimentària 
de l’Euroregió. En base a aquestes voluntats i altres evidències, el 
Consell Social, al seu moment, va aprovar i sol·licitar al DURSI les 
propostes de noves titulacions i el Programa Ofi cial de Postgraus 
per a la UdL.

Paral·lelament, i de manera alineada amb el PE de Recerca, l’equip 
de govern de la UdL amb el suport del Consell, es treballa acurada-
ment en varies accions. D’una banda, amb l’Ajuntament de Lleida, 
es promou la creació d’un Parc Científi c i Tecnològic Agroalimen-
tàri per afavorir les relacions entre la Universitat i les empreses 
del sector. D’una altra, i per tal de fer possible aquesta capitalitat, 
es promou un acord per a l’impuls de la R+D+I a Lleida. Un acord, 
que, gairebé després d’un any de negociacions, la UdL ha de signar 
amb el Departament d’Universitat, Recerca i Societat de la Infor-
mació —avui departament d’Educació i Universitats—, el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Departament de Salut, 
i que els canvis en la composició del Govern de Catalunya en els 
darrers mesos ha alentit encara més.

En aquest impasse, el Consell Social té notícia de la creació de 
nous centres de recerca i noves titulacions de master vinculats 
a l’agroalimentació en altres universitats públiques de Catalunya, 
fi ns i tot amb la possibilitat de traslladar a altres universitats línies 
de recerca consolidades a la UdL. El Consell veu amb gran preocu-
pació el desenvolupament de la política científi ca i tecnològica del 
Govern de Catalunya, ja que dispersa sobre el territori activitats 
que són fonamentals per a la consolidació de la UdL, la recerca a 
Catalunya i de la capitalitat agroalimentària de Lleida.

Per aquest motiu, el Consell Social decideix no aprovar formal-
ment el Pla Estratègic de la Universitat de Lleida, tot i que la co-
munitat universitària l’havia aprovat al mes de febrer a través del 
Consell de Govern i del Claustre. Els membres de la representació 
social del Consell, societat civil lleidatana, Parlament de Catalunya 
i Govern de la Generalitat, no podien donar el vist i plau a una pla-
nifi cació que no comptés amb el compromís de qui en depenia la 
seva viabilitat: el Govern de la Generalitat. Entenia que la voluntat 
interna no era sufi cient, i així assumia un nou rol que, a mena de 
contrapunt, qüestionava la consecució de qualsevol objectiu ex-
pressat al document, ja que el seu èxit no depenia exclusivament 
de la comunitat universitària: no era factible. 

Conscients de la perplexitat que aquesta posició del Consell ha po-
gut provocar, i al mateix temps col·laborant estretament i acom-
panyant el rector en la defensa de les reivindicacions legítimes 
de la UdL, a fi nal de curs, podem dir que l’assignatura pendent de 
compromís manifest i concret de l’Administració Local i Govern de 
Catalunya reconeixent l’aposta d’especialització la UdL està força 
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ben encarada. Els convenis marcs amb l’Ajuntament i Diputació de 
Lleida, i la signatura el dia 19 de juliol del conveni per a l’Impuls 
de la R+D+I a Lleida, han fet possible l’aprovació del Pla Estratègic 
de la UdL 2006-2012 per part del Consell Social; perquè ara sí 
que podem dir que comptem amb un projecte de futur que va 
quallant.

Pel que fa als dos altres objectius del curs, una petita ressenya 
només per manifestar que el Consell es felicita per haver pogut 
incorporar entre les accions prioritàries de l’Equip de Govern les de 
comptar amb una política institucional de màrqueting que perme-
ti fer campanyes per ampliar aspectes com la notorietat de la UdL 
en la societat, comunicació dels seus serveis, .... I quan al Premi a 
la Qualitat Docent del Consell Social, expressar la seva confi ança 
en què molt aviat s’estarà en disposició de poder-lo presentar a la 
comunitat universitària, en un clar reconeixement a la importàn-
cia de la labor docent del PDI.

Principals acords i accions

Comissió d’ Afers Econòmics i Patrimonials

Control de comptes i gestió pressupostària:

• Aprovació del pressupost de la Universitat de Lleida per a 
l’exercici 2006, per import de 68.497.265,00 Euros, juntament 
amb les seves bases d’execució, la relació de preus unitaris, ta-
rifes per a les diferents prestacions, i criteris per a la valoració 
dels preus/crèdit dels estudis amb títol propi.

• Autorització de les modifi cacions pressupostàries mensuals 
proposades per la Gerència al Consell de Govern, i trimestrals 
aprovades pel rector; i aprovació de les generades per tanca-
ment d’exercici 2005 per a crèdits extraordinaris i suplement 
de crèdit.

• Aprovació de la liquidació pressupostària corresponent a 
l’exercici 2003, d’acord amb l’informe d’auditoria realitzat per 
PLETA Auditors-consultors, sota la tutela de la Intervenció Ge-
neral de la Generalitat de Catalunya.

• Aprovació de la liquidació pressupostària del Consell Social 
corresponent a l’exercici 2005.

Preus i taxes:

• Aprovació de les tarifes corresponents als serveis que confor-
men la tarifa extraordinària per a l'ús dels espais.

• Aprovació dels preus del crèdit de doctorat per a la matrícula 
del curs 2005-2006

• Aprovació dels preus del crèdit i taxes acadèmiques i adminis-
tratives aplicables a l’estudiantat visitant curs 2005-2006

• Aprovació de l’aplicació de recàrrec per pagament de matrícula 
fora de termini, d’acord amb la Normativa de Matrícula per al 
curs 2006-2007.

• Aprovació dels preus de màsters ofi cials per al curs 
2006/2007

Expedients de contractació:

• Obres fases 4 i 5 de la Facultat de Ciències de l'Educació al 
Campus de Cappont.

• Obres de tancament i acabats, i instal·lacions del nou edifi ci de 
la Facultat de Medicina que forma part del complex Hospital 
Arnau de Vilanova.

• Obres de l’edifi ci de Serveis de l’ETSEA.

• Consultoria i assistència tècnica per a la redacció d’un avant-
projectes, d’un projecte executiu i la direcció d’obres i coor-
dinació de seguretat i salut per a la rehabilitació d’un edifi ci 
d’antigues casernes de Gardeny per a Arxiu General de Biblio-
teques. Projecte GEPA

• Serveis de telefonia fi xa corporativa i de telefonia pública a les 
seus i dependències de la UdL.

• Homologació d’equipament i accessoris microinformàtics per 
a la UdL.

• Subministrament de la Llicència Campus Oracle per a la UdL.
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• Servei de recolzament en prevenció de riscos laborals per a la 
UdL.

• Servei de recolzament en vigilància i salut per la UdL.

• Servei d'auditoria per als comptes de la UdL

Bens i patrimoni:

• Aprovació de la desafectació de mobiliari i material informà-
tic.

• Aprovació de la desafectació del domini públic d’un l’immoble, 
propietat de la UdL, per procedir a la seva permuta per una 
fi nca, propietat de l’Ajuntament de Lleida. Ambdues situades 
al campus de l’ETSEA i afectades pel Pla Parcial SUR-2 “Ciutat 
Jardí”.

Donacions:

• Acceptació de la donació del Dr. Jaume Porta per import dels 
benefi cis de la venda de la primera edició del llibre Descobrir 
Lleida passejant per l’arquitectura del segle XX, per ser desti-
nats a promoure l’intercanvi d’estudiantat mexicà en el marc 
del Programa JADE.

Comissió de Comunitat Universitària

Personal Docent i Investigador, PDI:

• Autorització del pagament dels complements autonòmics per 
mèrits docents i de recerca vençuts durant l'any 2004. 

• Autorització de la convocatòria de places de professorat agre-
gat d'acord amb la disposició transitòria desena dels Estatuts 
de la UdL referent a professorat contractat. 

• Aprovació de la Normativa de contractació de personal aca-
dèmic amb fi nançament extern, fent constar que a través 
d’aquesta via poden obtenir-se resultats molt més ambiciosos 
per a la universitat i per a la seva acció de difondre i compartir 
el coneixement amb l’entorn.

• Fixació de la retribució del professor emèrit Sr. Javier Ferran, 
per la seva activitat i col·laboració en el Departament de Quí-
mica.

Personal d’Administració i Serveis, PAS:

• Aprovació de la Relació de Llocs de Treballs de la UdL i les mo-
difi cacions que comporten.

Estudiantat:

• Aprovació de la distribució de les vint-i-sis Beques de Col-
laboració del MEC destinades a estudis de darrer curs de segon 
cicle per prestar col·laboració en departaments. ETSEA: 10; Dret 
i Economia: 6; Lletres: 3; Medicina: 3; Ciències de l’Educació: 2; 
Escola Politècnica Superior: 2.

• Aprovació de la normativa per al retorn de la taxa de sol·licitud 
d’ expedició de títol universitari als graduats que hagin obtin-
gut premi extraordinari.

Relacions amb Secundària:

• Patrocini de la 3a edició dels Premis Treballs de recerca d'es-
tudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior, que 
es concreta amb l'assumpció del cost de les matrícules dels 
guanyadors sempre que sigui a la UdL.

• Patrocini de la 2a edició de la Jornada de Portes Obertes per a 
pares.

Aprovació d’Estatuts i convenis amb altres institucions:

• Creació del Centre d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les 
Dones.

• Creació de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gè-
nere.

• Adhesió de la UdL al Consorci GeoCampus de Catalunya.

• Conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació i Uni-
versitats, el Departament de Cultura, l’Ajuntament de Lleida, el 
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Consorci de Biblioteques universitàries de Catalunya, per a la 
creació de l’equipament GEPA (Garantia d’Espai per la Preser-
vació de l’Accés).

• Estatuts de l'Institut de Recerca Biomèdica Lleida Dr. Roc Pifar-
ré.

• Aprovació del concert en l’àmbit docent assistencial i investi-
gador amb l’Institut Català de la Salut.

• Conveni marc per a l’Impuls del R+D+I a Lleida, amb el De-
partament d’Educació i Universitats, el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries, el Departament de Salut i l’Ajuntament de 
Lleida.

• Dos convenis marc amb la Diputació de Lleida per impulsar les 
activitats del Centre d’Estudis Porcins de Catalunya, amb seu 
a Torrelameu; i pel fi nançament de les instal·lacions del nou 
l’edifi ci de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Col·laboració econòmica del Consell en iniciatives de la comunitat 
universitària orientades a la difusió de la UdL:

Comissió Conjunta de Qualitat i Planifi cació i d’Avaluació 
i Acreditació

Planifi cació Estratègica:

• Organització de la trobada amb els parlamentaris per Lleida, 
abans de proposar l’aprovació del Pla Estratègic a la comunitat 
universitària. Febrer.

• Aprovació d el Pla Estratègic de la Universitat de Lleida per al 
període 2006-2012. Juliol.

Qualitat docent:

• El Dr. Xavier Gómez i Arbonés, de la Facultat de Medicina, va 
rebre la Distinció Jaume Vicens Vives 2005 del DURSI que li 
fou lliurada, juntament amb la dotació econòmica estipulada, 
durant l’acte ofi cial d’inauguració del curs 2005-2006 de les 
universitats de Catalunya celebrat a Girona.

 Per a l’edició 2006 s’ha optat per presentar una sola candi-
datura en la modalitat de premi col·lectiu. La mateixa que en 
l’anterior edició, després d’una nova valoració dels resultats 
derivats de la seva aplicació, al que s’ha sumant els de la trans-
ferència durant el nou curs. Es tracta de l’equip de professors 
de la Facultat de Ciències de l’Educació format pels Dr. Ramon 
Rourera i Jordana, Dr. Xavier Carrera i Farran i Dr. Jordi 
Coiduras Rodríguez, en base al seu projecte d’innovació i 
qualitat docent consistent en el disseny i posterior desenvo-
lupament d’una proposta formativa basada en l’aprenentatge 
de competències professionals, d’acord amb el nou EEES, en 
l’assignatura troncal Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació 
del pla acadèmic de les sis titulacions de Magisteri que s’im-
parteixen actualment.

• Aprovació de la creació de la Distinció a la Qualitat Docent del 
Consell Social de la UdL, així com la constitució d’una comissió 
temporal per fi xar criteris, formada pel Sr. Rafael Pujol, que la 
presideix; els vocals: Sr. Josep Varela, Dra. Ana María Romero i 
Dra. Anna Giné; i la secretària del Consell.

• Màrketing. Reunions amb equips professionals del sector i 
responsables de l’equip de govern i del Consell Social, per a 
obtenir l’”idea força” sobre la qual engegar una campanya de 
sensibilització interna, com de notorietat i projecció exterior.

Promotor Activitat
Virat d’Activitats Culturals i 
Projecció Universitària 

Universitat d’Estiu  

Virat. D’Estudiantat Becaris exposició “La màgia dels 
superconductors” 

Consell de 
l’Estudiantat 

Festa Major de la UdL 

Virat. d’Estudiantat Jornada de Portes Obertes per a 
pares i mares 

Carles Giné i altres  Expedició a l’Aconcagua 
Virat. de Qualitat / Direcció 
Màster Veterinària 

Organització, muntatge i enregistrament 
de la primera classe del Màster. Tertúlia 
“Lleida activa” TV Lleida. 2 programes 

Virat. de Qualitat i 
Planificació

Campanya de comunicació del Pla 
Estratègic Corporatiu  
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Programació:

• Sol·licitud al DURSI del Programa Ofi ciala de Postgraus per al curs 2006-2007 atesa la seva adequació al Pla Estratègic de Recerca de la 
UdL, l’interès social i demanda manifesta, així com la capacitat i responsabilitat acadèmica i de gestió de la UdL per dur-los a terme amb 
polítiques de qualitat. 

• Aprovació del projecte de títol propi del “programa sènior” de la Universitat de Lleida, amb suport de l’Institut Municipal d’Educació, amb 
la recomanació de fer un canvi en la denominació d’aquesta titulació que s’adapti més al seu caràcter de llicenciatura. 

Programa oficial de postgrau Màsters a impartir 2006-2007 
Postgrau de Salut M. en Ciències de la Infermeria (Interuniversitari. Coordina UdL. 

Demanda manifesta coincideix amb el Títol propi de la UdL)
Postgrau en Educació, Societat i 
Qualitat de Vida 

M. Interuniversitari de Psicologia de l’Educació-MIPE 
(Interuniversitari. Coordina UB. Doctorat amb menció de qualitat)
M. en Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del coneixement 
(Interuniversitari. Coordina URV. Doctorat amb menció de 
qualitat)

Postgrau en Ciència i Tecnologia 
Agrària i Alimentària 

M. en Sanitat i Producció Porcina (Interuniversitari. Coordina UdL. 
Màster oficial)
M. de Millora Genètica Vegetal. (Interuniversitari. Coordina UdL. 
Demanda manifesta)

Postgrau en Gestió 
Multifuncional de Superfícies 
Forestals

M. Forestal Europeu (Interuniversitari. Erasmus Mundus)
M. de Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la 
Gestió Ambiental (Interuniversitari. Coordina UdL. Demanda
manifesta)

Postgrau d’ Enginyeria i 
Tecnologies de la Informació 

M. en Enginyeria de Programari Lliure (Propi UdL. Demanda
manifesta) 

Postgrau en Construcció 
Europea: Aspectes Jurídics i 
Econòmics

Proposta d’horitzó 

Postgrau en Territori, Patrimoni i 
Cultura 

Proposta d’horitzó 
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SINDICATURA DE GREUGES

Síndic: Sr. Miquel Gil Martín 
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 86
Fax 34 973 70 20 62
A/e sdg@sdg.udl.es

Les activitats de la Sindicatura de Greuges durant el curs 2005/2006 
se centren en els expedients que s’han obert per queixes que els 
han motivat.

Aquests expedients, que es detallen a la Memòria anual que el 
síndic presenta al Claustre i que s’edita posteriorment, són els se-
güents:

• L'obligació de jubilar-se als 65 anys un professor de la 
Facultat de Medicina en compliment del marc estatutari 
de l'Institut Català de la Salut (ICS), ja que la seua plaça 
de cap de servei de l'Hospital Arnau de Vilanova estava 
vinculada a la de professor de la UdL, va produir un ex-
pedient que no es va poder resoldre en pro de la persona 
interessada, si bé ha obert una situació que anirà produ-
int-se mentre la Llei no sigui més explícita.

• Un professor a qui no se li va permetre optar al comple-
ment docent autonòmic perquè no se li avaluava com 
a període docent el que va estar en situació de serveis 
especials va produir un expedient que va resoldre's en 
part.

• L'acabament del pla d'estudis del 1992 de l'ETSEA va pro-
duir tres expedients perquè els estudiants no van presen-
tar, en el termini establert, el treball del projecte fi nal de 
carrera.

• Un dels expedients es va resoldre a favor de la persona 
interessada ja que es va poder comprovar que ja feia més 
de dos anys que havia presentat el treball.

• Els altres dos expedients no van poder resoldre's favora-
blement perquè havien exhaurit tots els terminis de les 
convocatòries extraordinàries.

A la Sindicatura sempre s'hi ha de destacar els casos que no arri-
ben a refl ectir-se en expedient però que són atesos amb el mateix 
interès. Entre aquests destaquem els següents:

• Un aspirant a professor associat manifesta la seua quei-
xa perquè diu que a la convocatòria s'hi ha presentat un 
professor que exerceix en una altra universitat catalana 
i se li ha admès la sol·licitud. Se li va respondre que de 
moment no hi havia incompatibilitat de feina i no hi ha-
via motiu de queixa.

• Un professor manifesta la seua queixa perquè s'incom-
pleix sistemàticament la llei que prohibeix fumar en llocs 
públics tancats i en centres de treball. Un cop més es 
repeteix una situació que s'ha resolt a partir de l'aplicació 
de la nova Llei sobre el consum de tabac.

• Un estudiant becari predoctoral es queixa perquè s'ha 
vist obligat a cursar uns crèdits a una altra universitat 
catalana a la qual ha hagut de pagar la matrícula corres-
ponent. Havia demanat a la Gerència de la UdL li retornés 
aquest import i que la petició se li havia desestimat per 
no correspondre a un ingrés realitzat en la UdL. Evident-
ment la UdL no podia tornar uns diners que no havia co-
brat i, malgrat l'estudiant resultava perjudicat no estava 
al nostre abast resoldre-ho. 

• Una estudiant becada es queixa perquè al fer un trasllat 
d'expedient se li cobra el 25% de l'import de la matrícula, 
d'acord amb l'article 5 del Decret 151/2005, de 12 de juli-
ol. Com que era una estudiant becada, se li va aconsellar 
que fes el tràmit corresponent de la beca i així va ser com 
l'import que reclamava va entrar dintre del còmput de la 
beca.
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• Una persona que ha estat contractada eventualment a la 
UdL es queixa perquè no se li permet gaudir de la matrí-
cula gratuïta. Segons la normativa de la UdL no portava 
el temps reglamentari per tenir l'opció a matrícula gra-
tuïta.

• Una persona del Personal d'Administració i Serveis es 
queixava perquè la plaça que ocupava podia sortir, de no 
rectifi car-se a temps, a oferta pública. Evidentment es va 
rectifi car i resoldre el tema sense haver d'intervindre el 
síndic.

• Una persona del PAS es queixa perquè en un concurs de 
mèrits no se li ha valorat el període que ha estat exercint 
una feina determinada. Aquest cas ja havia exhaurit la 
via administrativa i no s'hi podia intervindre.

• Una estudiant de l'ETSEA es va trobar amb la difi cultat 
de no poder defensar el PFC per no haver-lo presentat en 
el termini establert pel centre. Aquesta persona ja no va 
presentar la queixa perquè ja se li va informar que no hi 
havia cap possibilitat.

• Un estudiant que va fer l'automatrícula es queixava per-
què se li cobrava 60, aproximadament, per gestió de ma-
trícula, deia: -que no es va fer per internet? Se li va res-
pondre que s'aplicava la normativa d'acord amb el Decret 
151/2005, de 12 de juliol, pel qual es fi xen els preus per a 
la prestació de serveis acadèmics a les universitats públi-
ques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya 
per al curs 2005-2006 (DOGC 4426 de 14 de juliol, pàgi-
na 21366).

Un cop més es nota que són moltes les consultes que s’atenen 
i que es procura donar-hi una resposta positiva i al servei de la 
comunitat universitària. 

Cal destacar, també, la Trobada Estatal de Defensors Universitaris 
que el curs passat va tenir lloc el mes d’octubre, concretament el 
dies 26, 27 i 28, a Santander. Ja va ser la vuitena i van assistir-hi els 

representants de totes les universitats d’Espanya. Es van formar 
quatre taules de treball que van tractar sobre els temes següents: 

1. els instruments de verifi cació i millora de la qualitat docent del 
professorat

2. l’estatut del becari
3. les necessitats educatives que presenten els estudiants de per-

fi l no convencional 
4. l’homologació de títols estrangers

A la WEB de la Sindicatura hi trobareu totes les Memòries i les 
normatives que l’afecten http://www.udl.cat/organs/sindic.html.

CONSELL DE L’ESTUDIANTAT

En el curs acadèmic 2005-2006 al Consell de l’Estudiantat de la 
UdL (CEUdL), hem tingut com a missió seguir mantenint per a l’es-
tudiantat una garantia en la seva representació i uns drets dignes, 
que facilitin el dia a dia de l’Estudiant a la nostra Universitat. 

Amb aquest objectiu, el Consell de l’Estudiantat es va proposar les 
següents prioritats:

• Apropar el Consell i els seus òrgans a l’estudiantat, així 
com fomentar la participació, en tots els seus aspectes. 

• Incrementar, canalitzar i difondre les iniciatives culturals 
organitzades pels estudiants i per als estudiants.

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

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

• Informar sobre la integració del sistema universitari ac-
tual en l’espai europeu d’ensenyament superior (marc de 
Bolònia).
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• Impulsar clarament la UdL cap a una major sensibilització 
de caràcter mediambiental, amb criteris de sostenibilitat 
tant en els seus edifi cis com en el funcionament intern.

Seguint aquesta intenció, el CEUdL ha mantingut una línia d'actu-
ació clara, en pro de la millora dels drets dels estudiants i del seu 
compliment i, entre les accions empreses, es pot destacar:

• Defensa dels drets dels estudiants en tots els òrgans de 
govern, per tal d’aturar la privatització de l’ensenyament 
i una millora qualitativa d’aquest. En aquest sentit es va 
defensar la retirada de la Normativa de Contractació de 
Professorat amb Finançament extern. Desprès d'aconse-
guir que la decisió del Consell de Govern es ratifi qués al 
Claustre es va aconseguir la seva retirada.

• La creació, juntament amb el vicerectorat d'Estudiantat, 
d'un concurs per al disseny de la carpeta de la UdL, on 
van participar 23 concursants.

• Participació en el debat del calendari acadèmic.

• Rebuda dels Erasmus per part dels estudiants per acos-
tar-los a la realitat del nostre país.

• Vetllar pels drets dels becaris de col·laboració.

• Promoció de diferents activitats culturals al llarg del curs 
(concerts, xerrades, festes tradicionals…).

• Suport a l'organització de les III Jornades d'Educació So-
cial i Treball Social reconegudes amb 3 crèdits de lliure 
elecció.

• Fomentar l'ús de programari lliure en tots els ordinadors 
de la UdL.

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

• Participació en fòrums estatals i internacionals universi-
taris. Com per exemple, la trobada que es va fer a Toledo 
els dies 9, 10 i 11 de març.

• Es va realitzar la X edició de la Festa Major de l’Estudi-
antat de la UdL. Es va voler donar importància al fet que 
fos la desena, i per això i gràcies a un augment del pres-
supost cedit per la UdL, els actes es van prolongar a tota 
la setmana del 24 al 28 d'abril. Es van incrementar les 
activitats adreçades als estudiants i, com ja es costum, 
es van barrejar activitats culturals i lúdico-festives. Cal 
destacar les diferents exposicions que es van fer per tot 
els campus, el concert de jazz el dia 26 al Cafè del Teatre, 
la retransmissió en directe des de l'auditori de Cappont 
del programa de ràdio de RAC1 “Minoria Absoluta”, la 
presentació de la pel·lícula “Rock&Cat”, els tradicionals 
campionats d'esports, les actuacions de castellers, grups 
de performance, correfocs i el concert que va tancar la 
festa.

És important subratllar l'alta participació de tot l'estudiantat a la 
festa, que va ésser un èxit per la nombrosa afl uència de gent.

• Vetllar per la qualitat lingüística de la UdL, mitjançant 
campanyes per tal de potenciar l’ús del català en totes 
les seves titulacions.

Per acabar aquest curs, s'està començant a treballar ja en les elec-
cions que tindran lloc el curs vinent, per tal que siguin un èxit i 
permetin la continuïtat de la tasca que fa el Consell de l'Estudian-
tat de la Universitat de Lleida.
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CENTRES I DEPARTAMENTS
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CENTRES DOCENTS

Facultat de Ciències de l’Educació

Degà/ana: Dra. M. Àngels Balsells Bailón 
Partida de la Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 34 973 70 23 00
Fax 34 973 70 23 05
deganat@fce.udl.es

Activitats

Lliurament d’Orles

25-5-2006 Amb motiu de la Graduació de la XII Promoció d’alum-
nes de les Diplomatures de Mestre i d’Educació Social, de la III 
Promoció de la Diplomatura de Treball Social i de la X Promoció de 
la Llicenciatura de Psicopedagogia.

El doctor Antoni Petrus Rotger, pedagog de la Universitat de 
Barcelona, va pronunciar la lliçó magistral sobre el tema: Educa-
ció, emoció i seducció.

Conferències

10-03-2005.- Conferència a càrrec del senyor José Miguel Lucea 
Galicia adreçada als alumnes de 2n. curs de Llengua Estrangera.

25-04-2005.- Col·laboració del senyor Edmon Elgstrm Misol al 
curs Flauta de bec per a mestres.

21-09-2005.- Conferència “Ni sols, ni mal acompanyats: la coor-
dinació entre professionals” a càrrec del senyor Francesc Xavier 
Guix Garcia.

25 i 26-11-2005.- VI Jornades Maria Rúbies de recerca i innovació 
educatives. Llibre i lectura, eina i fi nalitat.

31-01-2006.- Participació de la senyora Lidia Romeo Sancho a la 
Taula rodona “Com ensenyar la música a primària”.

22-02-2006.- Conferència “Com es treballa l’aigua a les escoles 
bressol municipals” a càrrec de la senyora Ana Gairi Blavi.

16-03-2006.- Conferència a càrrec del senyor José María Llop Tor-
né adreçada als alumnes d’Educació Primària.

22-03-2006.- Conferència a càrrec del senyor Jordi Espasa Sancho 
adreçada als alumnes de Llengua Estrangera.

28-03-2006.- Conferència a càrrec de la senyora Maria Olivares 
amb motiu del dia de la dona treballadora.

Departament de Pedagogía i Psicologia

Cusos de Masters

Master en Trastorns d’Audició i Llenguatge
Crèdits: 50
Objectius: 
L’objectiu bàsic del curs és aportar una formació de caràcter teòric 
i pràctic que, primant el context escolar, faci possible l’aplicació 
coherent de criteris i recursos orientats a l’anàlisi i la intervenció 
davant dels problemes del llenguatge i l’audició. En concret, fi na-
litzat el 2on. curs, i en relació a les diferents patologies de l’audició 
i el llenguatge, sempre d’acord amb els organismes competents, 
l’alumnat ha de ser capaç de:

1. Actuar a nivell de prevenció
2. Dur a terme un diagnòstic adient de les diverses patologies
3. Desenvolupar programes d’estimulació i intervenció
4. Col·laborar amb d’altres professionals implicats
5. Assessorar a les famílies

Professor responsable: Àngel Huguet

Master en Desenvolupament infantil i atenció Precoç
Crèdits: 30
Objectius: 
• Valorar la importància de la prevenció i atenció en la primera 

infància per a la millora del desenvolupament integral de l’in-
dividu.

• Valorar la importància de l’abordatge interdisciplinar impres-
cindible en les primeres etapes de la vida.

• Analitzar i valorar la importància de la detecció precoç i diag-
nòstic d’alteracions del desenvolupament.
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• Analitzar i valorar la importància de la intervenció, estimulació 
seguiment i orientació en els primers anys de vida.

• Conèixer els diferents recursos existents.
• Adquirir estratègies per a la intervenció i actuació específi ca 

en l’atenció precoç.
Professora responsable: Glòria Jové

Cursos de Postgrau

Educació Emocional (3a. Edició)
Crèdits: 12 
Objectius: 
Oferir formació especialitzada (teòrica, tècnica i pràctica) als pro-
fessionals de l’educació i de l’ajuda per tal de poder portar a la 
pràctica programes d’educació emocional. 
Els educadors de qualsevol nivell (professorat de secundària, tu-
tors, mestres, psicopedagogs, pedagogs, psicòlegs, educadors so-
cials, etc.) i altres professionals de l’ajuda (metges, infermers, ad-
vocats, i altres) interactuen contínuament amb altres persones, en 
situacions delicades, on les emocions estan a fl or de pell i poden 
ser motiu de confl icte. Per exercir aquestes professions es necessi-
ta un equilibri emocional que va més enllà de la preparació tècni-
ca. Aquest postgrau es proposa contribuir al desenvolupament de 
les competències emocionals, que tot professional necessita, però 
en particular els educadors i els professionals de l’ajuda. A més, té 
com a objectiu preparar els professionals perquè puguin aplicar 
l’educació emocional. Cal tenir present que molts dels problemes 
actuals (estrès, depressió, consum de drogues, violència, confl ic-
tes, etc.) tenen a veure amb les emocions. L’educació emocional es 
proposa com a una mesura preventiva a tots aquests problemes. 
Professores responsables: Gemma Filella, Anna Soldevila, Ramona 
Ribes, M. Jesús Agulló.

Interuniversitari en Acció Socioeducativa amb Infància i Famílies
Crèdits: 24 
Objectius: 
• Adquirir coneixements, estratègies i habilitats pel treball amb 

famílies multiproblemàtiques i/o famílies que tenen algun 
membre amb necessitats especials (malaltia mental, discapa-
citat, drogo-dependència, etc.)

• Ubicar les fi gures professionals en el treball en equip i en xarxa.
• Desenvolupar capacitats pel desenvolupament de la dimensió 

educativa de la família. 

• Adquirir una formació especialitzada per a la intervenció i l’ac-
ció amb famílies des d’una vessant educativa.

Professors responsables: M. Àngels Balsells i Carles Alsinet

Capacitació en peritatge judicial psicològic als tribunals de justícia
Crèdits: 15 
Objectius: 
El curs integra diferents mòduls temàtics com nocions de Dret 
(penal-civil-laboral), Psicopatologia Forense, Trastorns de la Per-
sonalitat, Mesures psicomètriques, Neuropsicologia, Toxicoxílies, 
Parafílies, etc. Està adreçat a llicenciats en Medicina i Psicologia 
que hagin d’intervenir als Tribunals de Justícia com a pèrits i en 
la defensa dels informes pericials. El curs té un contingut de 10 
crèdits teòrics i de 5 crèdits pràctics, a realitzar a la Clínica Mèdico 
Forense. Es disposa de conveni amb l’Institut de Medicina Legal de 
Catalunya per la realització de les pràctiques. 
Professor responsable: Anton Aluja

Cursos d’Especialització

• Noves tecnologies aplicades a la intervenció en trastorns 
d’audició i llenguatge.

• Avaluació del llenguatge i la comunicació.
• Sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació.

Professor responsable: Àngel Huguet

• Prevenció i Atenció a la Primera Infància: àmbit sociofamiliar
• Prevenció i Atenció a la Primera Infància: àmbit medicosanitari
• Prevenció i Atenció a la Primera Infància: àmbit educatiu
• Avaluació i diagnòstic interdisciplinari en atenció precoç

Professora responsable: Glòria Jové

Programes de Doctorat

• Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Cultura, Educació 
i Sistemes Semiòtics
Professor coordinador UdL: Dr. Jaume Sanuy

• Interuniversitari: Personalitat, Desenvolupament i Comporta-
ment Anormal
Professor coordinador UdL: Dr. Anton Aluja

• Interuniversitari:Tecnologia Educativa
Professor coordinador UdL: Dr. Xavier Carrera
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• Interdepartamental: La Construcció Europea: Societat, 
Cultura,Dret i Educació
Professor coordinador: Dr. Xavier Terrado

• Interuniversitari: Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa 
al Llarg del Cicle Vital
Professora coordinadora: Dra. Glòria Jové

Tesis doctorals llegides

Títol: Las actitudes lingüísticas del alumnado de origen inmigrante 
en Cataluña. Un análisis de algunas variables del ámbito escolar y 
sociofamiliar. 
Autora: Judit Janés Carulla
Director: Àngel Huguet Canalís
Data lectura: 18 de gener de 2006

Departament de Didàctiques Específi ques

Direcció i tutoria de treballs de recerca fi nançats i tesis 
doctorals

Direcció treballs de recerca. Montse Casanovas Català:
“Les TIC en el procés d’ensenyament/aprenentatge de llengües es-
trangeres a l’escola d’Educació Primària” d’Anna Serrano Jiménez
“CILC”, Magda Font Arbó
“Creencias y actitudes del maestro hacia la variante linguistica 
parlache”, Rubén Darío Gómez Lorduy
Tutora del Programa de postgrau-màster “Intervenció socioeduca-
tiva en contextes multiculturals”

Línies de recerca interdepartamentals

Anna Gené Duch. Subprojecte “Estudi de les competències bàsi-
ques en la formació dels mestres”. 

Projecte d’investigació interdepartamental “Estratègies d’aprenen-
tatge en l’àmbit de les didàctiques específi ques en EEES”. Dra. Pilar 
Vinuesa, Marisé Astudillo Pombo, M. Alba Herrera Llop, Montse 
Jove Yusta i Tere Vilá Arbonés del Departament de Didàctiques Es-
pecífi ques i Núria Farrús del Departament de Matemàtica.

Grups de treball

Marisé Astudillo Pombo. Membre de l’Equip ICE d’Educació Visual 
i Plàstica. 

Marisé Astudillo Pombo. Grup de treball per a “l’adaptació a l’EEES 
de la titulació de mestre enseyament infantil”. 

Marisé Astudillo Pombo. “Revisió enquesta Estudiantat”. Coordinat 
pel Vicerectorat de Qualitat i Planifi cació. 

Montse Casanovas Català. Organització visita estudiantat i profes-
sorat Western Michigan Univeristy, en el marc d’un conveni bilate-
ral de mobilitat internacional.

Montse Casanovas Català. Avaluadora a la Convocatòria de Lec-
torados del Ministerio de Asuntos Exteriores-Agencia Española de 
Cooperación Internacional, a l’edició de 2005.

Direcció i participació en activitats per a la innovació 
docent

Marisé Astudillo Pombo.U0216 Curs El desenvolupament del tre-
ball en equip. ICE. Marisé Astudillo Pombo.

Marisé Astudillo Pombo. Formació sobre l’EEES a càrrec d’Amparo 
Fernández de la Universitat de València. Tres sessions. 

Les tutories en el pràcticum de mestre especialista en educació mu-
sical: Adaptació als crèdits ECTS. Direcció: Ma. Alba Herrera Llop.

Docència universitària en el marc europeu. Pla pilot per a la Facul-
tat de Ciències de l’Educació, 2005/06, 6.000, fi nançat pel Vicerec-
torat de Docència, UdL. Direcció: Montse Casanovas Català.

Montse Casanovas Català. Incorporación de las TIC en la forma-
ción inicial de los maestros, 2005/06, 4.900, Ajuts pel fi nançament 
de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universi-
tats de Catalunya, Direcció General d’Universitats, Generalitat de 
Catalunya (Resolució de 20 de juny de 2003). 
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Producció artística 

Marisé Astudillo Pombo. Il·lustració de la recopilació “Contes de 
l’aigua” (trenta il·lustracions) Dipòsit legal LI-1257/05. 

Francesc Jové Yusta. Concerts com a tenor a Busturia, Bizkaia, al 
XIX Festival de Órgano de Araba i al IX Festival de la Ribagorza.

Tenor al concert de Música Antiga del Dia Internacional dels Mu-
seus 2005 celebrat a l’església romànica de Sant Martí de Lleida, a 
la XII temporada musical de la UdL, al concert de Música Antiga de 
l’Ajuntament de Vilagrassa i al mercat medieval de Guimerà.

Publicacions

Montse Casanovas Català. Llibre complet: (2005). Español y ca-
talán en contacto. La expresión deíctica en el castellano hablado 
en Lleida. Shaker Verlag, Aachen. Biblioteca Catalànica Germànica, 
volumen 3.

Edició de llibre (amb M. Carme Jové Deltell i Antoni Tolmos Tena): 
(2005). Las TIC en la formación del profesorado. La perspectiva 
de las didácticas específi cas, Lleida, Edicions de la Universitat de 
Lleida.

Cursos de 3r cicle (cursos de doctorat, postgrau i 
especialització) 

Montse Casanovas Català. Membre de la Comissió de Gestió del 
programa de doctorat interdepartamental “La construcció euro-
pea: societat, cultura, dret i educació”.

Montse Casanovas Català. Curso de Doctorat Variació, contacte 
i canvi lingüístic en Europa. Programa de doctorat interdeparta-
mental La construcció europea: societat, cultura, dret i educació, 
Universitat de Lleida.

Montse Casanovas Català. Coordinació Màster en Mediació Lin-
güística (Facultat de Ciències de l’Educació i Facultat de Lletres)

Carme Farré Vidal. Postgrau en docència universitària, organitzat 
per l’ICE i Vicerectorat de Docència. 

Cursos de lliure elecció 

12 cursos de lliure elecció coordinats pel departament

Facultat de Dret i Economia

Degana: Dra. Agnès Pardell Veà
Av. Jaume II, 73
Campus de Cappont
25001 LLEIDA
TEL. +34 973 70 32 00
Fax +34 973 7032 45
deganat@fde.udl.es

Activitats realitzades

• 02/06/2005 Acte de cloenda del I Concurs de Simulació de 
Borsa 

• 9 i 10 de juny de 2005 Assistència a la XVI Trobada Empresarial 
al Pirineu 

• 04/07/2005 Presentació del curs “Derecho mercantil comuni-
tario e internacional”

• 15 i 16 de setembre de 2005 Participació al Seminari d’Innova-
ció Docent organitzat per la Universitat Rovira i Virgili 

• 15 i 16 de sembre de 2005 Acte de benvinguda de l’Equip de 
Deganat a l’estudiantat del grup de tarda de la Facultat de Dret 
i Economia, i acte de benvinguda del rector a l’estudiantat de 
primer curs de la Facultat de Dret i Economia 

• 05/10/2006 Inauguració dels cursos: Postgrau en Comptabili-
tat a l’Empresa i Postgrau en Gestió Financera organitzats pel 
Departament d’AEGERN i Forum 2001. 

• 12/10/2005 Presentació del curs Gestió de Comptabilitat Fiscal 
organitzat per l’Institut Municipal de Treball Salvador Seguí. 

• 14/10/2005 Participació en el Projecte Càtedra del CTESC, con-
vocatòria de la presidència del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya. 
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• 03/11/2005 Inauguració de la sessió Estratègies de futur per a 
l’economia de Lleida: la localització d’empreses innovadores, 
organitzat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

• 21/11/2005 Col·laboració en la 4a edició del Curs d’Oratòria de 
la FDE.

• 25/11/2005 Realització de la I Jornada d’Interacció amb els En-
torns Professionals Vinculats als Ensenyaments de la Facultat 
de Dret i Economia, organitzat pel Deganat de la FDE. 

• 28/11/2005 Presentació i sessió informativa als assistents de la 
Visita a la Facultat de Dret i Economia-Ciutat amb mirada de 
dones, organitzat per l’Ateneu Popular de Lleida i el Casal de la 
Dona de l’Ajuntament de Lleida. 

• 20/12/2005 Aprovació de la I Convocatòria d’ajuts per al pro-
fessorat que participa en accions de millora de la docència

• 2 i 3 de febrer de 2006 XII Conferencia de Decanos de Facul-
tades de Derecho Españolas, Universidad Miguel Hernández 
- Elx

• 2 i 8 /02/2006 Sessions d’informació sobre la FDE en les Jor-
nades d’Orientació Universitària dels següents centres d’en-
senyament secundari: Instituts de Barris Nord de Lleida, IES 
Manuel de Pedrolo a Tàrrega, Col·legi Episcopal a Lleida i IES 
Màrius Torres

• Del 9 a l’11 de febrer de 2006 X Conferència European Law 
Faculties Association, Leuven, Bèlgica. 

• 14/02/2006 Presentació del II Concurs de simulació de borsa

• 17/02/2006 Participació en la II Jornada anual de l’Associació 
d’Antics Alumnes de la Universitat de Lleida

• 03/03/2006 Jornada de Campus Oberts de la Facultat de Dret i 
Economia. Participació a la jornada adreçada al professorat de 
secundària.

• 8 i 9 de març de 2006 XVII Jornades Universitat Empresa: El 
Finançament de les Comunitats Autònomes.

• 16/03/2006 Presentació dels resultats del projecte d’Innovació 
Docent del curs 2004/05.

• 22 - 26 de març de 2006 Participació al Saló Estudia, realitzat 
a Barcelona.

• 22/03/2006 Participació a la Conferencia de Decanos de Eco-
nomia, Universidad de Granada.

• 19/04/2006 Lliurament dels diplomes de Tècnic de Prevenció 
de Riscos Laborals 

• 03/05/2006 I Debat Universitàri de la Facultat de Dret i Econo-
mia

• 04/05/2006 III Taller de sortides professionals en la branca del 
Dret

• 04/05/2006 II Taller de sortides professionals en la branca 
d’Empresarials i Administració i Direcció d’Empreses.

• 06/05/2006 Jornada de Campus Oberts per a pares i mares

• 17/05/2006 Acte d’homenatge al Dr. Antoni Morell Blanch

• 18/05/2006 Acte de lliurament de les orles de les promocions 
2005/2006.

Facultat de Lletres

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

Activitats culturals de la Facultat de Lletres

• VII Festa de la Creació, responsable de l’activitat: Salomé Ribes

• III Mostra de Cinema de l'Àfrica Negra, responsables de l’activi-
tat: Anna Agustí i Antonio Romero.
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• Sis mil llengües per a un sol món, responsable de l’activitat: En-
ric Llurda.

• II Setmana de la Comunicació de la UdL, responsable de l’acti-
vitat: Jaume Cabré

Actes realitzats des del Deganat de la Facultat de Lletres

• Jornada “I després què? Noves sortides professionals a les titu-
lacions de lletres”, adreçades als estudiants de 2n cicle. Partici-
pen en la taula rodona: Sra. Marta Mas (llicenciada en Filologia 
Catalana), Sr. Òscar Navasa (llicenciat en Història de l’Art), Sra. 
Maribel Pedrol (llicenciada en Història), Sr. Norbert Herrera (lli-
cenciat en Geografi a), Sra. Anna Nadal (llicenciada en Filologia 
Hispànica) i Sr. Joan A. Capilla (llicenciat en Filologia Anglesa).

• Acte de lliurament de les orles acadèmiques, amb la confe-
rència “Comunicación, medios y democracia” a càrrec del Sr. 
Ignacio Ramonet

Facultat de Medicina

Degà: Dr. Àngel Rodríguez Pozo 
C/ Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 34 973 70 24 18
Fax 34 973 70 24 25
deganatm@fmedicina.udl.es

Actes acadèmics

L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2005-06 es va celebrar el 
19 d’octubre de 2005 a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina.

La lliçó inaugural Guillem de Beziers amb el títol “El cuerpo que 
viene”, va anar a càrrec del Excmo. Sr. Antonio Campos Muñoz, 
Catedrático de Histología de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Granada y Académico Numerario de la Real Academia de 
Medicina Española.

En el mateix acte es va lliurar la Beca Rosa Mª del Olvido Fernández 
Riba a la Sra. Miriam Carbajal Fontanet, que s’atorga en memòria 
d’una antiga estudiant de la Facultat de Medicina, premia un cur-

rículum brillant i constitueix una ajuda econòmica per la continu-
ació dels estudis.

També en el mateix acte es va fer l’anunci del premi extraordinari 
de llicenciatura del Curs 2002-03 al Sr. Marc Sirvent Gonzalez.

L’acte de Lliurament d’Orles de la Facultat de Medicina va tenir 
lloc el 26 de maig de 2006 a la Seu Vella de Lleida. El padrí de 
la XXIVa promoció de Llicenciats en Medicina serà l’Hble. Sra. 
Montserrat Tura i Camafreita, Consellera d’Interior de la Genera-
litat de Catalunya.

Alumnes

En el Curs Acadèmic 2005-06 s’han matriculat 587 alumnes.

Matricula de primer curs 114

Alumnes estrangers 23 (22 Portuguesos i 1 Andorrà)

Llicenciats Curs 2004-05: 77 alumnes 

Examen MIR: a la convocatòria del 2005 es van presentar 66 
alumnes de la Facultat de Medicina de Lleida llicenciats en l’última 
promoció, dels quals varen quedar 3 alumnes entre els millors nú-
meros: Mircea Blasa (34), Carles Tomas Querol (72) i Iñaki González 
Foruria (114).

Actes culturals

22 de febrer de 2006 – Constitució del Consell d’Estudiants de Me-
dicina de Catalunya. Conferència inaugural a càrrec del Dr. Vicens 
Navarro, President del Consell Assessor de la Sanitat i Catedràtic 
de Polítiques Públiques i Socials de la UPF. Oriol Yuguero Torres, 
alumne de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, ha 
estat elegit com a President del Consell.

16 de maig de 2006 –Aula Magna de la Facultat de Medicina- 
conferència amb el títol “El cervell moral”, a càrrec del Catedràtic 
de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona Adolf To-
beña. 
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3 al 9 d’abril de 2006 - V Setmana Cultural de Ciències de la Salut, 
organitzada pel Consell de l’Estudiantat.

Activitats de la facultat

Nova edició del catàleg de competències professionals

La Facultat ha fet una nova edició del Catàleg de Competències 
a assolir durant el període de formació de pregrau, donat que la 
primera edició va quedar esgotada totalment. Aquesta nova edició 
la va editar el Servei de Publicacions de la UdL i va ser fi nançada 
pel Consell Social de la UdL. Al igual que la anterior edició, s’ha 
començat a distribuir entre els alumnes, el professorat i institu-
cions.

Institut de recerca biomèdica de Lleida (IRBLleida)

La constitució de l’IRBLLEIDA l’any passat, amb la confi guració de-
fi nitiva del Patronat i la Comissió Científi co-tècnica, ha donat pas 
durant aquest any al nomenament del Director Científi c i a l’ela-
boració d’un Pla de Recerca per endegar les activitats de recerca 
de l’institut.

Pla pilot d’adaptació de la titulació de Medicina a l’EEES

Després de totes les accions preparatòries portades a terme du-
rant el curs 2004-05, la Llicenciatura en Medicina va començar la 
implementació de l’adaptació a l’EEES amb els alumnes durant el 
present curs acadèmic 2005-06. A més de la conversió dels crèdits 
a ECTS i potenciar l’ensenyament centrat en l’alumne, hem de des-
tacar dos tipus d’accions innovadores introduïdes: la rotació dels 
alumnes de primer curs pels diferents centres de medicina primà-
ria de la nostra àrea i l’estructuració d’una assignatura optativa 
per treballar l’adquisició d’habilitats en comunicació, basada en 
seminaris impartits en petits grups.

Endegament de la diplomatura en Nutrició Humana i 
Dietètica

La nova titulació adscrita a la Facultat, la Diplomatura en Nutri-
ció Humana i Dietètica ha començat a impartir-se durant aquest 
curs acadèmic. En total, es van matricular 44 alumnes, havent-se 
equipat de manera completa l’aula 001 del centre i 5 aules petites 

per seminaris i treballs en grups petits en els espais adjacents a la 
sala d’estudi. 

Pla pilot d’adaptació de la titulació de Nutrició Humana i 
Dietètica a l’EEES

Al igual que la titulació de medicina, la Diplomatura en Nutrició 
Humana i Dietètica també va començar el seu ensenyament adap-
tat a l’EEES, formant part del Pla Pilot d’adaptació a l’EEES del 
Departament de Universitats, Recerca i Societat de la Informació 
de la Generalitat de Catalunya.

Nou edifi ci de la facult

Una vegada aprovat de manera defi nitiva l’Avanprojecte del Nou 
Edifi ci de la Facultat de Medicina al fi nal del curs anterior, durant 
el primer trimestre del curs actual es va redactar el projecte execu-
tiu fi nal i es van adjudicar les obres, que fi nalment van començar 
al mes de desembre de 2005.

Les obres de la primera fase –fonaments i estructura de l’edifi ci- 
es porten a bon ritme, complint-se els terminis previstos. Així, a 
l’últim Consell de Govern de la UdL es va aprovar la segona fase 
–tancament i acabats- per tal de es pugui començar aquesta se-
gona fase immediatament quan acabi la primera.

Programa de mobilitat d’estudiantat

Pel que fa a la mobilitat dels estudiants, durant el curs 2005-06 
s’han incorporat a la Facultat de Medicina 27 estudiants de fora: 
6 de Polònia (2 de Gdansk, 2 de Wroclaw i 2 de Varsòvia),4 d’Itàlia 
(3 Milan i 1 de Perugia),4 de República Txeca, 1 d’Holanda, 2 de 
Lituania, 2 de Portugal, 2 de Turquia, 4 de Mèxic i 2 de Xile.

Convalidació d’estudis estrangers 

Han accedit a la nostra Facultat per via de convalidació d’estudis 
estrangers 5 estudiants: 1 d’Argentina, 1 de Mèxic 1 de Cuba, 1 de 
Colòmbia, i 1 de Bolívia.
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SICUE-SENECA

3 estudiants han gaudit durant el curs 2005-06 de les beques SI-
CUE-SENECA, 1 a la Universitat de la Laguna, 1 a la Universitat de 
València i l’altre a la Universitat de Sevilla. La Facultat de Medicina 
de la Universitat de Lleida, ha rebut una alumna de València.

Departament de Medicina

Cursos organitzats

XII curs de postgrau Nutrició i Dietètica Clíniques, organitzat pel Dr. 
Àngel Rodríguez Pozo.

Curs dirigit a postgraduats en matèries biosanitàries interessats en 
aprofundir en el coneixement nutricional amb l’objectiu de poten-
ciar l’alimentació saludable i equilibrada, estimular i propagar la 
dieta mediterrània i adequar la nutrició en les persones malaltes.

V curs de postgrau Formació per a Personal Investigador amb Ani-
mals d’Experimentació, organitzat per la Dra. Carme Piñol Felis.

Curs d’especialització de 8 crèdits, l’objectiu del qual és donar res-
posta als requeriments generats pel Decret 214/1997, de 30 de ju-
liol, de la Generalitat de Catalunya (pel qual es regula la utilització 
d’animals per a experimentació i per a altres fi nalitats científi ques), 
el qual exigeix que el personal investigador usuari d’animals que 
l’1 de gener de 1998 no pugui acreditar 2 anys d’experiència, tin-
gui una formació de postgrau de les matèries que s’especifi quen 
en l’esmentat decret, i que són les que recull aquest curs.

Curs d’especialització Reanimació Cardiopulmonar Bàsica en Pedi-
atria, organitzat pel Dr. Eduard Solé Mir.

L’aturada cardiorespiratòria (ACR) en els nens és una entitat que, 
encara que poc freqüent, posa en greu perill la vida. L’actuació 
correcta i precoç en el lloc de l’aturada és primordial per a una 
recuperació exitosa.

És important que tots els professionals sanitaris i els que treballen 
amb nens (mestres, monitors d’esports…) coneguin les causes de 
l’ACR i les maniobres a realitzar en cas de presentar-se. La màxima 

difusió de la tècnica correcta de reanimació cardiopulmonar en la 
població és l’única manera de disminuir la mortalitat de l’aturada.

Tesis doctorals llegides

Títol: Valor del estudio citométrico del contenido en ADN y fase S 
en los pólipos colónicos con cáncer focal. Papel de la apoptosis en 
la secuencia adenoma-cáncer de colon
Autor: Maite Merino Laborda
Director: Josep M. Reñé Espinet i Carme Piñol Felis
Data lectura: 9 novembre 2005 
Qualifi cació: Excel.lent cum laude

Títol: Métodos binarios y bayesianos para la identifi cación de exu-
dados pleurales
Autor: María Carmen Vicente de Vera Floristán
Director: José Manuel Porcel Pérez
Data lectura: 14 desembre 2005 
Qualifi cació: Excel.lent cum laude

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Grup de Fisiopatologia Metabòlica

Conferències:

Conferencia Invitada, 35th International Congress of Physiological 
Sciences, Symposium ‘Life and death: metabolic rate and lifespan’: 
“Membrane composition and lifespan: a comparative perspective”. 
San Diego, CA, USA. 2005

Conferencia Invitada, XLVII Congreso de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología, Simposio Biomédico ‘Radicales libres y 
demencias’: “Productos de Glicación avanzada en el envejecimien-
to y las demencias”. Málaga.2005

Coordinador sesión Grupo de Trabajo “Estrés Oxidativo”. XXVIII 
Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Mole-
cular. Zaragoza.2005

Conferencia Invitada, Curso Interuniversitario de Doctorado y For-
mación Avanzada de Morella ‘Biotecnología Terapeutica. Genes, 
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Genoma i Nutrición: Introducción a la Nutrigenómica’: “Nutrige-
nómica i Envejecimiento”. Morella, Castellón, 2006.

Conferencia Invitada, XLVIII Congreso de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología, Simposio Biológico ‘Envejecimiento ce-
rebral y capacidad motora’: “Envejecimiento de la fi bra muscular 
esquelética”. Pamplona.2006

Conferencia Invitada, “Seminare am Wilheminenberg” del Rese-
arch Institute of Wildlife Ecology of the University of Veterinary 
Medicine and the Konrad Lorenz Institute for Comparative Etho-
logy of the Austrian Academy of Sciences: “Why human beings 
can live for up 122 years whereas rats only last at best 4 years?”. 
Vienna, Austria.2006

Conferencia Invitada, 14 th European Bioenergetic Conference:  
“Mitochondrial oxidative stress, aging and caloric restriction: the 
protein and methionine connection.”. Moscow, Russia. 2006

Conferencia Invitada, II Curso Internacional de Geriatría: “Estrés 
Oxidativo, envejecimiento y longevidad”. Barcelona.2006

Maria Angeles de la Torre Ruiz -grup Senyalització de 
Llevats

Seminaris externs organtizats per la Societat Catalana de Biología

23 de Setembre:
Dr. JAVIER BUCETA FERNANDEZ. Centre de Reçerca en Quimica Te-
orica. Parc Cientifi c de Barcelona (PCB-UB). 
Título “Crecimiento de Sistemas Tumorales: Dinámica y Geometría 
Fracta”.

4 de Novembre:
Dr. ELISA MARTI GOROSTIZA. Instituto de Biologia Molecular de 
Barcelona, CSIC. Parc Cientifi c de Barcelona (PCB-UB).
Título: “Sonic Hedgehog control growth and pattern formation of 
the developing nervous system” 

20 de Gener:
Dr. VICTOR JIMÉNEZ CID.Departamento de Microbiología II. Facul-
tad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.

Título “Humanizando la señalización en levaduras: en busca de un 
modelo para el estudio de proteínas de interés farmacológico”

10 de Maig
Dr. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ-ORTÍN. Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular. Universidad de Valencia.
Título: “La genómica y el estudio de la expresión génica en leva-
dura”

Jacint Boix Torras

Conferencies:

Títol:Línies de recerca bàsica en el tractament farmacològic del 
càncer. Localitat: Lleida. País: ESPANYA. 15/05/2006
Denominació de l’acte: Curs d’especialització (III): Actualització 
en Farmacoteràpia (Duració: 1 hora, Lloc: Hosp. Univ. Arnau de 
Vilanova)

Títol: Nocions farmacològiques bàsiques i les seves aplicacions a la 
pràctica: ajust de les dosis i metabolisme de fàrmacs
Localitat: Lleida*País: ESPANYA. 27/04/2006
Denominació de l’acte: Curs d’especialització (III): Actualització 
en Farmacoteràpia (Duració: 1 hora, Lloc: Hosp. Univ. Arnau de 
Vilanova)

Títol: Characterization of the cell death processes triggered by in-
dirubin derivatives in neuroblastoma cells
Localitat: Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne.País: FRANÇA 
11/04/2006
Denominació de l’acte:Scientifi c meeting on ‘Indirubin, the red 
shadeof Indigo’

Títol:Les cèl·lules SH-SY5Y com a model cel·lular representatiu dels 
neuroblastomes i model d’estudi de fàrmacs inductors de mort 
cel·lular
Localitat: Hospitalet de LLobregat. País: ESPANYA. 27/03/2006
Denominació de l’acte: Seminaris científi cs, Departament de 
Ciències Fisiològiques II, Campus de Bellvitge, Universitat de 
Barcelona
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Joan Verdaguer (Immunologia)

Projectes de recerca

Com a Investigador Principal

Projecte de recerca: FIS 03/0775. Caracterización de los linfocitos B 
infi ltrantes iniciales en islotes pancreáticos y aquellos con función 
APC sobre linfocitos T autoreactivos en la DM Tipo 1. Identifi cación 
de los autoantígenos que reconocen.
Agència: Fondo de Investigación Sanitaria (FIS).
Periode: 3 anys (Gener 2004 - Desembre 2006).

Projecte de recerca: JDRF 5-2005-1133. ROLE OF NERVOUS SYS-
TEM REACTIVE-B-LYMPHOCYTES IN THE COURSE OF T1D.
Agència: Juvenile Diabetes Research Foundation International. 
USA
Periode: 1 any (Setembre 2005 - Agost 2006)
Com a Investigador Col·laborador

Projecte de recerca: FIS 02/0107. Patrones de quimiocinas y sus 
receptores implicados en el avance de la diabetes autoinmune.
Agència: Fondo de Investigación Sanitaria (FIS).
Periode: 3 años (Gener 2003 - Desembre 2005).
Investigadora principal: Dra. Marta Vives Pi.

Projecte de recerca: FIS 03/0757. Evolución de las poblaciones de 
linfocitos T CD8 en el modelo experimental de tuberculosis en el 
ratón. selección de los clones mas relevantes para el diseño de una 
vacuna sintética.
Agència: Fondo de Investigación Sanitaria (FIS).
Periode: 3 años (Enero 2004 - Diciembre 2006).
Investigador principal: Dr. Pere-Joan Cardona Iglesias

Col·laboracions:

Dr. Pere Santamaria. Department of Microbiology and Infectious 
Diseases. Faculty of Medicine. University of Calgary (Canadá).

Dra. Marta Vives Pi. Servei d’Immunologia, Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol (Badalona).

Dr. Jordi Barquinero. Centre de Transfusió i Banc de Teixits. Hospi-
tal de la Vall d’Hebron, Barcelona.

Dr. Pere-Joan Cardona. Servei de Microbiologia, Hospital Universi-
tari Germans Trias i Pujol (Badalona).

Dr. Francisco Blanco. Servei de Bioquímica, Hospital de Sant Pau 
(Barcelona).

Dr. Didac Mauricio. Servei d’Endocrinologia, Hospital de Sant Pau 
(Barcelona).

Dr. David Serreze. The Jackson Laboratory. Bar Harbor ME USA.

Publicacions

Revisions:

Alba A, Planas R, Verdaguer J, Vives-Pi M. Viral infections and au-
toinmune diabetes. Inmunología 2005 Ene-Mar; 24(1):33-43.

Verdaguer J, Puertas M.C. La Diabetes tipo 1 como enfermedad 
mediada por células T. De los modelos animales al ser humano. Te-
mario para el Monográfi co. Prediabetes y Diabetes tipo 1 de reci-
ente diagnóstico. Grupo de trabajo de Prediabetes tipo 1 de la SED. 
Biblioteca de la SED. Monográfi co nº 1: Prediabetes y Diabetes tipo 
1 de reciente diagnóstico. Coordinador: Dr. Ignacio Conget. Pági-
nas 25-49.

Articles originals:

Carrillo J, Puertas M.C, Alba A, Ampudia R.M, Pastor X, Planas R, 
Riutort N, Alonso N, Pujol-Borrell R, Santamaria P, Vives-Pi M, Ver-
daguer J. 

Islet-infi ltrating B-cells in nonobese diabetic mice predominantly 
target nervous system elements. 

Diabetes 2005 Jan; vol 54(1):69-77.

Palomer X, Calpe-Berdiel L, Verdaguer J, Carrillo J, Pastor X, Mau-
ricio D, Blanco-Vaca F. 
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Atorvastatin does not decrease or delay diabetes onset in two dif-
ferent mouse models of Type 1 diabetes. 

Diabetología 2005 48: 1671–1673

Rosa Maria Soler Tatché

Participacions en cursos de doctorat externs a UDL:

3 de Febrer de 2006.
Estrategias neuroprotectoras que implican a los factores neuro-
trófi cos y sus receptores (I).
Estrategias neuroprotectoras basadas en los mecanismos de 
señalización post-receptor (II).
Programa de doctorat: Bases moleculares de las enfermedades 
neurodegenerativas: estrategias neuroprotectoras. Bioquímica y 
Biología Molecular y Neurociencias
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.

31 de Març de 2006.
Estudio de supervivencia celular en un cultivo primario de neu-
ronas.
Programa de doctorat/master: Fundamentos de Biología y Patolo-
gía molecular, técnicas moleculares.
Facultad de Medicina. Universidad de Castilla-La Mancha

4 de Maig de 2006.
Desarrollo del sistema nervioso: Mecanismos reguladores de la 
supervivencia neuronal. Estudio en un cultivo primario de moto-
neuronas.
Programa de doctorat: Genética.
Facultad de Biología. Universitat de Barcelona.

Col·laboracions científi ques.

Dr. Joaquín Jordán. Departamento de Ciencias Médicas. Facultad 
de Medicina. Universidad Castilla-La Mancha.
Proyecto: Estudio del efecto del piruvato en la muerte inducida 
por 6-hidroxidopamina en celulas granulares de cerebelo.

Organització de simposis:

14-15 Desembre de 2005
Membre del Comité Organitzador i Assistència al Simposi de Neu-
robiologia Experimental. Organitzat per la Societat Catalana de 
Biologia. Barcelona.

Lectures de tesi

Títol: Estudi de l’apoptosi induïda per inhibidors farmacològics de 
les CDKs. Caracterització dels sinergismes amb taxoides i Nutlina-3
Autor: Judit Ribas Fortuny
Director: Jacint Boix Torras
Data lectura: 28 octubre 2005Qualifi cació: Excel·lent cum laude

Títol: Las glutaredoxinas monotiólicas como reguladoras del es-
tado redox de proteínas: estudios funcionales y evolutivos en 
Saccharomyces cerevisiae
Autor: Maria Micaela Molina Navarro
Director: Enric Herrero Perpiñán
Data lectura: 12 desembre 2005
Qualifi cació: Excel·lent cum laude

Títol: Mecanismos moleculares de respuesta al estrés oxidativo 
medidos por la ruta de integridad celular (vía PKC1-MAP quinasa) 
de Saccharomyces cerevisiae.
Autor: Felip Vilella Mitjana.
Data lectura: 13 gener 2006
Qualifi cació: Excel·lent cum laude

Títol: Caracterización de los antogonistas del Receptor de muerte 
CD95/FAS/APO-1, FAIML, y lifeguard en el sistema nervioso.
Autor: Miguel F. Segura Guinard
Data lectura: 2 maig 2006
Qualifi cació: Excel·lent cum laude

Títol: Estudio de la regulación por Calcio y Calmodulina de las vias 
implicadas en la supervivencia de las motoneuronas en cultivo
Autor: Maria José Pérez i Garcia
Data lectura: 9 maig 2006
Qualifi cació: Excel·lent cum laude
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Títol: Estudio de FAIM y FLIP: dos moléculas antagonistas del re-
ceptor FAS, reguladas por NGF y con efectos promotores del cre-
cimiento neurítico
Autor: Carme Solé Serra
Data lectura: 19 juny 2006
Qualifi cació: pendent

Títol: Regulación de TRKA a través del dominio intracelular: efecto 
de la unión a calmodulina y de la tirosina 701
Autor: Yolanda de Pablo Lavall
Data lectura: 26 juny 2006
Qualifi cació: pendent

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària

Director: Dr. Antonio Michelena Bárcena
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 01
Fax 34 973 70 25 34
montse@ugc.etsea.udl.es

Activitats 

1. Cursos i conferències

Octubre 2005

• ACTE DE INAGURACIÓ DE CURS I CONFERÈNCIA: “EL PA-
PER DE LA BIOTECNOLOGIA EN EL FUTUR DE L’AGRICU-
LATURA”, a càrrec del professor Francisco García Olmedo, 
Catedràtic de la UPM.

Novembre 2005

• CONFERÈNCIA: "BIOLOGIA DE L'ARNA I MANEIG APÍCO-
LA", a càrrec del senyor Oscar Garanto Solsona, biòleg i 
apicultor. 

Desembre 2005

• CONFERENCIA: "LA PROFESIÓN FORESTAL ANTE EL RETO 
DE BOLONIA. NUEVAS TITULACIONES. PERSPECTIVAS DE 
FUTURO", a càrrec del senyor Alejandro Valladares, Degà 
del Col·legi Ofi cial d'Enginyers de Forest i President de la 
Mesa d'Enginyeria.

Març 2006

• CONFERÈNCIA: "CIENCIA DE LOS MATERIALES ALIMEN-
TARIOS. COMO CONSTRUIR LAS ESTRUCTURAS COR-
RECTAS", a càrrec del professor José Miguel Aguilera. 
Departament d’Enginyeria Química i Bioprocessos. Uni-
versidad Católica de Chile.

• JORNADA D'ORIENTACIÓ PER A LA INSERCIÓ LABORAL 
DELS TITULATS DE L'ETSEA

Dijous 2 de Març de 2006. 

12-13 h. “Tècniques actives i estratègies per a la recerca d’ocu-
pació (elaboració del currículum, carta de presentació, entrevista, 
competències, recursos, etc.)”. Sofi a Isus, Professora de la UdL

13-13.30 h. “La bossa de treball de la UdL”. Xavier Gómez Arbonés, 
Vicerector d’Estudiantat UdL i Alejandro Cruz, Servei d’Extensió 
Universitària UdL

13.30-14 h. “Autoocupació i iniciatives emprenedores”. Josep Reig, 
Consorci de la Promoció Econòmica de Lleida. 

Dijous 9 de Març de 2006. 

Titulacions agroalimentàries 

12-12.30 h. Presentació dels Col·legis Professionals

- Col·legi Ofi cial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. Josep Maria 
Rofes i Sans, Degà i Joan Guim i Balcells, Secretari Tècnic.
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- Col·legi Ofi cial d’Enginyers Tècnics Agrícoles. Joan Salvador Min-
guet Pla, President de la demarcació de Lleida.

- Associació de Llicenciats en Ciència i Tecnologia dels Aliments. 
Ana Lanau 

12.30-14 h. Taula rodona: “Perspectives laborals i perfi l professio-
nal demanat en diferents àmbits de l’Enginyeria Agroalimentària”. 
Nicolás Betancor Gómez, ex Sots Director de Industries Agràries i 
Alimentaries del D.A.R.P; Pedro Garcés, administrador de l’ empre-
sa ENGINYERIA-1 S.L. i Joan Gené, Director General de la Federació 
de Cooperatives Agràries de Catalunya 

Titulacions forestals (Sala de Graus de l’ETSEA)

12-12.30 h. Presentació dels Col·legis Professionals

- Col·legi d’Enginyers de Forest de Catalunya. Pere Frigola i Vidal.

- Col·legi Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya. Josep Argemí, 
Degà.

12.30-14 h. Taula rodona: Perspectives laborals i perfi l professi-
onal demanat en diferents àmbits de l’Enginyeria Forestal Valen-
tín Gómez Mampaso (TRAGSA), Miguel Angel Duralde (ASEMFO 
Associació d’Empresaris Forestals), Ignasi Castelló (Diputació de 
Barcelona) i Jordi Bardia i Camí (GLAUCA)

• CONFERÈNCIA: "DE LA CONSERVACIÓN A LA PRODUC-
CIÓN DE BIODIVERSIDAD”, a càrrec del senyor Benigno 
Varillas, assessor del Ministeri de Medi Ambient. Subdi-
recció de la Biodiversitat Espècies Amenaçades. Editor de 
la revista “Quercus”.

• CONFERÈNCIA: "EL SECTOR FORESTAL DEL PAÍS VAS-
CO: PRODUCCIÓN MADERERA Y SELVICULTURA DE LAS 
PRINCIPALES ESPECIES PRODUCTIVAS", a càrrec del se-
nyor Fernando Otazua Mendizábal, Director Tècnic de la 
Asociación de Propietarios Forestales de Guipúzcoa.

• CONFERÈNCIA: "ALOE VERA: ¿INGREDIENTE O ALIMENTO 
FUNCIONAL?", a càrrec de Jorge Welti Chanes. Universi-
dad de las Américas, Puebla, México.

• CONFERÈNCIA: "APLICACIONS DELS SIG EN PROJECTES 
MEDIAMBIENTALS I FUTUR DELS SIG", a càrrec del senyor 
Jordi Tarrades Martí, Anhidra consultoria agroambiental.

• CONFERÈNCIA: "TÈCNIQUES AVANÇADES DE MOSTREIG 
DE SÒLS EN AGRICULTURA CONVENCIONAL I DE PRECI-
SIÓ", a càrrec dels senyors Ferran Calvet i David Tous de 
l’empresa Applus Agroambiental.

• CONFERÈNCIA: "L'ÚS D'ÍNDEXS BIÒTICS BASATS EN LA 
ICTIOFAUNA", a càrrec de Nuno Caiola. Unitat d’Ecosiste-
mes Aqüàtics. Centre d’Aqüicultura (IRTA).

• SEMINARI BIOINFORMÀTICA: "THE GENOME ANNOTA-
TING PROTEOME PIPELINE", a càrrec del Dr. Conrad Bes-
sant, Departament of Analytical Science and Informatics, 
Cranfi eld University, UK.

Abril 2006

• CONFERÈNCIA: "APLICACIÓN DE LA DINÁMICA DE FLUI-
DOS COMPUTACIONAL AL ESTUDIO DEL CLIMA DEL IN-
VERNADERO", a càrrec del senyor Juan Ignacio Montero.

• CONFERÈNCIA: "CONSEQUENCES OF HABITAT FRAG-
MENTATION ON BIODIVERSITY: APPLICATION TO THE 
AMPHIBIANS", a càrrec de Pierre Joly, Ecology of Fluvial 
Hydrosystems, Claude Bernard University of Lyon-1.

• CONFERÈNCIA: "ENERGY BALANCE AS A TOOL FOR THE 
DESIGN OF A GREENHOUSE", a càrrec del Prof. Eng. Pi-
etro Picuno, DITEC - Università della Basilicata, Potenza, 
Italia.
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Cursos lliure elecció (ASIC)

• ACCES bàsic
• ACCES avançat
• Introducció a LINUX
• Curs d'EXCEL
• Edició de pàgines WEB
• Curs de muntatge d'un ordinador personal

2. Convocatòries ajuts etsea 

1. Convocatòria d’ajuts per a viatges de pràctiques i conferències.

2. Convocatòria d’ajuts a nous recursos docents per a les activitats 
pràctiques.

3. Convocatòria de 2 becaris pel seguiment dels crèdits ECTS en les 
titulacions incloses al Pla Pilot d’adaptació al EEES

3. Altres

Noves titulacions

• Inici del Màster Forestal Europeu “Erasmus Mundus” 
(2 anys).

• Inici de la Llicenciatura en Biotecnologia.

• Inici Màster en Sanitat i Producció Porcina.

Docència: Reconeixements i premis

• Concessió del Premi Extraordinari Final de Carrera 
d'Enginyeria de Forests del MECD a l’estudiant Luis 
Domínguez Romero.

• LLIURAMENT DE PREMIS als millors Projectes Final 
de Carrera de les titulacions d'Enginyeria de Forest, 
d’Enginyeria Agronòmica i d'Enginyeria Tècnica Fo-
restal i Agrícola.

Escola Universitària d’Infermeria

Directora: Sra. Carme Nuin Orrio
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 43
Fax 34 973 70 24 25
direccio@infermeria.udl.es

Col·laboracions

• El 15 de setembre el rector de la UdL va donar la benvinguda 
als alumnes de primer de l’escola.

• 30 de maig va tenir lloc una nova campanya del Centre de 
Transfusió i Banc de Teixits CTBT per captar donants de sang..

• 3 març es va dur a terme la jornada de portes obertes pels 
alumnes i pels professors de secundària

• Al mes de febrer es va dur a terme Coneixes la UdL

• El 19 de maig i amb motiu del “Dia de la Infermeria”, l’escola 
va lliura els premis del 4r. concurs de fotografi a i la directora 
del centre va participar en la jornada impartint la ponència 
“Formació en Infermeria: grau, master i doctorat” 

• Activitats. Durant tot el curs hem col·laborat en activitats or-
ganitzades per Formació Continuada de l’Hospital Santa Maria 
de Lleida. 

• Activitats. Durant tot el curs hem col·laborat en activitats or-
ganitzades per Formació Continuada de l’Institut Català de la 
Salut de Lleida. 

• Coordinació docent en l’especialitat d’Infermeria Psiquiàtrica i 
Salut Mental. durant tot el curs acadèmic.

Participacions

• En diferents jornades que ha organitzat Creu Roja de Lleida 
s’ha participat en xerrades sobre l’addició
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• En representació de l’Escola l’estudiantat va participar en les 
XX Jornades Catalanes d’Estudiants d’Infermeria

• De l’estudiantat en el “Congreso Estatal de Alumnos de Enfer-
meria”. Aquest s’ha dut a terme a Madrid 

• El dies 17, 18 i 19 de maig s’han dut a terme les proves de 
l’activitat “Avaluació de la Competència clínica d’Infermeria, 
organitzada per l’EUI i per L’Institut d’Estudis de la Salut del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de 
Catalunya

• Al llarg de l’any acadèmic s’han impartit xerrades informatives 
sobre les titulacions que oferta l’Escola a les jornades de por-
tes obertes dels Instituts d’Ensenyament Secundari de:, Torre 
Vicens i Tàrrega.

• Dins del “Programa de Formación de Formadores/as en Pers-
pectiva de Genero en Salud”, organitzat pel Ministeri d’Educa-
ció i Consum i la Universitat Complutense de Madrid, 3 profes-
sores de l’escola han participat en els mòduls “Salut Laboral”, 
“Alimentació i Nutrició” i “Salut Sexual i Reproductiva”

• 28 i 29 d’abril assistència de la cap d’estudis en representa-
ció de l’escola a les jornades “La Enfermería hospitalaria hoy. 
Nuevos retos y nuevas necesidades. Visión de los responsables 
implicados. El colegio de Enfermería como intermediario entre 
la universidad y el mundo laboral”, que es van fer a Terol.

• En el projecte d’innovació docent “Salut i Activitat física, co-
munitat d’aprenentatge virtual”, juntament amb l’INEFC de 
Lleida, la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la 
URV, i la Facultat de Formació del professorat de la UB. L’ajut 
ha estat concedit per la UdL i de la nostra escola les profes-
sores que hi participen són: Carmen Nuin, Maria Sánchez, M. 
Luisa Guitard i Teresa Torner

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

• L’11 de gener organització de la I Jornada Catalana d’Infer-
meria d’Innovació Docent en l’EEES adreçat al professorat 

responsables de la docència de les Escoles d’Infermeria de les 
Universitats: Rovira i Virgili de Tarragona, Girona i Lleida.

• 18 de gener Jornada: La Infermeria del Futur adreçat a profes-
sionals de la sanitat i estudiantat d’infermeria. Aquesta jorna-
da va estar inaugurada per la Consellera de Salut del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya, Sra. Marina Geli, 
la qual va impartir la conferència “el paper de la infermeria en 
el nou sistema sanitari català”.

• Des del 30 de gener fi ns al 15 de febrer s’ha dut a terme un 
curs de recolzament en “Metodologia en el procés d’aprenen-
tatge en l’Educació superior d’Infermeria”, adreçat a tot el pro-
fessorat de l’escola

• “curs bàsic sobre capacitació pedagògica per a tutors d’Infer-
meria”. Adreçat a professionals, infermers, col·laboradors a la 
docència pràctica. L’esmentat curs ha estat impartit per do-
cents de l’Institut d’Estudis de la Salut. S’han dut a terme el 7, 
8 i 9 de febrer, el 7, 8 i 9 d’abril i el 6,7 i 8 de juny

• IV Concurs de fotografi a: INFERMERIA I FAMÍLIA, adreçat a in-
fermers/es, i estudiants d’infermeria de tot Catalunya i la Fran-
ja de Ponent.

• A partir del 19 de maig: exposició de les 10 millors fotografi es 
del “IV concurs de fotografi a “Infermeria i Família” per dife-
rents institucions.

• El 9 de juny s’ha fet la jornada: perspectives acadèmiques i 
laborals per als professionals d’infermeria. Adreçada a tot l’es-
tudiantat però especialment al de tercer curs per orientar-los 
en el món laboral.

• El 22 de juny les directores de les EUI de les Universitats 
d’Alacant i Lleida han impartit una xerrada per donar infor-
mació sobre el Master Interuniversitari Ofi cial en Ciències de la 
Infermeria.
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Mobilitat d’estudiants i professorat

Dins de l’intercanvi aquest curs acadèmic han participat:

ERASMUS

Alumnes d’altres universitats:
1 alumna de Swedish Polytechnic, Finland
2 alumnes de la Universita Degli Studi Di Milano
2 alumnes de la Universitat de Malta
1 alumna de la Universitat de Trieste 

Alumnes del nostre centre:
1 alumna a la Universitat de Malta 

SICUE SENECA 

1 alumna a la Universidad de Barcelona
1 alumna a la Universidad de Valencia 

JADE

4 alumnes del Programa Jade Oaxaca México

Intercanvis per convenis

3 alumnes a la clínica Parly 2 en Versailles (Francia)

Professorat visitant

3 professores de la Universidad la Frontera de Temuco (Xile) han 
visitat el nostre centre per impartir cursos.

Professorat de l’EUI

3 professors de l’Escola han visitat la Universitat La Frontera de 
Temuco (Xile) per conèixer el projecte de innovació curricular a la 
titulació d’Infermeria.

Convenis

Durant aquest curs s’han signat convenis de col·laboració per dur a 
terme les pràctiques clíniques hospitalàries de l’estudiantat amb:

• El centre Medicoquirúrgic Parly 2 a le Chesnay (França)

• Conveni per la impartició del Master i Doctorat ofi cials Inte-
runiversitari en Ciències de la Infermeria amb les Universi-
tats de Alacant, Rovira i Virgili, Internacional de Catalunya i 
Saragossa 

Altres

• L’Escola Universitària d’Infermeria continua participant en les 
reunions periòdiques de la Conferencia Nacional de Directores 
de Escuelas Universitarias de Enfermería Estatales.

• Participació de l’Escola Universitària d’Infermeria en les reuni-
ons periòdiques de l’Associació de Directors/es d’Escoles d’In-
fermeria Catalanes.

• Durant aquest curs, s’han rebut visites de professors/es i d’al-
tres de diferents ciutats europees i sud-americanes.

• Continuació de l’Avaluació Institucional de la Titulació d’Infer-
meria.

• Ajut del MEC pel projecte de disseny del grau en infermeria 
en col·laboració amb les escoles d’infermeria Rovira i Virgili i 
Girona i el assessorament de la Universitat La Frontera en Te-
muco (Chile) experta en el Aprendizaje Basado en Problemas

S’ha concedit el premi Principe de Asturias de la Concordia a las 
“Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul”. Aquesta candida-
tura va ser recolzada per l’escola.

Acadèmiques

22 de juny de 2006 lliurament de les orles acadèmiques a la XX 
promoció de diplomats en infermeria, i la III del títol propi de la 
UdL en Ciències Sanitàries. Infermeria
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Escola Universitària Politècnica

Director: Dr. Ferran Badia Pascual 
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 05
Fax 34 973 70 27 02
fbadia@macs.UdL.es

Equip de govern de l’Escola Politècnica Superior (ratifi cat per Junta 
d’Escola de 24-11-2005):

Director de l’EPS: Sr. Ferran Badia Pascual

Vicedirector de l’EPS: Sr. Josep M. Miret Biosca 

Cap d’estudis de l’EPS: Sr. Francesc Giné de Sola

Secretària Acadèmica de l’EPS: Sra. Margarita Moltó Aribau

Activitats realitzades

• L’EPS va col·laborar, juntament amb l’Ajuntament de Lleida, 
amb l’organització de l’exposició La Màgia dels Superconduc-
tors, que va tenir lloc del 10 al 26 de febrer de 2006 a la Sala 
Municipal de Sant Joan. Aquesta exposició pretenia donar una 
visió sorprenent del món de l’electricitat i del magnetisme.

• L’EPS va col·laborar amb l'organització de la tercera edició del 
MERCATEC Lleida (Mercat d’Experiències de Tecnologia a Se-
cundària) que va tenir lloc a l’edifi ci de l’Escola els dies 30 i 
31 de març de 2006. MERCATEC és una exposició de treballs 
i projectes de Tecnologia realitzats i presentats per estudiants 
d’ ESO i Batxillerat de diversos centres educatius d’una matei-
xa zona. A més a més ofereix als estudiants la possibilitat de 
mostrar les seves creacions tecnològiques als seus companys i 
companyes i a tothom que vulgui veure-ho. 

• El 21 de març de 2006 l’EPS va atorgar el Premi Enginy 2005-
06 al treball presentat per l’estudiant David Pernia i dirigit per 
Jordi Palacín, amb el títol “Diseño de un prototipo mecánico de 
robot de limpieza doméstico”. En aquest treball es va dissenyar 

un robot de neteja domèstic, dissenyat de forma que fos pos-
sible la seva fabricació en sèrie. 

• El mes de març de 2006 van tenir lloc les VIII Xerrades Tècni-
ques organitzades per l'Escola Politècnica Superior i el Col·legi 
d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida:

-”Procediment administratiu per a la posada en servei d’instal-
lacions emplaçades a Catalunya”
Ponent: Jordi Torres Mateu
Dia 6 de març a les 19 hores
Lloc: CETILL

-”La integració dels Sistemes de Gestió: Qualitat i Medi Ambi-
ent”
Ponent: M. José García Pasadas
Dia 9 de març a les 19 hores
Lloc: CETILL

-”Àmbit professional dels Enginyers Tècnics Industrials dins del 
marc de la intervenció Integral de l’Administració Ambiental”
Ponent: Ramon Sumalla Gámiz
Dia 13 de març a les 19 hores
Lloc: CETILL

- “Les funcions dels col·legis professionals. El CETILL”
Ponent: Joan Monyarch Callizo
Dia 14 de març a les 17:30 hores
Lloc: EPS

DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS

Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos 
Naturals

Director: Dr. José Luis Gallizo Larraz 
Secretària: Sra. Iolanda Montegut Salla
Av. Jaume II, 73
Campus de Cappont
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 06
Fax 34 973 70 32 01 
A/e secretaria@aegern.udl.es
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Anglès i Lingüística

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

Ciències Mèdiques Bàsiques

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

Cirurgia

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

Didàctiques Específi ques

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

Dret Privat

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

Dret Públic

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

Economia Aplicada

Director: Dr. Joan Baró Llinàs
Secretària: Dra. M. Teresa Armengol Rosines
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 41
Fax 34 973 70 33 00
A/e secretaria@econap.udl.es

Enginyeria Agroforestal

Director: Dr. Miquel Llorca Marqués 
Secretari: Sr. Álvaro Fernández Serrano 
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 36
Fax 34 973 70 25 36
A/e laura@eagrof.udl.es
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Filologia Catalana i Comunicació

Director: Dr. Xavier Macià Costa (fi ns al 25/1/06)
 Dr. Jordi Suïls Subirà (des del 26/1/06)
Secretari: Dr. Jordi Suïls Subirà (fi ns al 25/1/06)
  Dr. Aitor Carrera Baiget (des del 26/1/06)
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 16
Fax 34 973 70 20 54
A/e secretaria@fi lcat.udl.es

Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

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

Geografi a i Sociologia

Director: Dr. Joan Ganau Casas 
Secretari: Dr. Jordi Domingo Coll
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 98
Fax 34 973 70 31 19
A/e secretaria@geosoc.udl.es

Història

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

Història de l’Art i Història Social

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

Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

Director/a: Dra. Ana M. Pelacho Aja 
Secretari: Dr. Josep A. Conesa Mor 
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 65
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria@hbj.udl.es

Infermeria

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

Informàtica i Enginyeria Industrial

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

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

Medi Ambient i Ciències del Sòl

Director: Dr. Pedro J. Pérez García 
Secretària/ari: Dr. Joan Carles Balasch Ezquerra
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 72
Fax 34 973 23 26 13
A/e secretaria@macs.udl.es

Medicina 

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

Pedagogia i Psicologia

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

Producció Animal

Director: Dr. Eduardo Angulo Asensio
Secretari: Dr. Frederic Casals Martí 
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 57
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria@prodan.udl.es

Producció Vegetal i Ciència Forestal

Director: Dr. Xavier Pons Domènech 
Secretari: Dr. Jordi Voltas Velasco 
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 24
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria.pvcf@pvcf.udl.es

Química

Director: Dr. Jaume Puy Llorens 
Secretari: Dr. Albert Sans Badia
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 66
Fax 34 973 23 82 64
A/e olga@quimica.udl.es

Tecnologia d’Aliments

Directora: Dra. Olga Martín Belloso 
Secretari: Dra. Núria Sala Martí 
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 21
Fax 34 973 70 25 96
A/e secretaria@tecal.udl.es
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INSTITUTS I ENS CONSORCIATS 

Amb participació de la UdL

Institut de Ciències de l’Educació

Director: Dr. Ramon Rourera Jordana
Av. Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 82 / 70 33 83
Fax 34 973 70 33 77
A/e ice@ice.udl.es

L’ICE de la UdL està integrat estructuralment per cinc unitats:

• Unitat d professorat universitari: formació, innovació i 
recerca

• Unitat de professorat no universitari: formació, innova-
ció i recerca

• Unitat d’Orientació Universitària
• Unitat d’Atenció Socioeducativa
• Unitat de Docència Virtual

Les accions més rellevants desenvolupades durant aquest any han 
estat les següents (indexades per unitats):

1. Unitat de formació del professorat universitari: 
formació, innovació i recerca 

Durant el curs acadèmic 2005/2006 s’han programat 48 activitats, 
entre jornades, cursos, tallers i assessoraments, dins del Pla de for-
mació del Professorat Universitari. 

Aquestes activitats han sorgit en el marc de la programació i pla-
nifi cació de la unitat, així com per demandes específi ques dels di-
ferents centres i departaments de la UdL a les que es dona tot el 
suport possible.

De la totalitat de les activitats programades, fi ns al moment s’han 
realitzat 24 accions amb una participació de 481 professors/pro-
fessores.

Degut a la manca d’inscripció, s’han anul·lat 12 cursos.

Les activitats en curs i pendents de realitzar, per la seva progra-
mació a fi nals de maig y juny, son 12 i el professorat implicat en 
aquestes son 170 professors/professores. 

Cal destacar que, fent patent el compromís de l’ ICE envers l’àmbit 
de la innovació i la recerca, s’ha fet el seguiment de la segona 
convocatòria dels projectes d’innovació docent i el 16 de març es 
va du a terme una Jornada d’innovació docent juntament amb 
el Vicerectorat de Docència, on es va fer l’exposició de 8 treballs 
d’innovació.

Així mateix, s’ha impulsat des de la direcció de l’ ICE, el primer 
Postgrau en docència universitària, amb 25 inscrits de diferents 
Centres i Facultats, a fi  de donar suport al procés de convergència 
europea en Educació Superior. Es va iniciar al mes de febrer i esta 
previst que fi nalitzi al mes de juny, amb una programació de 175 
hores (crèdits ECTS).

2. Unitat del Professorat no Universitari: Formació, 
Innovació i Recerca 

Des d’aquesta unitat de l’ ICE s’han desenvolupat les següents ac-
cions:

• Col·laboració amb altres entitats. S’han consolidat acords 
de col·laboració en matèria de formació amb entitats ex-
ternes com l’Institut Municipal d’Educació (IME), Institut 
de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida (IREL), Moviment 
de Renovació pedagògica de les Terres de Lleida, etc.…)

• Comunitats d’Aprenentatge: s’està desenvolupant amb la 
Facultat de Ciències de l’Educació, l’ IME, i Moviment de 
Renovació pedagògica per a portar a terme experiències 
de Comunitats d’Aprenentatge de les Llars d’Infants.

• Formació del professorat d’FP:

• Es gestiona la formació del professorat pertanyent a deu 
famílies professionals dintre de la Formació Professional. 
S’han portat a terme trobades d’experts de la FP, tenint 
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com a seu la Universitat de Lleida (Jornada de Formació 
Professional i Inserció laboral a les comarques de Lleida) 
El nombre d’inscrits va ser de 85 persones.

• Continuem treballant

• Formació inicial del professorat de secundària (CAP). 
Aquest curs, igual que l’anterior, hem ofert el CAP se-
mipresencial. També n’hem fet dues edicions, amb 408 
inscripcions en total.

• Formació per al professorat interí: Enguany, hem encetat 
una formació adreçada al professorat que per primer cop 
té un contracte d’interí. La inscripció en aquest curs ha 
estat de 99 professors i professores.

• Participació en Congressos i Jornades

• MERCATEC: en coordinació amb la Fundació EPSON i 
l’Escola Politècnica Superior de la UdL, s’ha realitzat el 
III MERCATEC LLEIDA. Hi va haver 1050 visitants i 150 
expositors.

• XV Simposi de la Secció Catalana de la SEEC. 

• A la tercera edició del congrés de Multiculturalitat i 
Ciutadania, amb el títol: Educació i entorn, l’ ICE for-
ma part del Comitè Científi c.

• Jornada tècnica sobre la integració escolar de les per-
sones amb Síndrome de Down i altres discapacitats 
intel·lectuals.

• Col·laboració amb els ICE’s de Catalunya: Durant aquest 
curs s’han mantingut trobades amb els ICE’S de Catalunya 
per buscar línies de col·laboració conjunta i intercanvi 
d’experiències. Hem iniciat un programa per tal de fer un 
estudi conjunt sobre l’avaluació diferida de les activitats 
de formació.

• Formació per al professorat d’Infantil, Primària i Secun-
dària. El gruix de la formació el composa les activitats per 
al professorat d’infantil, primària i secundària. El total 
d’activitats de formació programades per aquest curs és 
de 207 i el nombre d’inscrits és de 3716 persones (Dades 
amb data de 09/05/06).

• Col·laboració en publicacions: L’ICE ha col·laborat en la 
publicació de:

• Coneguem les muralles de Cervera. CD (CRP de la 
Segarra)

• La Segarra. Materials didàctics per al coneixement de 
la comarca (CRP de la Segarra)

• Diccionari de la Pau, elaborat pel grup de treball de l’ 
ICE: Educar per a la Pau

• Publicacions: L’ICE ha publicat aquest curs:

• El Geni: Generador d’exercicis de càlcul amb nombres 
reals, elaborat per l’equip ICE de matemàtiques

• An Approach to literature, CD elaborat pel professo-
rat pel grup de treball d’anglès de l’Urgell

3. Unitat d’Orientació Universitària

Accions desenvolupades:

Seminari d’Orientació i Tutoria

Durant el curs 2005/06 s’ha continuat treballant a partir del Semi-
nari d’Orientació i Tutoria, on estan representades totes les escoles 
i facultats. Aquest grup de treball es reuneix un dijous cada mes. 
En concret s’han realitzat nou trobades durant el curs acadèmic. 

Els objectius principals del seminari, durant aquest curs, han es-
tat:
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1. Ampliar l’apartat de l’orientació personal (3r moment) amb el 
tema de l’ autoestima, activitats pràctiques.

2. Elaborar una proposta de cursos de formació en competències 
transversals pels alumnes de la UdL que es puguin reconèixer 
com a crèdits de lliure elecció.

3. Difusió de l’anterior formació.
4. Elaborar la segona activitat d’ autoformació i proposar la res-

ta.
5. Adaptar els instruments d’avaluació.
6. Dissenyar el PATUDL del 2n curs.
7. Elaborar els informes d’avaluació de cada centre.

S’ha donat suport a la implantació i avaluació del PATUDL als se-
güents Centres i estudis: 

- Dret i Economia, 
-I NEFC, 
- Infermeria 
- Ciències de l’Educació
- Medicina, 
- Biotecnologia i 
- Arquitectura.

S’ha preparat la implementació per al proper curs a la Facultat de 
Lletres.

Jornades de formació

Aquesta unitat ha organitzat dues jornades de formació conside-
rades necessàries per poder implementar el PAT: 

- V Jornada sobre Tutoria Universitària: l’orientació acadèmica de 
l’alumnat
26 d’abril de 2006
Professora: Isabel Solé Gallart (UB)

Recerca d’informació i manteniment de la web

S’ha continuat fent la recerca d’informació i el manteniment de 
la web de la Unitat, que recull totes les aportacions del Seminari 
d’Orientació i Tutoria per donar-les a conèixer a tota la comunitat 
universitària.

S’actualitza setmanalment les notícies educatives de la web.

Crèdits de lliure elecció

S’han organitzat i ofertat a l’alumnat de la UdL 22 assignatures de 
lliure elecció, dels quals s’han dut a terme 20 amb una matricula-
ció total de 654 alumnes.

4. Unitat d’atenció socioeducativa 

Durant el curs 2005-06, aquesta Unitat, creada el curs 2003-04, 
ha seguit en la línia d’actuació d’atenció socioeducativa, adreçada 
a la Gent Gran, fonamentalment.

Les accions més rellevants dutes a terme aquest curs són les se-
güents:

a) Seguiment de les Aules d’Extensió Universitària tutelades per la 
Universitat de Lleida. El nombre d’inscrits a les diferents Aules per 
aquest curs ha estat el següent: Aula de Lleida: 373 alumnes, Aula 
de l’Urgell (Tàrrega): 103 alumnes, Aula de la Noguera (Balaguer): 
64 alumnes, Aula de la Segarra (Cervera): 130 alumnes.

b) A l’Aula de Lleida, la més gran, aquest curs per primer cop, han 
començat a funcionar les Aules complementàries, paral·leles a la 
programació de l’Aula, iniciativa que ja es va preparar a fi nals del 
curs passat: curs de Català (26 alumnes), curs d’Iniciació a la In-
formàtica (18 alumnes) i el curs de Promoció Musical, on es pretén 
que els alumnes interessats gaudeixin dels concerts programats 
per la Temporada Musical de la UdL.

c) En una de les activitats acadèmiques previstes per l’Aula de 
Tàrrega, el 14 de març de 2006 entorn d’uns 50 alumnes de l’es-
mentada aula van visitar la Universitat de Lleida diferents instal-
lacions del Campus de Cappont, van ser rebuts pel Vicerector d’Ac-
tivitas Culturals i Projecció Universitària al Saló Víctor Siurana de 
l’edifi ci de Rectorat, i a la tarda van assistir conjuntament amb els 
alumens de l’Aula de Lleida a la conferència programada.

d) Ha seguit la segona edició del “Taller d’escriptura creativa” inici-
at el curs passat a l’Aula de Tàrrega, amb un total de 13 inscrits.
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e) L’ICE, mitjançant la representació al Consell Interuniversitari d’ 
AFOPA, participa en l’organització de les Jornades Catalanes de 
les Aules d’Extensió Universitària per la gent gran d’ AFOPA, que 
tindran lloc a Salou, i que han estat ajornades a la primavera de 
2007; la recollida de material s’està duent a terme durant aquest 
mes de maig.

f) Juntament amb la Unitat d’Innovació Docent de l’ ICE i derivat 
d’un conveni amb l’Ajuntament de La Pobla de Segur, s’han orga-
nitzat dos cursos a La Pobla de Segur emmarcat al Pla Pilot del 
Programa Pirineus, i previstos pels mesos de maig i juny: un d’ells 
dedicat al Turisme i sostenibilitat a les àrees de muntanya, i un 
altre d’iniciació a la Informàtica, aquest últim específi c per l’àmbit 
de la Gent Gran.

g) Aquest any la Universitat de Lleida és l’encarregada de la Cloen-
da Ofi cial del Curs 2005/2006 de les Aules de la Gent Gran agru-
pades a AFOPA, coincidint amb la cloenda de l’Aula de Lleida. L’acte 
de cloenda es farà el proper 1 de juny de 2006 a l’Auditori Enric 
Granados de Lleida.

h) Seguint amb l’ iniciativa impulsada el curs passat, la UASE co-
ordina dos cursos específi cs per a la Gent Gran a la Universitat 
d’Estiu de Lleida que es celebra al mes de juliol: un d’Informàtica, 
que es durà a terme a Lleida, i un al voltant de la Salut i el Benestar, 
que està previst que s’imparteixi a la Seu d’Urgell.

5. Unitat de Docència Virtual

Durant el curs 2005-2006 la Unitat de Docència Virtual ha seguit 
desenvolupant les tasques encomanades en la línia de la incorpo-
ració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a 
la docència, ja sigui com a suport a la docència presencial o per a 
desenvolupar docència semipresencial o no presencial.

Les accions més destacades han estat:

• Servei de suport per a la docència virtual. Aquest curs 
s’ha donat suport a 94 assignatures reglades de la UdL. 
S’ha realitzat un esforç important en facilitar al profes-
sorat el canvi de la seva assignatura de l’antic campus 
virtual al nou. Aquest procés gairebé es pot donar per 

fi nalitzat. Cal esmentar el suport donat a altres accions 
formatives com ara el Postgrau en Docència Università-
ria (organitzat pel Vicerectorat de Docència i l’ ICE) o el 
CAP virtual.

• Programa Pirineus. El programa, dissenyat per a impulsar 
la formació i l’ús de les TIC en les comarques de munta-
nya, s’ha iniciat amb unes proves pilot a l’Ajuntament 
de La Pobla de Segur. S’ha signat un conveni marc de 
col·laboració entre la Universitat i aquest ajuntament, i 
en col·laboració amb la Unitat d’Atenció Socioeducativa, 
s’han dissenyat dues accions formatives per als habi-
tants d’aquest municipi i les rodalies, que s’impartiran 
entre maig i juny de 2006.

• Manual tècnicopedagògic del campus virtual Sakai. Es 
tracta d’un manual adreçat al professorat de la Univer-
sitat de Lleida on s’ofereixen orientacions pràctiques i 
explicacions tècniques de l’ús de les diferents eines del 
campus virtual. La Unitat es va presentar a la convoca-
tòria de projectes d’innovació docent que convocaven el 
Vicerectorat de Docència i el Vicerectorat d’Infraestruc-
tures i Tecnologies de la Informació; fruit d’aquesta con-
vocatòria va ser la concesió d’un ajut per a desenvolupar 
aquest manual. Al juny es farà pública la versió defi niti-
va.

• Taula de planifi cació docent. La Unitat ha col·laborat amb 
el Grup Europa en l’elaboració d’una taula interactiva per 
a facilitar al professorat la planifi cació docent de l’assig-
natura en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES). La taula està en procés de disseny i pilotatge. Pos-
teriorment, es treballarà conjuntament amb l’ ASIC per 
integrar aquesta taula al campus virtual Sakai.

• Aula de Recursos per a la Docència Virtual. Aquest curs 
l’aula ja s’ha utilitzat per realitzar cursos de formació i 
també com a espai de treball de projectes de l’ ICE. A la 
web de la Unitat s’ha creat l’explicació de l’aula i s’han 
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adjuntat manuals dels diversos programes de què dis-
posen els ordinadors de la mateixa. Per al curs 06-07 es 
pretén començar a pilotar l’espai destinat a què el pro-
fessorat pugui crear ell mateix els seus recursos multi-
mèdia docents.

• Observatori de las TIC a la UdL. L’Observatori segueix ofe-
rint informació actualitzada de les dades que es recullen 
de professorat i estudiantat que realitzen assignatures 
semipresencials. També es manté actualitzat el mapa 
d’assignatures de la UdL semipresencials i no presencials 
que s'han desenvolupat en aquesta modalitat a partir del 
servei de suport psicopedagògic de la Unitat.

• Disseny i impartició de formació. La Unitat segueix im-
pulsant la formació en l’àmbit de les TIC. S’ha impartit 
el curs “Disseny de cursos semipresencials i virtuals”, 
destinat a professorat de la UdL. S’està treballant, con-
juntament amb els ICEs de la UPC, UdG i URV, en el 
disseny d’un curs interuniversitari per a la formació de 
professorat a través d’entorns tecnològics. Igualment, es 
col·labora en un mòdul del Postgrau en Docència Uni-
versitària organitzat pel Vicerectorat de Docència i l’ ICE. 
També s’han impulsat cursos per estudiants com “Gestió 
de la informació a través de les TIC” i “Els blogs, diaris 
d'internet”.

• Gestió Projecte Intercampus (en coordinació amb el Vi-
cerectorat de Docència). La Unitat dóna suport al profes-
sorat que ofereix assignatures de lliure elecció a través 
d’aquest projecte, a més de facilitar l’accés al campus 
virtual de la UdL dels alumnes matriculats d’altres uni-
versitats i gestionar i resoldre problemes.

• Campus Virtual Sakai. En col·laboració amb l’ ASIC es se-
gueix amb el treball de desenvolupar i millorar el campus 
virtual, estudiant i implantant les noves eines que aquest 
ofereix.

CENTRE UDL-IRTA

Director: Dr. Juan Antonio Martín Sánchez
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 00
Fax 34 973 23 83 01

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

President: Sr. Josep Ramon Mora Villamate 
Gerent: Sr. Francisco Rovira i Corominas 
Pujada del Seminari, s/n
25280 Solsona
Tel. 34 973 48 17 52 i 34 973 48 16 81
Fax 34 973 48 13 92
http://www.ctfc.es

Centre d’Estudis Porcins 

President: Sr. Tony Bosch Miquel
Carretera Vella de Balaguer, s/n
25138 Torrelameu
Tel. 34 973 19 12 93
Fax 34 973 19 02 43 
elcep@elcep.net
http://www.elcep.net

Consorci de l’Estany d’Ivars – Vila-Sana

President: Sr. Salvador Milà Solsona
Vicepresident: Antoni Siurana Zaragoza, Isidre Gavín Valls i Sr. 
Joan Reñe Huguet
Edifi ci Can Niubó
Prat de la Riba, 1
25230 Mollerussa
Tel. 34 973 71 13 13
Fax 34 973 60 04 77
http://plaurgell.org/estany
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CENTRES ADSCRITS

Inefc - Centre de Lleida

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

Activitats

Cursos Lliure Elecció – 1r Quadrimestre

• "Confl ictes: Recursos per intervenir d'una manera més efi caç", 
organitzat pel Sr.Àlex Gordillo i per la Dra.Eloïsa Lorente.

• "Orígens de la defensa personal japonesa: del karate Shorin 
Ryu al Jujutsu tradicional", organitzat pel Dr.Carlos Faleroni.

• "Les activitats aquàtiques adaptades des de la pràctica (nivell 
1)", organitzat pel Sr.Pedro Ruiz.

• "Aprofundiment en les activitats aquàtiques adaptades des de 
la pràctica (nivell 2)", organitzat pel Sr. Pedro Ruiz.

• "Bàdminton, perfeccionamient I (bloc teòric i pràctic)", orga-
nitzat pel Sr.Fernando de Andrés.

• "Dopatge i ajuts erogogènics", organitzat pel Sr. Xavier Sanuy.

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

• "Benestar d'esquena", organitzat pel Dr. Francisco Lagardera.

• "Refl exologia", organitzat pel Dr. Francisco Lagardera.

• "Programes d'activitat física per a la qualitat de vida. Mo-
dels d'intervenció didàctica", organitzat per la Dra. Rosa 
Rodríguez.

• "Hipologia. Iniciació dels treballs peu a terra i llenguatge del 
cavall", organitzat pel Dr. Joan Antoni Prat Subirana.

• "Tècniques de circ aplicades a l'educació física", organitzat per 
la Dra. Carlota Torrents.

• "Esquí Nòrdic III", organitzat pel Dr. Joan Fuster i pel Sr. Enrique 
Ballestero.

• "Nova empresa: creació i posta en marxa d'una empresa de 
serveis esportius", organitzat pel Dr. Carlos Faleroni.

• "Màrketing de l'Esport", organitzat pel Dr. Carlos Faleroni.

Cursos Lliure Elecció – 2n Quadrimestre:

• "Les activitats aquàtiques adaptades des de la pràctica (nivell 
1)", organitzat pel Sr. Pedro Ruiz.

• "Readaptació esportiva", organitzat pel Dr.Xavier Peirau.

• "Curs monogràfi c i la gestió esportiva: casos pràctics", organit-
zat per la Sra.Susana Monserrat.

• "Peu i Esport", organitzat pel Dr.Xavier Peirau.

• "Iniciació a la modalitat gimnàstica de Roda Alemana", orga-
nitzat per la Dra.Carlota Torrents.

• "Coneixement del centre Tècnic de Futbol de Clairfontaine 
(França)", organitzat pel Dr.Emili Vicente i pel Sr. Josep Segu-
ra.

• "Bàdminton, perfeccionament 2", organitzat pel Sr.Fernando 
de Andrés.

• "Anatomia de superfície i estiraments analítics passius", orga-
nitzat pel Dr.Xavier Peirau.

• "Massatge esportiu", organitzat pel Dr.Xavier Peirau.

• "Electroneuromioestimulació", organitzat pel Dr.Xavier Peirau.
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• "Gimnàstiques orientals dirigides a potenciar la salut i el ben-
estar: Taichi i Chikung", organitzat pel Sr.Guillermo Torres.

• "Funky, espectacle i gimnastrada 2006", organitzat per la Dra.
Carlota Torrents.

• "Gimnàstica, acrobàcia i espectacle: Gimnastrada 2006", orga-
nitzat per la Dra.Carlota Torrents.

• "Tècniques de circ aplicades a l'educació física", organitzat per 
la Dra. Carlota Torrents.

• "Iniciació als esports adaptats", organitzat pel Sr. Pedro Ruiz.

• "Aprofundiment en les activitats aquàtiques adaptades des de 
la pràctica (nivell II)", organitzat pel Sr. Pedro Ruiz.

• "Casos pràctics sobre la direcció econòmica i fi nancera d'em-
preses i entitats esportives", organitzat pel Sr. Francesc Reig.

• "Piragüisme nivell III", organitzat pel Sr.Josep Charco.

• "Esquí Nòrdic III", organitzat pel Dr.Joan Fuster i pel Sr. Enrique 
Ballestero.

• "Tècnic elemental de Vela", organitzat pel Dr. Joan Fuster.

• "Vela III", organitzat pel Dr.Joan Fuster.

• "Orientació avançada", organitzat pel Dr. Joan Fuster, pel Sr. 
Gonzalo Gil i pel Sr. Jordi Cebolla.

• "Esports d'aventura: outdoor training", organitzat pel Dr.Joan 
Fuster.

• "Tècnic de Futbol (1r nivell)", organitzat pel Dr.Emili Vicente i 
pel Sr.Josep Segura.

• "Tècnic de Futbol (2n nivell)", organitzat pel Dr.Emili Vicente i 
pel Sr.Josep Segura.

• "Benestar d'esquena I", organitzat pel Dr. Francisco Lagardera.

• "Benestar d'esquena II", organitzat pel Dr. Francisco Lagarde-
ra.

• "Aspectes pràctics de l'entrenament en natació", organitzat pel 
Sr. Enric Ormo.

• "Manteniment d'equipaments esportius", organitzat pel Dr. 
Carlos Faleroni.

• "Noves tendències en Fitness i Wellness", organitzat pel 
Sr.Josep Castarlenas.

• "Treball d'Hipologia per a terra. Història del cavall", organitzat 
pel Dr. Joan Antoni Prat.

• "Anglès aplicat a les sessions d'activitat física i l'esport o How 
to teach sports in english", organitzat per la Sra. Neus Palou.

Activitats

• Durant tot el curs 2005-06, disseny del programa "Caminem. 
Camina i fes salut", elaborat per l'INEFC, l'Institut Català de la 
Saluti la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Lleida.

• Durant tot el curs 2005-06, reunions periòdiques del profes-
sorat per tal de fer una anàlisi i coordinació de l'activitat aca-
dèmica amb l'objectiu de fer un diagnòstic per tal d'adequar 
millor els estudis a l'espai europeu.

• Campanya "No em fumis", portada a terme a partir del dia 15 
de setembre.

• Conferència a càrrec del Sr. Jordi Ribera i Romans, selecciona-
dor absolut masculi de Brasil, ex-seleccionador absolut mas-
culí d'Argentina i ex-entrenador lliga ASOBAL d'Handbol (30 
de setembre de 2005).

• Acte inagural del curs acadèmic de l’INEF Catalunya al Centre 
de Barcelona de l’INEFC (26 d’octubre de 2005).La lliçó inaugu-
ral va ser a càrrec del Dr.Fernando Sánchez Bañuelos.

• I Jornades tècniques de la Federació Catalana de Bàsquet 
"L'arbitratge en les categories de promoció", organitzat per la 
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Federació Catalana de Bàsquet a Lleida, l'INEFC-Lleida i la Se-
cretaria General de l'Esport (16 de novembre de 2005)

• Conferència sobre "La preparació del partit" a càrrec del Sr. 
Víctor Muñoz, entrenador de l'equip de Divisió d'Honor del 
Real Zaragoza (21 de novembre de 2005).

• Conferència a càrrec del Dr. Alfredo Prieto Martín, professor in 
Immunology at Alcalá University (30 de novembre de 2005).

• Conferència sobre "El sobreentrenament i la fatiga crònica", a 
càrrec dels Drs. Gil Roda -serveis mèdics del FC Barcelona- i 
José Alegre -Hospital Universitari de la Vall d'Hebron- (30 de 
novembre de 2005).

• Conferència sobre "Perfi l del director tècnic en un club de fut-
bol", a càrrec del Sr. Àngel "Pichi" Alonso (20 de desembre de 
2005).

• Organització dels Campionats Universitaris de Catalunya de 
Natació (15 de febrer de 2006).

• Col.laboració en les II Jornades Tècniques sobre "Els equipa-
ments", organitzat per la Federació Catalana de Bàsquet a 
Lleida, l'INEFC-Lleida i la Secretaria General de l'Esport.

• Organització del VIII Rànquing de Catalunya de Bàdminton, 
amb la col.laboració de la Federació Catalana de Bàdminton i 
la Secretaria General de l'Esport (26 de febrer de 2006).

• Jornada de Portes Obertes de la UdL (3 de març de 2006).

• Xerrada sobre "Planifi cació de la selecció cara al Mundial 
2007", a càrrec del Sr. Ged Glynn, seleccionador nacional de 
l'equip espanyol de rubgi (9 de març de 2006).

• Curs intensiu de dansa avançada, impartit per la Sra.Àngels 
Margarit i organitzat en col.laboració amb l'Aula Municipal de 
Teatre (11 i 12 de març de 2006).

• Organització d'un curs de formació de Dansa contemporània i 
tradicional, en el marc de la VIII Mostra de Dansa a Lleida (18 
de març i 29 d'abril de 2006).

• Col.laboració en el 2n Open de Boccia "Ciutat de Lleida", orga-
nitzat per la Federació Catalana d'Esports de Minusvàlids dins 
el programa Hospisport.

• Ies Jornades Nacionals de "Visió i Esport", organitzades per 
l'INEFC-Lleida i ILO Oftalmologia (28 d'abril de 2006).

• Celebració dels Campionats d'Espanya de Tir amb Arc, orga-
nitzats pel Club Tir amb Arc Pardinyes i la Federació Española 
de Tir amb Arc, a les instal.lacions de l'INEFC-Lleida (16 i 17 de 
juny de 2006).

• Entrega d’Orles als alumnes de la 6ª promoció de la Llicenci-
atura de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport del Centre de 
Lleida de l’INEFC (17 de juny de 2006).

• Organització dels Cursos d'Estiu a l'INEFC-Lleida (del 16 al 25 
de juny de 2006).

• Celebració del II Campus de Futbol, organitzat pel FC Barcelona 
i el Diari Sport, a les intal.lacions de l'INEFC-Lleida (del 26 al 30 
de juny de 2006).

Publicacions

• Publicació del llibre Manifestaciones básicas de la motricidad 
de la col.lecció Motriu.

• Publicació del llibre Dinàmica del refuerzo muscular de la col.
lecció Motriu.

Escola Universitària de Relacions Laborals

Director: Sr. Ramón Borjabad Bellido
Henri Dunant 3
25003 Lleida
Tel. 973 248 993
Fax. 973 221 818
direccio@eurl.es 
www.eurl.es
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1. Activitats docents

Durant el curs 2005/2006, a més a més de la impartició de la do-
cència reglada a la Diplomatura de Relacions Laborals, en la qual 
destaquem l’establiment de convenis de pràctiques en empreses 
de la província de Lleida, l’ Escola ha col·laborat en l’oferta de ma-
tèries de lliure elecció de la UdL sota la tutela del Departaments 
del centre

També durant aquest curs i en col·laboració amb la entitat aco2s 
(Entitat formativa amb autorització de la Generalitat de Catalunya 
Direcció General Relacions Laborals núm. 121/04/T) s’ha celebrat la 
segona edició del curs semipresencial per assolir el títol de Tècnic 
Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

2. Activitats de Recerca. Publicacions

En aquest apartat destaquem la publicació de l’Anuari de la Funda-
ció Ciutat de Lleida que com cada any compta amb la col·laboració 
dels professors de la UdL i investigadors d’altres Universitats.

L’Escola ha celebrat Convenis de Col·laboració Docent amb els se-
güents professors i professores:

• Dr. Primitivo Borjabad Gonzalo (Facultat de Dret i Econo-
mia)

• Dra. Maria Jesús Gomez Adillón (Facultat de Dret i Eco-
nomia)

• Dra Maria José Puyalto Franco (Facultat de Dret i Econo-
mia)

• Dr. Pere Sabate Mir (Facultat de Dret i Economia)
• Dra. Rosa Perez (Facultat de Ciencias de l’educació)
• Sra. Sandra Subarroca Bullich (Facultat de Ciencies de 

l’educació)
• Dr. Juan Sagues San Jose (Facultat de Lletres)
• Dr. Antonio Colom Gorgues (ETSEA)
• Sra. Maria Teresa Ribelles (ETSEA)

Finalment, la Direcció ha participat en la Jornada de Portes Obertes 
de la UdL

Escola Universitària de Turisme - Terres de 
Lleida

Director: Dr. Josep Maria Balcells Sesplugues
C/ Henri Dunant, 3
25003 Lleida
Tel. 34 973 21 33 33
Fax. 34 973 28 90 06
informacio@eutl.org
www.eutl.org

Actes acadèmics

• El curs acadèmic va ser inaugurat pel President de la cade-
na hotelera AC Hotels Sr. Antonio Catalán. La lliçó inaugural 
amb el títol Per una hoteleria accessible va tractar dels pro-
blemes d’accessibilitat de la planta hotelera a l’Estat espanyol 
i la legislació referent a aquesta matèria comparada amb la de 
la resta de països de la Unió Europea. L’acte va anar precedit 
d’una reunió amb els màxims representants del sector turístic 
i hoteler de les comarques de Lleida i un grup de representants 
de l’ASPID (Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics) en-
capçalats pel seu President el Sr. Josep Giralt.

• La cerimònia de lliurament d’Orles als nous diplomats en Tu-
risme va tenir lloc a la Sala d’Actes de la Diputació de Lleida 
el dia 19 de maig. La XXV Promoció va ser apadrinada per la 
Vicerectora de Docència, Dra. Isabel del Arco, que va impartir la 
Lliçó magistral L’Espai Europeu d’Educació Superior...una veri-
table oportunitat pel canvi?. L’Acte va estar presidit pel Dr. Joan 
Viñas, Rector de la UdL i el Director de l’Escola Universitària de 
Turisme Dr. Josep Maria Balcells. 

Programa de mobilitat i relacions internacionals

L’Escola de Turisme ha rebut durant el curs 2005/06 nou estudiants 
que s’han acollit als diferents programes de mobilitat nacional o 
internacional vigents: 5 de la Universitat de mexicana de Chiapas; 
2 francesos (1 de la Universitat de Lille i 1 de Cergy Pontoise de 
París); 1 de la Universitat de Vaassa (Finlàndia). 
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Dins d’aquest mateix programa l’Escola de Turisme ha enviat 1 
estudiant de Turisme a la Universitat de Cergy-Pontoise de París.

D’altra banda l’Escola ha rebut la visita del coordinador dels pro-
grames de mobilitat de la Universitat Cergy-Pontoise, Dr. Stéphane 
Hurtado. Durant la seva estada al centre el professor Hurtado va 
impartir una conferència sobre Sociologia del turisme i de l’oci. 

En el marc del programa Sicue de mobilitat entre Universitats 
Espanyoles, l’Escola de Turisme ha participat per primer cop en 
aquests intercanvis amb 1 alumne que s’ha desplaçat durant un 
semestre a la Universitat de Mallorca.

Cal destacar també que durant el curs 2005/06 s’han signat dos 
nous convenis per promoure l’intercanvi d’estudiants, un amb la 
Universitat italiana de Macerata i un altre amb la Atilim University 
de Finlàndia. 

Actes acadèmics i culturals

• El cicle de conferències que cada curs organitza l’Escola ha 
estat dedicat a la seguretat en els viatges. Al llarg de les 6 
conferències del cicle s’han tractat tres aspectes principals: la 
seguretat alimentària, la seguretat personal, i fi nalment la pre-
venció de les malalties relacionades amb els viatges a països 
amb poques garanties sanitàries. Les conferències anaven es-
pecialment orientades als alumnes de turisme però també als 
professionals en actiu del sector turístic i de la restauració.

Relació de conferències:

• Els viatges i la seguretat alimentària
• Les vacunes prèvies al viatge
• Nutrició i aliments: per una dieta equilibrada durant els viat-

ges
• Dieta i cultura en els viatges
• Les assegurances en els viatges

L’Escola ha col·laborat amb altres institucions en l’organització de 
les següents activitats:

• Mòduls formatius i fòrum de treball per a la gestió d’esta-
bliments turístics de qualitat en un entorn rural. En aquesta 

actuació desenvolupada en el marc del Pacte Territorial per a 
l’Ocupació de les Terres de Lleida, hi ha participat activament 
el Director de l’Escola de Turisme, Dr. Josep Maria Balcells. 

• II Jornada de Turisme de les Garrigues. 

• Cultura i Turisme. Del recurs cultural al producte turístic. Curs 
organitzat conjuntament amb l’ajuntament de Cervera. 

• Dia mundial de l’ Aigua. Jornades sobre els usos turístics de 
l’aigua organitzades conjuntament amb el Museu de l’Aigua 
de l’Ajuntament de Lleida

• Presentació del Pla d’Excel·lència Turística del Vendrell per part 
dels seus responsables

Recerca 

Títol del treball: Perfi l socioeconòmic del turisme cultural a la ciutat 
de Lleida
Realització del treball: alumnes de tercer de la Diplomatura de Tu-
risme
Director del treball: Dr. Josep Maria Balcells

L’Espai Europeu d’Educació Superior

La Cap del Departament d’idiomes de l’Escola, Carme Farré, ha par-
ticipat en el Postgrau en Docència Universitària organitzat per l’ICE 
i el Vicerectorat de Docència de la UdL. 

Participació en cursos i seminaris externs

Alumnes i professors de l’Escola han participat, entre altres, en les 
següents activitats:

• La Dra. Àngels Ribes De Dios ha participat en el curs de di-
dàctica Nouvelle culture de l’évaluación – Nouvelles postures 
de réception, que s’ha realitzat a l’Escola Ofi cial d’Idiomes de 
Barcelona. 

• El Dr. Josep Maria Balcells ha participar en les Jornades sobre 
Mercats emissors organitzades per Turisme de Catalunya al 
municipi de Llavorsí (Pallars Sobirà). 
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• Jornada per la divulgació i aprofi tament dels recursos turístics 
del Montsec, organitzada pel Consorci del Montsec i el Consell 
Comarcal de la Noguera-

• II Reunió de membres del Lleida Convention Bureau organitza-
da per Turisme de Lleida

• Presentació del Pla estratègic del Turisme a Catalunya orga-
nitzat per la Conselleria de Comerç, Consum i Turisme de la 
Generalitat

• Presentació de la comunicació El turisme de retorn i la produc-
ció de sol urbà a la Catalunya Rural. El cas de la comarca de les 
Garrigues, en el marc del Congrés del Mon Rural. 
Autor: Josep Maria Balcells. 

Nous convenis de col·laboració i pràctiques amb empreses

Durant el curs acadèmic 2005/06 s’han renovat o signat per pri-
mer cop convenis amb les següents empreses o entitats:

• Renovació del Conveni amb la Fira de Lleida
• Conveni amb la Fundació del Món Rural
• Conveni de pràctiques amb la cadena hotelera AC Hotels
• Conveni de pràctiques i col·laboració amb l’empresa estatal 

Paradores de Turismo 
• Conveni amb el Museu del Joguet i dels autòmats de Verdú 

(Urgell)
• Conveni amb l’Ajuntament del Vendrell
• Conveni amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Viatges i pràctiques col·lectives

Viatge i visita tècnica a l’estació de neu de Boi-Taüll

Viatge al Saló Internacional de Turisme de Barcelona

Viatge per la Mediterrània a bord del creuer New Flamenco. El vi-
atge va incloure conferencies per part dels responsables del creuer 
i visites de caràcter tècnic i professional. 

Millores en la docència

Posta en servei amb caràcter experimental d’un Campus Virtual 
per als alumnes i professors.

Millores en els equips informàtics i en la biblioteca. 

Escola Universitària de Turisme 
de Manresa

Director: Sr. Jordi Vilaseca Brugueras
C. Rubió i Ors, 5
08240 Manresa
Tel. 34 93 872 69 88
Fax 34 93 872 85 81
A/e secretaria@joviat.com
http://www.joviat.com

Conferències

1. “Hotels AC”. Conèixer el funcionament de la cadena dels hotels 
AC (1r, 2n i 3r curs).
Conferenciant: Sr. Antònio Catalàn.
Data: 11 d’octubre de 2005.
Lloc: Sala d’Actes EUTM.

2. “El turista del segle XXI”. Presentació del nou turista i la postura 
dels nous professionals (1r, 2n i 3r curs).
Conferenciant: Sr. J.M. Gandara
Data: 24 de novembre de 2005
Lloc: aules EUTM

3. “El corredor de la mort”. No a la pena de mort. Refl exió ètica (1r, 
2n, 3r curs).
Conferenciant: Sr.Mario Flores. 
Data: 29 de novembre de 2005.
Lloc: aules EUTM.
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4. “Les malalties del viatger”. La prevenció de malalties que es po-
den contreure al llarg d’un viatge (1r curs).
Conferenciant: Sra. M. Àngels Munsech, professora de l’àrea de 
sanitat 
de l’Escola Joviat de Manresa.
Data: 9 de febrer de 2006.
Lloc: aules EUTM.

5. “Projecte Turístic a “Cabo Verde””. Planning i desenvolupament 
d’un nou projecte turístic (1r, 2n, 3r).
Conferenciant: Sra. Rocío Giráldez, exalumna de Turisme.
Data: 8 de març de 2006.
Lloc: aules EUTM. 

6. “El perfi l de recent titulat universitari” (1r, 2n, 3r).
Conferenciant: Sr. Francesc Xavier Hernández.
Data: 20 d’abril de 2006.
Lloc: Escola Politècnica Superior de Manresa.

7. “Primers auxilis”. Conferència - taller sobre primers auxilis(1r 
curs)
Conferenciant: Sandra Pozo.
Data: 21 d’abril de 2006
Lloc: aules EUTM

8. “Sostenibilitat i medi ambient a Lloret de Mar”. El futur del turis-
me a Lloret de Mar (3r curs).
Conferenciant: Sr. Maurici Carbó.
Data: 5 de maig de 2006.
Lloc: Ajuntament de Lloret de Mar.

9. “Treball i valors personals: un binomi necessari”. Acte de gradua-
ció de fi nal de curs (3r curs).
Conferenciant: Sr. Josep Mª Vives.
Data: 16 de maig de 2006.
Lloc: Sala Actes EUTM.

Congressos, jornades i seminaris

1. Seminari d’Enologia. Maridatge (2n i 3r curs).
Ponent: Sr. Jaume Pont.
Data: 14 d’octubre de 2006.
Lloc: Restaurant Setè Cel.

2. Assistència al Saló Internacional de Turisme de Madrid (1r, 2n i 
3r curs).
Data: 27 i 28 de gener.
Lloc: Madrid.

3. Seminari de Risoteràpia. Tècniques de relaxació (1r, 2n i 3r 
curs).
Ponents: Sra. Maria Navarrete.
Data: 7 de febrer de 2006.
Lloc: Sala d’Actes EUTM.

4. Jornada de Formació i Estratègia de la Petita i Mitjana Empresa 
de l’Hoteleria i la Restauració. Darreres novetats i tendències dels 
sector als professionals de la Catalunya Central. (1r, 2n i 3r curs)
Ponents: Sr. Joan Rubiralta, Sr. Toni Massanés i Sr. Josep A. Do-
naire.
Data: 3 d’abril de 2006.
Lloc: Centre Operatiu de Caixa Manresa (Polígon Santa Anna) Sant 
Fruitós de Bages.

5. 3a Jornada del Campus Universitari de Manresa, organitzada 
amb la UPC i la FUB (Fundació Universitària del Bages), (1r,2n,3r 
curs).
Data: 20 d’abril de 2006.
Lloc: UPC/FUB/EUTM.

6. Assistència al 1r Congrés Nacional d’Informació Turística. Reptes 
a la informació turística davant dels canvis en el sector (3r curs).
Data: del 24 al 26 d’abril de 2006.
Lloc: Estella (Navarra).

7. Assistència al Saló Internacional del Turisme de Catalunya (1r, 
2n, 3r curs).
Data. 4 i 7 de maig de 2006
Lloc: Fira de Barcelona.
Professor: Sr. Josep Carboné.

8. Curs Tècnic de Gestió de Transmediterrània. Sessió formativa a 
l’EUTM (2n i 3r curs).
Ponent: Sr. Manuel Martínez.
Data: 10 de maig de 2006. Sessió formativa a l’EUTM.
Lloc: Aules EUTM. 



59Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2005/2006

Sortides

1. Visita i Participació a la Fira d’Agroturisme. Participació en el 
“stand” del Consorci del Cardener (1r curs).
Data: 4 d’octubre de 2005.
Lloc: Cornellà.
Responsable: Sra. Vanesa Mas.

2. Sortida Parc Natural Sant Llorenç de Munt i Serra d’Obac. Reco-
neixement de la zona (1r curs).
Data: 17 d‘octubre de 2005.
Lloc: Sant Llorenç.
Professor: Sr. Josep Carboné.

3. “La Ruta Ignasiana”, a Manresa. Reclam turístic relacionat amb 
Sant Ignasi de Loiola (1r curs).
Data: 27 d’octubre de 2005.
Lloc: Manresa
Professora: Sra. Montse Rovira.

4. “Masia Roqueta”. Visita guiada (2n i 3r).
Data: 14 de desembre de 2005.
Lloc: Horta d’Avinyó.
Professora: Sr. Josep Carboné.

5. “Visita cafès Novell i caves Rovellat”. Visita guiada (3r curs).
Data: 19 de desembre de 2005.
Lloc: Vilafranca del Penedès.
Professor: Sr.Josep Carboné.

6. “Fira Alimentària”. Visita per la fi ra (1r curs).
Data: 9 de març de 2006.
Lloc: Barcelona.
Professor: Sr. Josep Carboné. 

7. ”Excursió a Terrassa”. La Terrassa Modernista (1r curs).
Data: 4 d’abril de 2006.
Lloc: Terrassa.
Professor: Sr. Josep Carboné.

8. “Montserrat i el seu entorn”. Examen pràctic. Visita guiada per 
part dels alumnes. (1r curs)
Data: 4 de maig de 2006.

Lloc: Montserrat
Professora: Sra. Montse Rovira.

9. “Sortida per Montserrat”. Treball de camp d’anglès. Entrevistes a 
turistes que visiten la zona(1r curs).
Data: 11 de maig de 2006.
Lloc: Montserrat.
Professora: Anna Canturri.

10. “Parç Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”. 
Reconeixement de la zona (1r curs).
Data: 11 i 12 de maig de 2006.
Lloc: Espot.
Professor: Sr. Josep Carboné.

11. “Sortida-Taller” Activitat d’animació i llengues estrangeres 
(francès i anglès), (1r, 2n i 3r curs).
Data: 22 de maig de 2006.
Lloc: Parc de l’Agulla de Manresa.
Professors: Sra. Maria Navarrete, Anna Canturri i Fina Tarifa.

12. “Viatge a Menorca”. Projecte d’incentivació (2n i 3r curs).
Data: 26, 27, 28 de maig de 2006.
Lloc: Menorca.
Professors: Sra. Maribel Herranz.

Articles publicats

1. “Valoració de la sortida al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
i la Serra de l’Obac”. Alumnes de 1r curs.
Data: octubre 2005.
Suport: Revista. 

2. “ La Manresa ignasiana”. Alumnes de 1r curs.
Data: octubre 2005.
Suport: Revista. 

3. “Terrassa i el Modernisme”. Alumnes de 1r curs.
Data: abril 2006
Suport: Revista. 

4. “La meva experiència a Cabo Verde”. Rocío Giràldez.
Data: maig 2006.
Suport: Regió7
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Durant el curs 2005/2006, en l’apartat d’Infraestructures, la Universitat de Lleida ha desenvolupat les obres previstes en el 
pla plurianual d’inversions del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Cal destacar les actuacions 
següents:

• Al Campus de Ciències de la Salut:

- inici de les obres del nou edifi ci annex a la unitat docent de l'Hospital Arnau de Vilanova.

• Al Campus de l'ETSEA:

- acabada l'ampliació de l'edifi ci 4, 

- defi nit el concurs públic per a la primera fase i segona fase del nou edifi ci 5 destinat a serveis comuns del campus, 

- adjudicada la redacció del projecte de l'edifi ci UdL-IRTA. 

• Al Campus de Cap Pont:

- entrada en funcionament del pàrking soterrat

- adjudicada l'execució de les obres de la 2na. fase de la urbanització del campus

- defi nit el concurs públic per a les dues darreres fases del nou edifi ci de la Facultat de Ciències de l'Educació

• A Gardeny:

- Adjudicat el concurs de redacció de projecte per a la restauració i condicionament del mòdul per a la Garantia de l'Espai 
per a la Preservació de l'Accés (GEPA) (Arxiu de biblioteques de Catalunya)

D’altra banda, hem obtingut un compromís aprovat pel Ple de l’Ajuntament de la Paeria per a la cessió de 12.000 m2 annexes 
al campus de Cap Pont 
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AVALUACIÓ

Processos externs 

Avaluació de titulacions

Seguint la sistemàtica prevista d’avaluar les titulacions cada 5 
anys, en el programa d’avaluació de titulacions de AQUCatalunya 
(programa ProQ), s’estan realitzant les avaluacions de la diploma-
tura d’Infermeria, i de les sis titulacions de primer cicle de Ciències 
de l’Educació. Aquestes avaluacións han començat amb un cert 
retard degut al retard en la recepció dels referents numèrics que 
proporciona el DURSI.

La prevista avaluació de set titulacions de ETSEA, que també com-
plien els cinc anys de la darrera, s’ha modifi cat per tal de transfor-
mar-la en una avaluació aprofundida dels projectes pilot d’adap-
tació a l’EEES que s’estan duen a terme en aquest centre.

Enquesta de la inserció laboral

S’ha rebut l’informe elaborat per AQUCatalunya amb les dades 
corresponents a l‘estudi de la inserció laboral de la promoció 
2000-2001. Per tal d’obtenir dades signifi catives en algunes titu-
lacions poc nombroses, la UdL ha demanat incloure en aquestes 
una promoció anterior i una posterior. El treball de camp (enques-
ta telefònica) va ser realitzat entre els mesos de gener i març 2005. 
Utilitzant les dades de l’estudi, l’Observatori de la inserció de la 
UdL ha realitzat un estudi per titulacions de les dades correspo-
nents a la UdL que, gràcies en alguns casos a la ampliació, ha 
donat resultats signifi catius en la major part de les titulacions. 
Aquests informes es poden trobar a l’adreça web: http://www.udl.
cat/organs/vicerectors/vqp/avaluacio/insercio.html i seran publi-
cats properament.

Els resultats han estat informats als centres i als responsables 
d’organització docent.

Avaluació de la Universitat per la EUA

S’ha clos el procés d’avaluació dels processos organitzatius de la 
Universitat per part de l’equip d’avaluadors de la European Uni-

versity Association (EUA, antiga Conferencia de Rectors d’Europa). 
L’informe elaborat analitza la situació de la UdL des d’una meto-
dologia inspirada en l’anàlisi dels processos de gestió i presa de 
decisions. 

L’informe intern el·laborat per la comissió corresponent de la UdL 
el podreu trobar a l’adreça http://web.udl.es/vqp/nomes_udl/Infor-
me_Intern_EUA-2005.pdf, i l’elaborat pel comité extern està a la 
vostra disposició a l’adreça web http://web.udl.es/vqp/eua/Infor-
me_fi nal_angles.pdf (versió original en anglès) i la seva traducció 
al català a: http://web.udl.es/vqp/eua/index.html

Avaluació dels programes pilot d’adaptació a l‘EEES

A iniciativa del DURSI, les universitats catalanes han iniciat projec-
tes d’adaptació de determinades titulacions als principis de l’EEES. 
El programa consisteix en reprogramar les activitats de formació 
en un programa paral·lel de 3 anys de durada, planifi cat en base 
a la mesura en crèdits ECTS i amb altres canvis metodològics, va-
riables segons la titulació. La fi nalitat es que en acabar aquests 
programes de 3 anys, compatibles (i simultanis) als programes ofi -
cials de 4 anys, la Generalitat atorgui un títol homologat amb els 
principis de l’EEES. Aquestes titulacions “europees” han de passar 
processos periòdics d’avaluació per part de la AQUCatalunya per 
tal de certifi car la seva adaptació a aquests principis. 

Les titulacions participants en les dues convocatòries realitzades, i 
les avaluacions realitzades les podeu trobar a l’adreça: http://www.
udl.cat/organs/vicerectors/vqp/avaluacio.html 

Avaluació del servei de biblioteques

Durant el segon quatrimestre del curs s’ha dut a terme el pro-
cés d’avaluació interna de la biblioteca seguint el protocol AQU. 
Abans de fi nalitzar el curs, el comité extern d’avaluació, que ha 
de nomenar AQUCatalunya abans de fi nals de maig, realitzarà la 
corresponent visita i elaborarà el corresponent informe extern. 
L’informe intern realitzat per la comissió corresponent està a la 
vostra disposició el l’adreça: http://www.bib.udl.cat/export/sites/
Sbd/galeria_link/Avaluacix.pdf
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Processos d’avaluació propis UdL

Avaluació de l’activitat docent del professorat

Com cada any, durant el període de referència s’ha procedit a re-
visar el document d’avaluació de l’activitat docent del professorat 
corresponent al procediment emmarcat en la guia de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per tal de 
millorar els aspectes que es van observar com a inadequats en 
l’edició anterior.

El procediment aquest any es caracteritza per una major objecti-
vitat dels processos de valoració de determinats mèrits, on a més 
de l’ICE, hi intervé en Vicerectorat de docència, així com per la 
introducció de l’indicador de taxa d’èxit que modula la taxa de 
rendiment acadèmic.

Malgrat la cada cop major complexitat del procés, el rodatge de les 
eines informàtiques emprades i els equips humans, ha permés una 
disminució de les queixes i demandes registrades.

S’ha procedit també a la tercera edició del procés d’avaluació de 
l’activitat docent de professorat corresponent al període 2001-
2006 seguint el protocol adaptat, que està a punt de tancar-se en 
el moment de redactar aquest informe. Un cop conclòs totalment 
el procés, l’informe amb els resultats acumulats (en cap cas perso-
nals) estarà disponible a l’adreça: http://www.udl.cat/organs/vice-
rectors/vqp/avaluacio/professorat.html 

Enquesta de satisfacció dels usuaris del servei de 
biblioteques

En col·laboració amb el Vicerectorat de Recerca, responsable del 
Servei de Biblioteques, i amb el recolzament de l’Ofi cina de Qua-
litat s’ha dut a terme una enquesta per valorar la satisfacció dels 
usuaris del Servei de Biblioteques. Aquesta enquesta està pensada 
per informar el procés previst per la AQU d’avaluar el Servei de 
Biblioteques, si be s’ha desenvolupat d’una manera independent 
i amb uns objectius clarament interns de la UdL. Podeu trobar el 
resultat de l’enquesta i l’informe temàtic realitzat en base a les 
dades de l’enquesta a l’adreça http://www.udl.cat/organs/vicerec-
tors/vqp/avaluacio.html.

Enquesta de satisfacció dels estudiants

Per altra banda la Unitat Tècnica d’Avaluació del VQP continua 
mantenint tal com s’ha vingut fent en els últims 11 anys l’enques-
ta de satisfacció dels estudiants al fi nal de cada quadrimestre. El 
procés de revisió de la mateixa a traves de la validació mitjan-
çant enquestes Delphi de la proposta realitzada pel professor de 
la Universitat de Barcelona Sr. Joan Mateo ha estat fi nalitzat amb 
la valoració fi nal dels resultats de l’enquesta inicial per part d’un 
equip d’experts interessats en el procés, que havien participat en 
l’enquesta. Podeu trobar el nou qüestionari a l’adreça http://www.
udl.cat/organs/vicerectors/vqp/avaluacio.html. Per tal de valorar 
els canvis que suposa la seva aplicació respecte al qüestionari an-
terior, aquest nou està sent assajat com a projecte pilot a la Facul-
tat de Dret i Economia durant el curs 2005-2006

Modifi cacions en el procediment d’enquesta 

Davant la creixent importància que la valoració de la qualitat de 
l’activitat docent personal de cada professor està adquirint, i de 
l’elevat pes que en aquest concepte suposa l’opinió de l’Estudi-
antat, la preocupació per la millora del sistema de determinació 
d’aquesta ha portat al plantejament i elaboració d’una sèrie de 
projectes pilot per tal de millorar-ne la participació, un dels punts 
mes crítics per la fi abilitat dels resultats. 

Així, durant el curs 2005-2006 hi ha en marxa dos proves pilot 
al respecte. El primer, dut a terme a l’EPS, consisteix en l’autoad-
ministració per part del professor, del formulari d’enquesta el dia 
(dintre d’un interval a fi nals de curs) que consideri mes convenient 
en base a l’assistència. El segon, que es realitza a la Facultat de 
Medicina, consisteix en administrar el qüestionari en el moment 
inicial de la convocatòria per a l’avaluació de l’assignatura. 

En ambdues proves pilot de procediment d’enquesta el formulari 
utilitzat es el comú utilitzat fi ns ara.

Aplicació del protocol de qualitat als programes de Postgrau

El procediment d’avaluació de la qualitat per les activitats de for-
mació de postgrau que inclou un protocol de seguiment d’avalu-
ació d’aquestes activitats, posat a punt per l’Ofi cina de Qualitat 
en col·laboració amb la Comissió de Doctorat del Vicerector de 
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Recerca i Innovació, ha estat dotat del suport informàtic per la 
seva aplicació, que s’està duguent a terme en l’apartat d’avalua-
ció de la planifi cació de les activitats que s’enceten durant el curs 
2005-2006. Per al curs 2006-2007, desprès de la valoració dels 
resultats de l’aplicació del protocol a la planifi cació (avaluació dita 
“ex ante”), s’iniciarà l’aplicació de la part de protocol corresponent 
a l’avaluació del desenvolupament i els resultats dels programes. 

El protocol esmentat ha estat adaptat també als condicionants 
legals i operatius dels futurs masters ofi cials per tal de integrar-lo 
formalment com el procediment intern d’avaluació de la qualitat 
(tal com exigeix per la normativa de POPs).

Podeu trobar el document i els instruments d’avaluació a l’adreça 
http://opencms3.udl.es:8080/opencms/galeria_down/Protocol_
Valoracio.pdf i la seva aplicació com a mecanisme d’avaluació in-
terna dels Postgraus ofi cials, a l’adreça http://www.udl.cat/organs/
vicerectors/vqp/avaluacio.html

PLANIFICACIÓ

Processos externs

Contracte-Programa UdL-DURSI

Aquest curs fi nalitza la vigència del segon contracte-programa del 
DURSI amb les universitats catalanes. La DGU anterior va expres-
sar la seva intenció de modifi car el procediment i continguts del 
Contracte-Pograma a partir del 2007, en un procés de negociació 
que no ha començat. Aquest fet, lligat a la declaració d’intenci-
ons de incrementar el percentatge de fi nançament lligat a con-
tracte-programa genera una incertesa considerable sobre el futur 
d’aquest capítol del fi nançament. 

Els resultats de la penúltima anualitat del vigent contracte-progra-
ma han estat molt positius per la UdL, havent-se superar el 100% 
del promitg dels indicadors previstos. Veure contracte-programa a 
http://web.udl.es/vqp/nomes_udl/Contracte_Programa_2003.pdf

Processos de planifi cació propis udl

Plans Estratègics dels Centres

Amb la fi nalització del PE de la Facultat de Dret i Economia, que 
ha estat facilitada pel professor Sr. Ginés Mora director del CEGES 
de València i de la Facultat de Lletres que ha estat facilitada pel 
equip MOMENTUM i pel Sr. Josep M. Bricall conclou el procés de 
planifi cació estratègica dels Centres de la UdL.

Pla Estratègic de la UdL

Durant el curs 2005-2006 ha fi nalitzat l’elaboració del Pla Estra-
tègic 2006-2012 de la Udl. El Pla ha estat aprovat tant pel Consell 
de Govern com pel Claustre sense cap vot en contra i una majoria 
molt clara de vots a favor. Resta pendent en aquests moments de 
la reunió del Consell Social per tal de procedir a la seva aprovació 
defi nitiva.

El PEC, a partir de la valoració de l’entorn espai-temporal de la 
UdL, consolida un model emprenedor de universitat, altament 
vinculada a l’entorn i compromesa amb l’evolució que suposa la 
consecució de l’EEES i l’estratègia de Lisboa, i adoptant una es-
tratègia de diferenciació sectorial, principalment en la formació y 
recerca en el sector agroalimentari, però també amb implicacions 
importants en Territori, Patrimoni i Cultura i Salut i Educació. La 
implicació de l’entorn ha estat iniciada amb la consulta del docu-
ment a les autoritats territorials, així com als parlamentaris locals, 
detectant-se en tots els casos una resposta molt positiva.

Podeu trobar el PEC de la UdL a l’adreça:

http://opencms3.udl.es:8080/opencms/galeria_down/PEC_Juliol_
2005__def_.ppt

Planifi cació de la implantació del Màster en Sanitat i 
Producció Porcina

Per a la posada en marxa del Master en Sanitat i Producció Porci-
na, concedit pel DURSI explícitament (juntament amb un Master 
de l’àmbit de la tecnologia dels aliments en contes dels estudis de 
grau de veterinària) y de forma conjunta amb la UAB, s’ha elabo-
rat un estudi per a la seva implantació de manera que respongui 
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al màxim a les necessitats de l’entorn. Aquest estudi, realitzar en 
base a reunions conjuntes entre professionals de la universitat i 
responsables y professionals de les principals empreses del sector, 
així com representants sindicals. Les anàlisis de les necessitats i 
potencialitats de l’entorn sectorial han estat metodològicament 
facilitades pel equip MOMENTUM. Podeu trobar l’informe elaborat 
a la pagina:

http://www.udl.cat/opencms/organs/vicerectors/vqp/planifi cacio/
Master_en_Sanitat_i_Produccio_Porcina.htm

PROMOCIÓ DE LA CULTURA CORPORATIVA 
DE QUALITAT

Registre d’observacions

L’Ofi cina de Qualitat juntament amb l’ASIC ha estudiat i resolt els 
problemes que s’havien detectat en l’instrument de comunicació 
interna anomenat “registre d’observacions”, que ha estat paralit-
zat durant mes de mig any per la “reparació” dels problemes de-
tectats en els seus primers tres mesos de, per altra banda, exitós, 
funcionament inicial. L’instrument consisteix bàsicament en un 
accés ràpid a un sistema de correu que envia missatges anònims a 
una base de dades. Des de l’Ofi cina de Qualitat es consulta regu-
larment per tal de fer arribar els missatges al seu destinatari per-
tinent, bàsicament coordinadors de titulacions, degans directors 
de Centre i membres de l’equip de rectorat. L’objectiu principal 
d’aquesta iniciativa és la de disposar d’un sistema fàcil i ràpid i 
que permeti a tots els membres de la comunitat universitària i 
sobretot als estudiants de fer arribar totes les seves idees tant de 
connotació crítica o aportacions no crítiques als llocs que corres-
pon sense necessitats de situar-se en l’entorn psicològic i personal 
incòmode per tal de fer arribar aquest suggeriment. Podeu accedir 
al registre mitjançant l’adreça http://www.udl.cat/organs/vicerec-
tors/vqp/observacions.html

Programa de fi nançament estratègic

Un any mes es manté el Pla de Finançament Estratègic, el qual 
preveu la inclusió en el pressupost de la UdL d’una partida desti-
nada a accions estratègiques en relació a la millora de la qualitat, 
i assigna la seva gestió al Vicerectorat de Qualitat i Planifi cació 

(VQP) L’objectiu del Pla es possibilitar l’assoliment dels objectius 
fi xats en cadascun dels plans estratègics dels centres de la UdL, 
així com per fer front a les millores derivades de les propostes dels 
processos d’avaluació institucional, a través de l’elaboració dels 
corresponents contractes-programa amb cada un dels centres. 
Podeu trobar el programa a l’adreça:

http://www.udl.cat/organs/vicerectors/vqp/millora/acords_centres.
html

Programa de coordinadors de titulació

Durant el present curs es manté el programa per fi nançar la fi gura 
d’un coordinador per cada titulació. Els professors seleccionats per 
la direcció dels centres i que decideixen assumir aquesta respon-
sabilitat tenen el reconeixement econòmic corresponent al càrrec. 
La idea central que ha portat a aquesta acció és la de que cada 
titulació té una dinàmica pròpia que comença des de la Planifi -
cació i acaba en l’orientació en un mercat de treball determinat i 
que aquesta dinàmica pròpia que és la que decideix la singularitat 
de la titulació com a tal, com a programa formatiu etc. Aquesta 
fi gura és de durada anual i està subjecta a avaluació de cara a la 
seva continuïtat. Conforme les titulacions vagin incorporant-se a 
l’EEES, la fi gura del coordinador serà substituïda per la d’un facili-
tador de la transició, que haurà de dirigir el procés de nou disseny 
curricular en base a les directives emanades del centre i de Vr de 
Docència. Podeu trobar el programa de coordinadors i el llistat 
actualitzat a maig 2006 dels coordinadors a http://www.udl.cat/
organs/vicerectors/vqp/millora/coordinacio_de_titulacio.html

Datawarehouse

En col·laboració amb l’ASIC, el VQP i la OQa estan participant en 
la creació d’un sistema de dades per la gestió del tipus Datawa-
rehouse, que pretén l’elaboració d’un sistema de dades fi ables i 
sistemàtiques sobre la docència, la recerca i la gestió obtingudes 
aprofi tant els registres i bases de dades de que disposa el sistema 
informàtic de la UdL. El procés ha estat encomanat a una empresa 
de competència contrastada en aquests difícils processos, que re-
quereixen la homogenització no tant sols de dades que es troben 
en arxius de formats diferents, sinó també dels criteris de defi ni-
ció i inclusió de casos en una determinada categoria, coherents 
al llarg de les sèries temporals. La fi nalització d’aquesta tasca ha 
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de facilitar molt els processos de gestió i la transparència, si be 
posarà també en evidència els possibles dèfi cits en els mecanismes 
d’obtenció i registre de la informació, y pot obligar a la millora 
d’alguns d’aquests.

Protocol d’informació sistemàtica als llocs de decisió

Durant el curs present s’ha mantingut el protocol de distribució 
sistemàtica de dades als equips de direcció de centres i coordina-
dors de titulació. Es pretén treballar en base a un protocol siste-
màtic i mantingut de gestió de les dades per tal d’oferir informació 
puntual de dades (en particular de matriculació i rendiment aca-
dèmic) comparables i que permetin valorar l’evolució de l’ensenya-
ment en els nivells de gestió de centres i titulacions. Amb això es 
pretén facilitar la presa de decisions per part d’aquestes instàncies 
de govern. 
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ESTUDIANTAT

El curs acadèmic 2005-06 s’han matriculat a la Universitat de Lleida un total de 8.492 estudiants. D’aquests, 7.131 són estudiants d’alguna 
de les 44 titulacions de primer i segon cicle que s’imparteixen actualment als centres propis i adscrits de la Universitat de Lleida, i 408 són 
alumnes dels cursos de doctorat. 

Resum de la matrícula ofi cial de primer, segon i tercer cicle*

* Dades de matrícula del maig de 2006.

Tal com mostra la taula anterior, durant aquest curs acadèmic s’han matriculat 7.539 estudiants en els centres propis de la 
UdL, que suposen un 88% del total d’alumnes matriculats, mentre que els 953 alumnes matriculats en els centres adscrits han 
suposat un 12% del total.

Respecte a la distribució dels alumnes matriculats en funció del tipus d’estudi, 5.451 estudiants s’han matriculats en estudis de 
primer cicle (64%), 2.633 alumnes s’han matriculat en estudis de segon cicle (31%) i 408 s’han matriculat en estudis de doctorat 
(5%).

Pel que fa a la distribució per sexes, durant el curs 2005-06 s’han matriculat a la UdL més dones que homes, ja que les dones, 
4.538 suposen un 53% del total d’estudiants, per sobre dels 3.954 homes

ESTUDIANTAT DONES HOMES TOTAL
CENTRES PROPIS    

Estudiantat de 1r Cicle 2.719 2.184 4.903 
Estudiantat de 2n Cicle 1.230 998 2.228 
Estudiantat de 3r Cicle (Doctorat) 188 220 408 
TOTAL CENTRES PROPIS 4.137 3.402 7.539 

CENTRES ADSCRITS       
Estudiantat de 1r Cicle 296 252 548 
Estudiantat de 2n Cicle 105 300 405 
TOTAL CENTRES ADSCRITS 401 552 953 
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 4.538 3.954 8.492 
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Resum de la matrícula ofi cial de primer i segon cicle, per centres*

* Dades de matrícula del maig de 2006.

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

* Dades de matrícula del maig de 2006.

CENTRES DONES HOMES TOTAL

CENTRES PROPIS       
ETSEA 735 1.029 1.764 
EU d' Infermeria 260 41 301 
EU Politècnica 151 799 950 
Facultat de Ciències de l'Educació 1.058 267 1.325 
Facultat de Dret i Economia 939 686 1.625 
Facultat de Lletres 355 179 534 
Facultat de Medicina 451 181 632 
TOTAL 3.949 3.182 7.131 

CENTRES ADSCRITS     
INEFC 189 489 678 
Turisme "Terres de Lleida" 77 15 92 
Turisme "Manresa" 34 11 45 
EU de Relacions Laborals 101 37 138 
TOTAL 401 552 953 
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 4.350 3.734 8.084 

Ensenyaments Centres Propis D. H. Total
Diplomatures i Enginyeries Tècniques       

Ciéncies Empresarials 499 405 904 
Educació Social 162 32 194 
ET Agrícola Esp. Explotacions Agropecuàries 52 61 113 
ET Agrícola Esp. Hortofructicultura i Jardin. 31 59 90 
ET Agrícola Esp. Indústries Agràries i Alimen. 96 54 150 
ET Agrícola Esp. Mecan. i Construc. Rurals 23 71 94 
ET Forestal Esp. Explotacions Forestals 128 236 364 
ET Forestal Esp. Indústries Forestals 16 33 49 
ET Industrial Esp. Mecànica 35 261 296 
ET Informàtica de Gestió 47 152 199 
ET Informàtica de Sistemes 20 255 275 
Infermeria 225 28 253 
Mestre Educació Especial 99 7 106 
Mestre Educació Física 66 83 149 
Mestre Educació Infantil 162 4 166 
Mestre Educació Musical 59 29 88 
Mestre Educació Primària 130 35 165 
Mestre Llengua Estrangera 89 23 112 
Treball Social 203 37 240 
Arquitectura Tècnica 19 30 49 
Nutrició Humana i Dietètica 36 8 44 

TOTAL 2.197 1.903 4.100 
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Resum de la matrícula ofi cial en llicenciatures i enginyeries per ensenyaments*. Ensenyaments centres propis

* Dades de matrícula del maig de 2006.

Llicenciatures 1r. cicle 2n. cicle Total Ensenyament 
D. H. Total D. H. Total D. H. Total

Dret 109 73 182 171 103 274 280 176 456
Filologia Anglesa 22 4 26 52 8 60 74 12 86
Filologia Catalana 8 6 14 23 1 24 31 7 38
Filologia Francesa 1 2 3 8 0 8 9 2 11
Filologia Hispànica 13 3 16 24 10 34 37 13 50
Geografia 9 14 23 4 7 11 13 21 34
Història 29 39 68 24 33 57 53 72 125
Història de l'Art 47 13 60 40 6 46 87 19 106
Medicina 233 96 329 182 77 259 415 173 588
Dret/Ciències Empresarials 25 17 42 6 2 8 31 19 50
Biotecnologia 26 14 40   0 26 14 40
TOTAL 522 281 803 534 247 781 1.056 528 1.584

Llicenciatures i Enginyeries (Únicament de 2n cicle) 
Administració i Direcció d' Empreses     68 49 117 68 49 117
Ciència i Tecnologia dels Aliments     21 10 31 21 10 31
Enginyeria Agronòmica    229 314 543 229 314 543
Enginyeria de Forests     113 177 290 113 177 290
Psicopedagogia     88 17 105 88 17 105
Comunicació Audiovisual    51 33 84 51 33 84
Ciències del Treball    61 37 98 61 37 98
Enginyeria en Informàtica    30 101 131 30 101 131
TOTAL     661 738 1.399 661 738 1.399
Ciències Sanitàries.Infermeria (Títol propi)    35 13 48 35 13 48
TOTAL CENTRES PROPIS 2.719 2.184 4.903 1.230 998 2.228 3.949 3.182 7.131
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Resum de la matrícula ofi cial de primer i segon cicle, per ensenyaments. Centres adscrits

* Dades de matrícula del maig de 2006.

Resum de la matrícula ofi cial dels estudiants matriculats en el 1r curs dels estudis de 2n cicle*

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

* Inclou el Títol Propi.

Ensenyaments Centres Adscrits 1r Cicle 2n Cicle Total
Ensenyament 

D. H. Total D. H. Total D. H. Total
Diplomatures                   

Relacions Laborals 101 37 138    101 37 138
Turisme "Terres de Lleida"  77 15 92    77 15 92
Turisme "Manresa"  34 11 45    34 11 45
TOTAL 212 63 275    212 63 275

Llicenciatures       
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 84 189 273 105 300 405 189 489 678
TOTAL 84 189 273 105 300 405 189 489 678
TOTAL  296 252 548 105 300 405 401 552 953

ENSENYAMENTS PLACES DOGC DONES HOMES TOTAL
Administració i Direcció d'Empreses 80 15 8 23 
Ciència i Tecnologia dels Aliments 30 2 2 4 
Enginyeria Agronòmica 150 60 58 118 
Enginyeria de Forests 120 33 36 69 
Psicopedagogia 80 42 11 53 
Comunicació Audiovisual  50 19 13 32 
Enginyeria en Informàtica 40 12 51 63 
Ciències del Treball 50 19 9 28 
Total homologats 600 202 188 390 
Ciències Sanitàries. Infermeria  50 16 3 19 
Total propis 650 218 191 409 

ENSENYAMENTS CENTRES PROPIS I ADSCRITS DONES HOMES TOTAL
Diplomatures i Enginyeries Tècniques (1r cicle) 2.409 1.966 4.375 
Llicenciatures (1r i 2n cicle) 1.245 1.017 2.262 
Llicenciatures i Enginyeries (únicament de 2n cicle)* 696 751 1.447 
TOTAL 4.350 3.734 8.084 
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Distribució per comarques dels estudiants provinents de la 
província de Lleida(*) (**)

(**) No inclou els alumnes matriculats a INEFC.

1r i 2n cicle 3er cicle TOTAL
Alt Urgell 72 4 76 
Alta Ribagorca 25  25 
Cerdanya 10  10 
Garrigues 193 6 199 
Noguera 398 13 411 
Pallars Jussa 111 2 113 
Pallars Sobira 31  31 
Pla d'Urgell 300 13 313 
Segarra 93 3 96 
Segria 2.933 161 3.094 
Solsones 39 2 41 
Urgell 227 2 229 
Vall d'Aran 37 5 42 
Total general 4.469 209 4.678 

1r i 2n Cicle 3r Cicle Total
Alt Camp  26 1 27 
Alt Emporda  26 2 28 
Alt Penedes  12 1 13 
Anoia  81 2 83 
Bages  76 3 79 
Baix Camp 68 2 70 
Baix Ebre 69 2 71 
Baix Emporda 15   15 
Baix Llobregat  58 2 60 
Baix Penedes 7   7 
Barcelones  194 13 207 
Bergueda  36 1 37 
Conca de Barbera  20 1 21 
Desconeguda 1.785 145 1.930 
Garraf 17 1 18 
Garrotxa  14 1 15 
Girones  30 7 37 
Maresme  36 1 37 
Montsia  34   34 
Osona  37 2 39 
Pla de l'Estany 5 1 6 
Priorat  4   4 
Ribera d'Ebre  37 3 40 
Ripolles  15 1 16 
Selva  16 2 18 
Tarragones  65 3 68 
Terra Alta  10   10 
Valles Occidental  55 2 57 
Valles Oriental 36   36 
Total general 2.884 199 3.083 

Distribució per comarques dels estudiants provinents de la 
resta de Catalunya
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Distribució per províncies dels estudiants procedents de la 
resta d’Espanya

1r i 2n Cicle 3r Cicle Total
Huesca 388 13 401 
Baleares  62 3 65 
Valencia  60 5 65 
Castellon de la Plana 56 2 58 
Zaragoza  41 3 44 
La Rioja  29 1 30 
Soria  22   22 
Navarra  20 1 21 
Teruel 17 1 18 
Guipuzcoa 16 1 17 
Alicante  15 1 16 
Valladolid  11   11 
Coruña (La)  9   9 
Burgos 8   8 
Huelva 7   7 
Murcia 7   7 
Pontevedra  7   7 
Albacete  6   6 
Leon  5 1 6 
Madrid 4 2 6 
Vizcaya  6   6 
Asturias  2 2 4 
Cuenca 4   4 
Badajoz  3   3 
Cadiz  3   3 
Granada  3   3 
Palencia  3   3 
Salamanca 3   3 
Santa Cruz de Tenerife  3   3 
Santander 3   3 
Alava  2   2 
Gran Canaria 2   2 
Guadalajara  2   2 
Jaen  2   2 
Lugo  2   2 
Sevilla  2   2 
Cordoba  1   1 
Malaga 1   1 
Orense 1   1 
Segovia  1   1 
Zamora 1   1 
Cantabria   1 1 
Desconegut-estranger 467 102 569 
Total General 1.307 139 1.446 

Distribució per països dels estudiants estrangers

País 1r i 2n Cicle 3r Cicle Total
Alemania  12   12 
Andorra  26 1 27 
Angola 1   1 
Argelia   1 1 
Argentina 3 8 11 
Belgica  4   4 
Bolivia  1   1 
Brasil 15 2 17 
Bulgaria 0 2 2 
Checoslovaquia  1   1 
Chile  4 36 40 
China  1 1 2 
Colombia  10 5 15 
Cuba  1   1 
Dinamarca 1   1 
Ecuador  2 1 3 
Estados Unidos de America  1   1 
Estonia  1   1 
Finlandia 2   2 
Francia  17 3 20 
Ghana  1   1 
Grecia 3   3 
Guatemala 1   1 
Guinea Ecuatorial  1   1 
Holanda  3   3 
India  1   1 
Indonesia 1   1 
Irlanda  1   1 
Italia 30 4 34 
Iugoslavia   1 1 
Lituania  4 1 5 
Malta  2   2 
Marruecos 7   7 
Mejico 52 2 54 
Nicaragua   1 1 
Peru  5   5 
Polonia  15   15 
Portugal  65 2 67 
Reino Unido  1 1 2 
Republica Checa 6   6 
Rumania  11 2 13 
Suecia   1 1 
Suiza  1   1 
Tunez   1 1 
Turquia  2   2 
Ucrania  1   1 
Uruguay  2 1 3 
Venezuela 2 2 4 
Zimbabwe   1 1 
Zona Neutra  1   1 
Desconegut   2 2 
Total general 322 82 404 
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Titulats universitaris per ensenyaments. Curs acadèmic 2005/2006

Ensenyaments Dones Homes Total
Centres propis       

Administració i Direcció d'Empreses (2n cicle) 37 12 49 
Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) 8 4 12 
Ciències Empresarials 68 34 102 
Dret 43 17 60 
Educació Social 38 7 45 
Enginyeria Agronòmica (2n cicle) 120 168 288 
Enginyeria de Forests (2n cicle) 68 76 144 
ET Agrícola Explotacions Agropecuàries 4 7 11 
ET Agrícola Hortofructicultura i Jardineria 11 12 23 
ET Agrícola Indústries Agràries i Alimentàries 24 17 41 
ET Agrícola Mecanització i Construccions Rurals 1 16 17 
ET Forestal Explotacions Forestals 25 26 51 
ET Forestal Indústries Forestals 10 9 19 
ET Industrial Especialitat Mecànica 5 41 46 
ET Informàtica de Gestió 13 25 38 
ET Informàtica de Sistemes 7 40 47 
Filologia Anglesa 7 0 7 
Filologia Catalana 6 3 9 
Filologia Francesa 1 1 2 
Filologia Hispànica 11 1 12 
Geografia 3 6 9 
Història 12 11 23 
Història de l'Art 11 2 13 
Infermeria 67 6 73 
Medicina 57 23 80 
Mestre Educació Especial 24 0 24 
Mestre Educació Física 23 21 44 
Mestre Educació Infantil 55 3 58 
Mestre Educació Musical 15 4 19 
Mestre Educació Primària 32 11 43 
Psicopedagogia (2n cicle) 38 5 43 
Treball Social 54 5 59 
Ciències Sanitàries 7 5 12 
Ciències del Treball 4 6 10 
Enginyeria en Informàtica 1 2 3 
Comunicació Audiovisual 3 3 6 
Mestre Llengua Estrangera 18 2 20 
Total  931 631 1.562 

Centres adscrits       
Relacions Laborals 17 5 22 
Turisme "Terres de Lleida" Lleida 19 4 23 
Turisme Manresa 15 0 15 
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 31 68 99 
Educació Física (pla vell) 1 3 4 
Total 83 80 163 
Total centres propis i adscrits 1.014 711 1.725 
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Titulats universitaris per branques. Curs acadèmic 2005/2006

RELACIÓ DE TITULATS PER BRANQUES DONES HOMES TOTAL
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES    

CENTRES PROPIS    
Administració i Direcció d'Empreses 37 12 49
Ciències Empresarials 68 34 102
Dret 43 17 60
Educació Social 38 7 45
Treball Social 54 5 59
Mestre Educació Especial 24 0 24
Mestre Educació Física 23 21 44
Mestre Educació Infantil 55 3 58
Mestre Educació Musical 15 4 19
Mestre Educació Primària 32 11 43
Mestre Llengua Estrangera 18 2 20
Psicopedagogia 38 5 43
Ciències del Treball 4 6 10
TOTAL 449 127 576

CENTRES ADSCRITS    
Relacions Laborals 17 5 22
Turisme "Terres de Lleida" Lleida 19 4 23
Turisme Manresa 15 0 15
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 31 68 99
Educació Física (pla vell) 1 3 4
TOTAL 83 80 163

ENSENYAMENTS TÈCNICS (CENTRES PROPIS) DONES HOMES TOTAL 
Enginyeria Agronòmica 120 168 288
Enginyeria de Forests 68 76 144
ET Agrícola Explotacions Agropecuàries 4 7 11
ET Agrícola Hortofructicultura i Jardineria 11 12 23
ET Agrícola Indústries Agràries i Alimentàries 24 17 41
ET Agrícola Mecanització i Construccions Rurals 1 16 17
ET Forestal Explotacions Forestals 25 26 51
ET Forestal Indústries Forestals 10 9 19
ET Industrial Especialitat Mecànica 5 41 46
ET Informàtica de Gestió 13 25 38
ET Informàtica de Sistemes 7 40 47
Enginyeria en Informàtica 1 2 3
TOTAL 289 439 728

CIÈNCIES EXPERIMENTALS (CENTRES PROPIS) DONES HOMES TOTAL 
Ciència i Tecnologia dels Aliments 8 4 12
TOTAL 8 4 12

HUMANITATS (CENTRES PROPIS) DONES HOMES TOTAL 
Filologia Anglesa 7 0 7
Filologia Catalana 6 3 9
Filologia Francesa 1 1 2
Filologia Hispànica 11 1 12
Geografia 3 6 9
Història 12 11 23
Història de l'Art 11 2 13
Comunicació Audiovisual 3 3 6
TOTAL 54 27 81

CIÈNCIES DE LA SALUT (CENTRES PROPIS) DONES HOMES TOTAL 
Infermeria 67 6 73
Medicina 57 23 80
Ciències Sanitàries 7 5 12
TOTAL 131 34 165
TOTALS 1.014 711 1.725
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Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota d’accés de l’última assignació Universitat de Lleida. 
Convocatòria Juny 2006

PAU
(vies 0-7) 

CFGS/FP2
(vies 4-8) 

Més grans de 25 anys 
(via 9) 

Estrangers
(via 1) 

Diplomats i llicenciats 
(via 2) 

Codi Nom del centre d'estudi Nota tall 
(a l'inici 

del procés) 

Nota
d'accés 
(al final 

del procés)

Nota de tall 
(a l'inici del 

procés)

Nota d'accés 
(al final del 

procés)

Nota de tall 
(a l'inici del 

procés)

Nota d'accés 
(al final del 

procés)

Nota de tall  
(a l'inici del 

procés)

Nota d'accés 
(al final del 

procés)

Nota de tall 
(a l'inici del 

procés)

Nota d'accés 
(al final del 

procés)

660 Arquitectura tècnica  6,27 5,94 7,65 7,65 5,00 5,00 5,00 5,00 1,81 1,81 
611 Biotecnologia 7,00 6,70 6,67 6,67 5,00 5,00 5,00 5,00 1,38 1,38 

606 Ciències de l'activi. física i l'esport 
"INEFC"

5,78 5,63 8,26 8,19 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 

630 Ciències empresarials 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
601 Dret 5,00 5,00     5,00 5,00 5,00 5,00 1,50 1,50 
656 Dret /Ciències empresarials (5 anys)  5,00 5,00     5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
631 Educació social  5,71 5,53 7,54 7,54 5,33 5,33 5,00 5,00 1,73 1,73 

658

ET agrícola -expl. Agro. /hortofruti i 
jardineria /indústries agràries i 
alimentàries /mecanització i construc. 
rurals  

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 

657 ET forestal -explo. /indústries forestals 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
654 ET industrial - mecànica 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,66 5,66 1,00 1,00 
636 ET informàtica de gestió 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
637 ET informàtica de sistemes 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
602 Filologia anglesa 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
603 Filologia catalana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
605 Filologia hispànica 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,50 1,50 
608 Geografia 5,00 5,00     5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
609 Història 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
610 Història de l'art 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
641 Infermeria 5,93 5,74 7,92 7,64 5,00 5,00 5,00 5,00 1,89 1,89 
607 Medicina 7,57 7,42 5,00 5,00 5,00 5,00 7,36 7,36 2,30 2,30 
642 Mestre -educació especial 5,72 5,51 7,81 7,81 6,01 6,01 5,00 5,00 1,81 1,81 
643 Mestre -educació física 5,91 5,84 7,69 7,69 6,24 6,24 5,00 5,00 2,04 2,04 
644 Mestre -educació infantil 6,08 5,99 8,35 8,35 6,04 6,04 5,00 5,00 2,06 2,06 
645 Mestre -educació musical 5,57 5,38 5,00 5,00 6,52 6,52 5,00 5,00 2,20 2,20 
646 Mestre -educació primària 5,66 5,51 7,43 7,40 5,99 5,99 5,00 5,00 1,71 1,71 
655 Mestre -llengua estrangera 5,61 5,48 6,32 6,32 7,62 7,62 5,00 5,00 2,34 2,34 
659 Nutrició humana i dietètica 6,08 5,96 7,80 7,52 7,11 7,11 5,00 5,00 2,46 2,46 
640 Relacions laborals 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
647 Treball social  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,48 1,48 
623 Turisme "Terres de Lleida" (Lleida) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
621 Turisme (Manresa) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
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PAU-LOGSE. Curs acadèmic 2004/2005. PAU LOGSE 2005

2n Batxillerat LOGSE - Alumnes ordinaris 
Convocatòria Alumnes Aprovats % Suspesos %

Juny 2.119 1.565 73,86 554 26,14 
            
Total Univ. 2.119 1.565 73,86 554 26,14 

PAU -Alumnes ordinaris 
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %

Juny 1.362 1.362 1.226 90,01 136 9,99 
Setembre 95 91 63 69,23 28 30,77 
              
Total Univ. 1.457 1.453 1.289 88,71 164 11,29 

PAU -Alumnes lliures 
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %

Juny 40 32 18 56,25 14 43,75 
Setembre 40 33 24 72,73 9 27,27 
              
Total Univ. 80 65 42 64,62 23 35,38 

PAU -Alumnes Batxillerat Estrangers 
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %

Juny 0 0 0   0   
Setembre 1 1 0   1   
              
Total Univ. 1 1 0   1   

PAU (total Universitat) 
Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %

Ordinaris 1.457 1.453 1.289 88,71 164 11,29 
Lliures 81 66 42 63,64 24 36,36 
Total Univ. 1.538 1.519 1.331 87,62 188 12,38 
       
Nota: Les dades de PAU Aprovats i Suspesos es calculen sobre el nombre d'alumnes Presentats. 



85Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2005/2006

Majors de 25 anys

Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys. Abril 2005

Opcions d'accés 
Opció 1 – Cientificotecnològica 
Opció 2 - Ciències de la Salut 
Opció 3/4 - Humanitats i Ciències Socials 
Opció 4 - Ciències Socials 

Distribució per sexes 
Homes Dones TOTAL

Matriculats a la prova 43 44 87 
No Presentats 6 12 18 
Presentats   37 32 69 
No Aptes   13 10 23 
Aptes   24 22 46 

Distribució per edats      

Matriculats Presentats No presentats No Aptes Aptes
De 25 a 29 anys 32 23 9 10 13 
De 30 a 34 anys 25 21 4 8 13 
De 35 a 39 anys 11 10 1 1 9 
De 40 a 44 anys 9 6 3 2 4 
De 45 a 49 anys 4 4     4 
De 50 a 54 anys 5 5   2 3 
Majors de 54 1   1     
TOTAL 87 69 18 23 46 

Distribució per opció 
Opció 1 Opció 2 Opció 3/4        Opció 4       TOTAL 

Matriculats a la prova 4 14 16 53 87 
No Presentats   5 3 10 18 
Presentats  4 9 13 43 69 
No Aptes  4 6 0 13 23 
Aptes    3 13 30 46 
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Beques de l’estudiantat

Les beques gestionades des de la Secció d’Accés i Beques per als 
estudiants matriculats en el 1r i 2n cicle dels estudis universitaris 
per al curs 2005-2006 són les següents:

• La convocatòria d’inici del MEC, d’acord amb l’Ordre de 29 
d’abril de 2005, per la qual es convoquen beques per als es-
tudiants que vagin a iniciar estudis universitaris el curs 2005-
2006 (BOE núm. 105, de 3 de maig de 2005).

• La convocatòria general de l’AGAUR, d’acord amb l’Ordre de 
17 de juny de 2005, per la qual es convoquen beques i ajuts a 
l’estudi de caràcter general, per al curs acadèmic 2005-2006, 
per als alumnes de nivells postobligatoris no universitaris i per 
als universitaris que cursen estudis en la seva Comunitat Au-
tònoma (BOE núm. 155, de 30 de juny de 2005).

• La convocatòria de mobilitat del MEC, d’acord amb l’Ordre de 
17 de juny de 2005, per la qual es convoquen beques de mo-
bilitat per al curs 2005-2006, per als alumnes universitaris que 
cursen estudis fora de la seva Comunitat Autònoma (BOE núm. 
155, de 30 de juny de 2005).

• La convocatòria general del País Basc, d’acord amb l’Ordre de 5 
de juliol de 2005, de la Consellera d’Educació, Universitats i In-
vestigació, per la qual es convoquen beques de caràcter gene-
ral per realitzar estudis universitaris i d’altres estudis superiors 
l’any 2005-2006 (BOPV núm. 129 de 7 de juliol de 2005).

Beques col·laboració

• La convocatòria de beques de col·laboració del MEC, d’acord 
amb l’Ordre de 6 de juny de 2005 per la qual es convoquen 
ajuts a l’estudi de caràcter especial denominats Beques-Col-
laboració per al curs acadèmic 2005-2006 (BOE núm. 144, de 
17 de juny de 2005).

Dades estadístiques

Convocatòria d’inici del MEC
Beques adjudicades: 24
Total sol·licituds presentades: 24

Convocatòria d’inici de l’AGAUR
Beques adjudicades: 118
Sol·licituds denegades   1
Total sol·licituds presentades: 119

Convocatòria General de l ‘AGAUR
Beques adjudicades:  842
Sol·licituds denegades:  586
Total sol·licituds presentades: 1428

Convocatòria de Mobilitat del MEC
Beques adjudicades: 240 

Sol·licituds denegades: 159
Total sol·licituds presentades: 399

Convocatòria General del País Basc
Beques adjudicades: 3
Total sol·licituds presentades:  3

Convocatòria Beques Col·laboració del MEC

• Es van assignar a la Universitat de Lleida un total de 26 beques 
de col·laboració i es van presentar 31 sol·licituds, d’acord amb 
la distribució dels quadres adjunts.

- Estadístiques Beques Col·laboració per departaments curs 
2005-2006.xls

- Estadístiques Beques Col·laboració per estudis curs 2005-
2006.xls
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Beques col·laboració per departaments

CENTRE DEPARTAMENT Adjudicades Denegades Total sol·licituds presentades 
Facultat de Dret i Economia         
  Dret Privat 4   4 
  Dret Públic 0   0 
  Economia Aplicada 0   0 

TOTAL FACULTAT DE DRET I ECONOMIA: 4   4 
Escola Politècnica Superior         
  Informàtica i Ingenyieria Industrial 2   2 
  Matemàtica 1   1 

TOTAL ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR: 3   3 
Facultat de Ciències de l'Educació         
  Filologia Catalana i Comunicació 0   0 
  Pedagogia i Psicologia 2   2 

TOTAL FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ: 2   2 
Facultat de Lletres         

Història de l'Art i Història Social 1   1 
TOTAL FACULTAT DE LLETRES 1   1 

Facultat de Medicina         
  Ciències Mèdiques Bàsiques   2 2 

TOTAL FACULTAT DE MEDICINA: 0 2 2 
ETSEA         
  Enginyeria Agroforestal 1   1 
  Producció Vegetal i Ciència Forestal 3   3 
  Tecnologia dels Aliments 1 1 2 
  Hortofructicultura, Botànica i Jardineria 0   0 
  Medi Ambient i Ciències del Sòl 7 2 9 
  AEGERN 1   1 
  Producció Animal 3   3 

TOTAL ETSEA: 16 3 19 
TOTALS  26 5 31 
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Estadístiques beques 2005/2006 

ESTADÍSTIQUES BEQUES 2005/2006 Beques MEC Beques AGAUR/GENERAL Beques País Basc 

CENTRE ESTUDIS Adjudicades Denegades Total
MEC Adjudicades Denegades Total

AGAUR Adjudicades Denegades Total
P. Basc 

Total
Beques 

EU Relacions Laborals                    
  Relacions Laborals 1 1 2 8 7 15      17 
EU Politècnica      0    0      0 
  ET Informàtica de Gestió 8 1 9 23 14 37      46 
  ET Informàtica de Sistemes  14 4 18 30 19 49      67 
  ET Industrial Mecànica  1 2 3 36 30 66      69 
  Enginyer Informàtic 1 4 5 10 4 14      19 
  Arquitectura Tècnica  2 2 2 5 7      9 
ETSEA      0    0      0 
  ET Indústries Agràries i Alimentàries 5   5 15 3 18      23 

ET Mecanització i Construccions 
Rurals 2   2 6 4 10      12 

  ET Explotacions Agropecuàries   1 1 9 6 15      16 
  ET Hortofructicultura i Jardineria   1 1 4 5 9      10 
  ET Explotacions Forestals 1 11 12 35 32 67      79 
  ET Indústries Forestals   10 10 1 1 2      12 

Enginyer Agrònom 27 14 41 43 32 75 1   1 117 
  Enginyer de Forest 28   28 31 14 45      73 
  Ciència i Tecnologia dels Aliments  2 2 3   3      5 
  Biotecnologia 1   1 1   1 1   1 3 
Facultat de Dret i 
Economia      0    0      0 
  Dret 1 2 3 15 29 44      47 
  Empresarials  9 13 22 47 38 85      107 
  Doble titulació Dret i Empresarials 1   1 5 6 11      12 
  Ciències del Treball 1 1 2 5 7 12      14 
  Administració i Direcció d'Empreses 3 1 4 9 3 12      16 
Facultat de Ciències de 
l'Educació      0    0      0 
  Educació Social 5 1 6 37 23 60      66 
  Treball Social  7 3 10 30 22 52      62 
  Mestre: Educació Infantil  4   4 40 17 57      61 
  Mestre: Educació Primària 1 2 3 36 21 57      60 
  Mestre: Educació Especial  3 1 4 18 13 31      35 
  Mestre: Educació Física  4 5 9 22 14 36      45 
  Mestre: Educació Musical  4 1 5 13 7 20      25 
  Mestre: Llengua Estrangera    0 12 9 21      21 
  Psicopedagogia  3 1 4 28 7 35      39 
Facultat de Lletres      0    0      0 
  Filologia Catalana 2   2 3   3      5 
  Filologia Hispànica     0 8 2 10      10 
  Geografia   1 1 2 1 3      4 
  Història     0 7 8 15      15 
  Història de l'Art  1 1 2 6 9 15      17 
  Filologia Francesa     0    0      0 
  Filologia Anglesa  2 2 4 8 7 15      19 
  Comunicació Audiovisual  1   1 12 6 18      19 
Facultat de Medicina      0    0      0 
  Medicina  48 34 82 57 36 93 1   1 176 
  Nutrició Humana i Dietètica 1   1 10 2 12      13 
EU Infermeria      0    0      0 
  Infermeria 18 6 24 53 25 78      102 
INEFC      0    0      0 

Ciències de l'Activitat Física i de 
l'Esport 30 29 59 87 84 171      230 

Escola Universitària de 
Turisme "Terres de 
Lleida"      0    0      0 
  Turisme  2 2 4 10 7 17      21 
Escola Universitària de 
Turisme de Manresa      0    0      0 
  Turisme     0 5 7 12      12 
Escola Universitària de 
Turisme dels Pirineus      0    0      0 
  Turisme     0    0      0 
TOTALS   240 159 399 842 586 1.428 3 0 3 1.830 



89Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2005/2006

PERSONAL ACADÈMIC

a) Document de Política de Personal Acadèmic, DPPA

S’ha realitzat la primera aplicació del Document de Política de Per-
sonal Acadèmic, DPPA, corresponent al curs 2004/05. Posterior-
ment, s’ha realitzat, amb la participació de tota la comunitat uni-
versitària, la revisió del DPPA i l’aprovació del nou text modifi cat 
per part del Consell de Govern. En síntesi, la revisió ha comportat 
la simplifi cació d’un nombre signifi catiu d’apartats respecte del 
document original. Posteriorment, s’ha activat l’aplicació del DPPA 
corresponent al curs 2005/06. 

b) Complement Autonòmic de Docència 

Com cada any, durant el període de referència s’ha procedit a re-
visar el document d’avaluació de l’activitat docent del professorat 
corresponent al procediment emmarcar en la guia de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per tal de 
millorar els aspectes que es van observar com a inadequats en 
l’edició anterior.

El procediment aquest any es caracteritza per una major objecti-
vitat dels processos de valoració de determinats mèrits, on a més 
de l’ICE, hi intervé en Vicerectorat de docència, així com per la 
introducció de l’indicador de taxa d’èxit que modula la taxa de 
rendiment acadèmic.

Malgrat la cada cop major complexitat del procés, el rodatge de les 
eines informàtiques emprades i els equips humans, ha permés una 
disminució de les queixes i demandes registrades.

S’ha procedit també a la tercera edició del procés d’avaluació de 
l’activitat docent de professorat corresponent al període 2001-
2006 seguint el protocol adaptat, que està a punt de tancar-se en 
el moment de redactar aquest informe. Un cop conclòs totalment 
el procés, l’informe amb els resultats acumulats (en cap cas perso-
nals) estarà disponible a l’adreça: http://www.udl.cat/organs/vice-
rectors/vqp/avaluacio/professorat.html l

c) Convocatòries públiques de professorat

Concursos d’Accés als cossos docents universitaris

S’han realitzat els concursos d’accés per a dues places de pro-
fessorat funcionari, després d’haver-se realitzat la comunicació al 
Consejo de Coordinación Universitaria de les proves d’habilitació 
corresponents.

Habilitacions

A la convocatòria del maig del 2006 s’han comunicat al Consejo 
de Coordinación Universitaria 2 places d’habilitació de Professorat 
Titular d’Universitat, una d’elles corresponent a una promoció de 
TEU a TU.

Convocatòries de professorat contractat

S’han realitzat tres convocatòries ordinàries per a la contractació 
de Professorat (convocatòries 44 i 45 i 46). En el conjunt de les tres 
convocatòries un total de 8 places de Professorat Agregat s’han 
acollit al Programa Jaume Serra-Húnter, a 3 de les quals hi han ac-
cedit persones amb contracte Ramon y Cajal. Cal destacar que, per 
primera vegada, s’han ofertat 2 places de Catedràtic/a en règim 
laboral, una d’elles corresponent a una promoció de professorat 
Agregat. També, com a resultat de les convocatòries, diversos pro-
fessors/res han accedit a places de caràcter permanent a resultes 
de l’aplicació de la Disposició Transitòria Desena del Estatuts de la 
UdL, referent als professors contractats. 

A més, en aplicació d’aquesta Transitòria, s’ha activat una convo-
catòria extraordinària de 2 places de professorat Agregat. 

En total, s’han ofertat en convocatòries públiques 99 places de 
professorat, de les quals, 43 a temps complet i 56 a temps parcial, 
distribuïdes en professorat de nova incorporació (corresponent, 
majoritàriament, al desplegament dels nous ensenyaments de Bi-
otecnologia, Nutrició Humana i Dietètica i Arquitectura Tècnica) i 
també en places de promoció, d’estabilització, i restitució de pla-
ces vacants i places desertes.
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d) Conveni Col·lectiu del Personal Docent i Investigador en 
règim laboral 

S’ha participat, juntament amb la resta d’Universitats Públiques 
Catalanes, en les sessions de la Mesa del primer Conveni Col·lectiu 
del Personal Docent i Investigador Laboral, que es troba en una 
fase molt avançada.

e) Aprovació de la Normativa relativa a la Tipologia de les 
places de professorat de nova incorporació

Aquesta normativa estableix les línies d’actuació en un aspecte de 
gran importància en la política de personal acadèmic: la tipologia 
o categories del nou professorat a temps complet que s’incorpo-
ri a la UdL. En aquest sentit, es planteja que les places del nou 
professorat amb dedicació a temps complet que s’incorpori a la 
nostra universitat corresponguin a tipologies pròpies de persones 
que disposin dels estudis de doctorat fi nalitzats, de manera que, 
únicament en aquells àmbits on això no hagi estat possible es po-
dran proposar que siguin cobertes amb professorat no doctor. 

f) Diversos professors associats a temps complet s’han 
acollit a la normativa per a canviar de nivell, des del tipus 3 
al tipus 4

g) Programa Doctora Martina Castells d’Ajuts al Professorat 
a Temps Complet per a la Finalització de Tesis Doctorals

Aquest Programa, que té una durada inicial de quatre anys, té per 
objecte fomentar l’obtenció del Doctorat a aquell professorat a 
temps complet que es troba en la fase de fi nalització de la Tesi 
Doctoral, mitjançant el deslliurament de les seves obligacions do-
cents durant un semestre.

h) Estructura del Personal Acadèmic

Durant aquest curs han desenvolupat la seva tasca docent a la 
Universitat de Lleida 790 professors, dels quals 486 són homes, un 
62% del total, i 304 són dones, un 38%.

Pel que fa a la seva categoria o tipus de contracte, els 284 pro-
fessors contractats a temps complet, amb el 35% del total, són el 
col·lectiu més nombrós, seguits pels catedràtics d’universitat i dels 
professors titulars d’universitats, amb el 21% i el 20% respectiva-
ment, del total de la plantilla de professors.
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Professorat per departaments

DEPARTAMENTS CU CEU TU TEU PATP PATC LECTOR COL.LAB. AGREG. EMERIT VISITANT INVES. INV.EF TOTAL

H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D

Aegern 3 0 0 0 3 1 3 6 7 6 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 

Anglès i Lingüística 0 0 0 0 3 3 1 4 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 19 

Cmb 9 0 1 1 7 8 0 0 12 5 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 7 4 2 3 64 

Cirurgia 3 0 0 0 5 0 0 0 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

Didàctiques Específiques 0 0 0 1 0 0 2 9 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

Dret Privat 3 1 0 0 2 5 0 1 7 0 1 0 0 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

Dret Public 7 1 0 0 3 5 1 1 9 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 

Economia Aplicada 1 0 0 0 3 3 1 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

Enginyeria Agroforestal 1 0 1 0 5 0 11 4 16 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 

Filologia Catalana i Comunicació 1 0 2 0 6 3 1 3 8 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34 

Filologia Clàssica,Francesa i Hisp. 4 3 0 0 5 5 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 28 

Geografia i Sociologia 2 0 2 0 5 3 2 2 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24 

Història 4 1 0 0 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 22 

Història de l'Art i Història Social 3 1 0 1 6 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 

Hortofruc.,Botànica i Jardineria 0 1 1 0 3 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 19 

Infermeria 0 0 0 0 0 0 2 12 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 

Informàtica i Enginyeria Industrial 0 0 2 0 2 1 9 4 18 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 48 

Matemàtica 0 0 1 0 6 0 4 5 7 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 31 

Medi Ambient i Ciències del Sòl 3 0 0 0 6 4 9 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 

Medicina 1 1 0 0 5 1 3 2 31 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 

Pedagogia i Psicologia 0 0 2 1 3 4 3 8 8 11 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 46 

Producció Animal 3 0 4 0 1 0 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

Producció Vegetal i C. Forestal 8 1 3 1 4 6 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 2 42 

Química 3 0 0 1 3 0 4 2 4 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 24 

Tecnologia d'Aliments 2 1 1 1 4 5 2 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 32

Total 61 11 20 7 96 63 74 78 196 103 9 6 6 4 8 10 5 6 1 0 2 0 14 8 14 20 822 
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PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

1) Finalització de l’estructura organitzativa de la UdL

De l’estructura organitzativa, la relació i el Catàleg de llocs de tre-
ball de la UdL aprovada l’abril de 2005 van quedar pendent algu-
nes unitats. El mes d’abril de 2006 s’han aprovat la resta de les 
unitat amb les següents característiques:

a) La creació de 24 llocs de treball
b) En 7 llocs de treball s’ha augmentat la categoria professional
c) En 30 llocs de treball s’ha augmentat algun concepte retribu-

tiu.

2) Convocatòries en aplicació de la nova estructura 
organitzativa

S’ha iniciat l’aplicació de la nova Relació de Llocs de Treball que es 
va aprovar l’any 2005, endegant:

a) la convocatòria de processos de selecció de 40 places de PAS 
funcionari i laboral, algunes de les quals encara estan en les 
proves fi nals.

b) El concurs de trasllat de PAS funcionari per tal ocupar els llocs 
de treball creats.

3) Compliment dels acords signats amb els representants 
sindicals

En compliment dels acords aprovats amb el Comitè i la Junta de 
PAS, s’han realitzat les primeres fases de promoció del següent 
personal:

a) 32 auxiliars administratius han promocionat a l’escala admi-
nistrativa.

b) 8 PAS laboral del grup 4 ha promocionat al grup 3.
c) En aquest moment s’estan realitzant els cursos de formació 

obligatoris per a la segona fase de promoció: 27 noves places 
de l’escala administrativa i 7 de PAS laboral.

4) Acord sobre el sistema retributiu de tots els col·lectius de 
les universitats públiques

S’ha signat el primer acord en el marc de la Mesa General Uni-
versitats. L’acord ha fi xat un sistema retributiu conjunt per a tots 
els col·lectius de les universitats públiques catalanes, fi xant com 
a referència l’administració de la Generalitat. El sistema preveu 
l’actualització anual i automàtica de les retribucions amb l’IPC més 
l’assumpció dels acords que s’adoptin pel personal de la Genera-
litat.

5) Signatura conveni amb la Paeria per formació personal

S’ha signat un conveni entre la UdL i la Paeria per tal que els treba-
lladors de les dos institucions puguin assistir als mateixos cursos 
de formació, sempre que s’acordi per la comissió de seguiment.
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Taula resum de la distribució per unitats i per tipus de contracte del PAS de la UdL

Funcionaris Funcionaris
interins Laborals Laborals

contractats 
Personal 
eventual Total

H D H D H D H D H D

Consell Social  1             1   1 3 

Rectorat    2               1 3 

Protocol i Relacions Externes       1   1         2 

Comunicació            1         1 

Vicerectors  1 7   1             9 

Gerència    1   1         2   4 

Secretaria General   2                 2 

Registre    1                 1 

Assessoria Jurídica 1     1             2 

Arxiu i Gestió Documents   1   1             2 

Sindic de Greuges   1                 1 

Àrea Econòmica 1 4   4   2         11 

Àrea de Relacions Internacionals i cooperació   1                 1 

Relacions Internacionals         2 2         4 

Centre de Cooperació Internacional           1   2     3 

Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions   1     10 1 9 6 1   28 

Institut de Ciències de l'Educació 1 2   2     5 1     11 

Oficina de Qualitat   1   1     1 1     4 

Oficina de Suport R+D+I                 1   1 

Administració Oficina R+D+I   2 1 4   2         9 

Centre de Transferència de Tecnologia           2         2 

Servei de Microscopia Electrònica          2           2 

Servei de Reproducció d'Imatge          3           3 

Servei d'Arqueologia            1         1 

Oficina Tècnica d'Infraestructures   3     5   1       9 

Prevenció Riscos Laborals       1   1         2 

Servei de Biblioteca i Documentació 2 22   9 3 8 1 4     49 

Servei de Personal   8   2             10 

Servei d'Extensió Universitària 1 4 1 1     1       8 

Servei de Gestió Acadèmica   8 1 5             14 

Servei de Publicacions         2     2     4 

Serveis Culturals         1           1 

Universitat d'Estiu           1         1 

Servei Lingüístic   1     1   1 1     4 

Servei d'Esports         1 1 1       3 

Campus Rectorat 1                   1 

Gestió Acadèmico docent 2     2             4 

Gestió Econòmica 2     1             3 

Direcció Centre   1         2       3 

Departaments  2 4       1         7 

Serveis Campus         8 5         13 

Campus ETSEA   1                 1 

Gestió Acadèmico docent   2 1 3             6 

Gestió Econòmica 1 2                 3 

Direcció Centre   2                 2 

Departaments    7     2 8         17 

Serveis Campus         2 2   4     8 

Finca Agrària          2           2 

Campus Ciències de l'Educació   1                 1 

Gestió Acadèmico docent   3   2             5 

Gestió Econòmica   1   1             2 

Direcció Centre 1         1         2 

Departaments    2                 2 

Serveis Campus         1 1 1 2     5 

Campus Ciències de la Salut 1                   1 

Gestió Acadèmico docent 1 2 1               4 

Gestió Econòmica 1 1                 2 

Direcció Centre   2                 2 

Departaments  1 4     2 3         10 

Serveis Campus         5 3   1     9 

Campus Cappont 1     1             2 

Gestió Acadèmico docent   8   1             9 

Gestió Econòmica   2                 2 

Direcció Centre   1   1     1       3 

Departaments  2 4     2           8 

Serveis Campus         2   2 9     13 

 24 122 5 46 56 48 26 34 4 2 367 
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PAS per unitatas
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ESTUDIS DE PRIMER I SEGON CICLE

Facultat de Dret i Economia

Llicenciatura en Dret

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 222,5 
• Optatius: 47,5 
• Lliure elecció: 30 
• Crèdits totals: 300 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientifi cotècnica, Ciències Socials, 

Ciències de la Salut, Humanitats 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-

cies Socials, D Humanisticolingüística 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

ETSEA

Llicenciatura en Biotecnologia

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 216 
• Optatius: 54 
• Lliure elecció: 30 
• Crèdits totals: 300 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientifi cotècnica, Ciències de la Salut, 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Facultat de Lletres

Llicenciatura en Filologia Anglesa

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys, dividits en 8 quadrimestres 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris:114 
• Optatius: 156 
• Lliure elecció: 30 
• Crèdits totals: 300

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Humanitats 
• Opció COU: D Humanisticolingüística 
• CFGS: Interpretació del llenguatge de signes 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Llicenciatura en Filologia Catalana

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys, dividits en 8 quadrimestres 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 114 
• Optatius: 156 
• Lliure elecció: 30 
• Crèdits totals: 300 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Humanitats 
• Opció COU: D Humanisticolingüística 
• CFGS: Interpretació del llenguatge de signes 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Llicenciatura en Filologia Hispànica

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys, dividits en 8 quadrimestres 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 162 
• Optatius: 108 
• Lliure elecció: 30 
• Crèdits totals: 300 
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Accés 
• Opció PAU LOGSE: Humanitats 
• Opció COU: D Humanisticolingüística 
• CFGS: Interpretació del llenguatge de signes 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Llicenciatura en Història

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 179 
• Optatius: 91 
• Lliure elecció: 30 
• Crèdits totals: 300 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Humanitats, Ciències Socials 
• Opció COU: C Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
• Ensenyaments artístics: només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Llicenciatura en Història de l’Art

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 147 
• Optatius: 123 
• Lliure elecció: 30 
• Crèdits totals: 300 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Humanitats, Ciències Socials 
• Opció COU: C Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
• Ensenyaments artístics: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Llicenciatura en Geografi a

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 144 
• Optatius: 126 

• Lliure elecció: 30 
• Crèdits totals: 300 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientifi cotècnica, Humanitats, Ci-

ències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-

cies Socials, D Humanisticolingüística 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Facultat de Medicina

Llicenciatura en Medicina

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 6 anys, dividits en 6 quadrimestres, 6 trimestres i 9 mesos 
de rotació 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 458 
• Optatius: 12 
• Lliure elecció: 52 
• Crèdits totals: 522 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut 
• Opció COU: B Biosanitària 
• CFGS: Audiopròtesis 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

ESTUDIS DE SEGON CICLE

Facultat de Lletres

Llicenciatura en Filologia Francesa (2n cicle)

Estructura Segon cicle 
Durada 2 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 63 
• Optatius: 72 
• Lliure elecció: 15 
• Crèdits totals: 150 
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Accés 
Cal haver superat el primer cicle de qualsevol llicenciatura en Filo-
logia, i, a més a més, superar, si no s’ha fet abans, els 14 crèdits en 
Llengua Francesa i els 12 crèdits en Literatura Francesa. 

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual

Estructura Segon cicle 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 74 
• Optatius: 40,5 
• Lliure Elecció: 14 
• Crèdits totals: 128,5 

Accés 
Des de qualsevol títol de primer cicle (diplomatura o equivalents) 
o superant el primer cicle de qualsevol llicenciatura o equivalents 
amb complements de formació. 
No ha de cursar aquests complements de formació qui hagi supe-
rat el primer cicle de les llicenciatures de Comunicació Audiovisu-
al, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques. 

Escola Universitària d’Infermeria

Ciències Sanitàries – Infermeria (2n cicle). Títol Propi

Estructura Segon cicle 
Durada 2 anys 
Crèdits 

• Troncals: 78 
• Obligatoris: 33 
• Optatius: 24 
• Lliure elecció: 15 
• Crèdits totals: 150 

Accés 
Poden accedir a aquests estudis de segon cicle els estudiants que 
tenen algun del títols següents: Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia 
Ocupacional, Podologia, Logopèdia, Nutrició i Dietètica Humanes 
i Òptica i Optometria. També poden accedir-hi els estudiants que 
hagin superat com a mínim, el primer cicle d’algunes d’aquestes 
llicenciatures: Medicina, Farmàcia, Veterinària, Odontologia. 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària

Enginyeria Agronòmica (2n cicle)

Estructura Segon cicle 
Durada 2 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 66-102 (variable segons la titulació 
de procedència) 

• Optatius: 33-69 (variable segons la titulació de procedèn-
cia) 

• Lliure elecció: 15 
• Crèdits totals: 150 
• Projecte fi nal de carrera: sí (15 crèdits) 

Accés 
• Directe per qui hagi cursat el primer cicle d'Enginyeria 

Agronòmica o d'Enginyeria de Forests. 
• Directe per qui tingui la titulació d'ETA en Explotacions 

Agropecuàries, ETA en Hortofructicultura i Jardineria, ETA 
en Indústries Agràries i Alimentàries, ETF en Explotacions 
Forestals o ETF en Indústries Forestals. 

• Qui tingui la titulació d'ETA en Mecanització i Construcci-
ons Rurals ha d'haver superat els complements de forma-
ció següents: 9 crèdits en Biologia, Fisiologia Vegetal i Bo-
tànica i 12 crèdits en Fonaments Químics de l'Enginyeria. 

Enginyeria de Forests (2n cicle)

Estructura Segon cicle 
Durada 2 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 73,5-129 (segons titulació de proce-
dència) 

• Optatius: 6-61,5 (segons titulació de procedència) 
• Lliure elecció: 15 
• Crèdits totals: 150 
• Projecte fi nal de carrera: sí (15 crèdits) 

Accés 
• Directe per qui hagi cursat el primer cicle d'Enginyeria 

Agronòmica o d'Enginyeria de Forests. 
• Directe per qui tingui la titulació d'ETA en Explotacions 
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Agropecuàries, ETA en Hortofructicultura i Jardineria, ETA 
en Indústries Agràries i Alimentàries, ETF en Explotacions 
Forestals o ETF en Indústries Forestals. 

• Qui tingui la titulació d'ETA en Mecanització i Construcci-
ons Rurals han d'haver superat els complements de forma-
ció següent: 9 crèdits en Biologia, Fisiologia Vegetal i Botà-
nica i 12 crèdits en Fonaments Químics de l'Enginyeria. 

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n 
cicle)

Estructura Segon cicle 
Durada 2 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 94,5-105 (segons la titulació de pro-
cedència) 

• Optatius: 30-40,5 (segons la titulació de procedència) 
• Lliure elecció: 15 
• Crèdits totals: 150 
• Projecte fi nal de carrera: no 

Accés 
S’ha d’haver superat el primer cicle de les llicenciatures en Vete-
rinària, Farmàcia, Biologia, Medicina o d’Enginyeria Agronòmica, 
Enginyeria de Forests o Enginyeria Química, o haver superat els es-
tudis d’ETA en Indústries Agràries i Alimentàries, ETA en Hortofruc-
ticultura i Jardineria, ETA en Explotacions Agropecuàries, ETA en 
Indústries Forestals o ET en Química Industrial. D’acord amb l’OM 
de 17/12/99 (BOE 24/12/99), també tenen accés els estudiants que 
estiguin en possessió del títol de Diplomat en Nutrició Humana i 
Dietètica, així com els diplomats en Ciències del Mar. 

Facultat de Ciències de l’Educació

Llicenciatura en Psicopedagogia

Estructura Segon cicle 
Durada 2 anys 
Crèdits 

• Troncals: 74,5 
• Optatius: 36 
• Lliure elecció: 13,5 
• Crèdits totals: 124 

Accés 
Poden accedir a aquests estudis de segon cicle, amb complements 
de formació, els estudiants que han superat el primer cicle d’algu-
na de les titulacions següents: llicenciatura en Psicologia o llicen-
ciatura en Pedagogia.
També hi poden accedir, amb complements de formació, els estu-
diants que tenen d’algun dels títols següents: Mestre, en les diver-
ses especialitats, o diplomatura en Educació Social. 

Facultat de Dret i Economia

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (2n 
cicle)

Estructura Segon cicle 
Durada 2 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 82,5 
• Optatius: 52,5 
• Lliure elecció: 15 
• Crèdits totals: 150 

Accés 
Poden accedir a aquest estudis de segon cicle els estudiants que 
hagin superat el primer cicle de la llicenciatura en Economia (i que 
tinguin aprovats 9 crèdits de l’assignatura d’Economia de l’Empre-
sa) o el primer cicle de la Llicenciatura en Administració i Direcció 
d’Empreses. 
També hi poden accedir els estudiants que tinguin el títol de Di-
plomat en Ciències Empresarials (i que tinguin aprovats 4 crèdits 
de l’assignatura de Microeconomia i 4 crèdits de l’assignatura de 
Macroeconomia). 

Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle)

Estructura Segon cicle 
Durada 2 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 60 
• Optatius: 46,5 
• Lliure elecció: 13,5 
• Crèdits totals: 120 
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Accés 
Poden accedir a aquests estudis de segon cicle els estudiants que 
hagin superat el primer cicle d’algunes d’aquestes llicenciatures: 
Dret, Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Psicologia, 
Sociologia, Ciències Polítiques i de l’Administració o Humanitats. 
També hi poden accedir els estudiants que estiguin en possessió d’al-
gun dels títols següents: Relacions Laborals, Treball Social, Gestió i Ad-
ministració Pública, Ciències Empresarials, Educació Social o Turisme. 
Cada estudiant, en funció dels estudis de procedència, ha de cur-
sar una sèrie de complements de formació específi cs. Aquests 
complements es poden cursar simultàniament al llarg dels dos 
cursos acadèmics. 

Escola Politècnica Superior

Enginyeria en Informàtica (2n cicle)
Estructura Segon cicle 
Durada 2 anys 
Crèdits 

• Troncals: 54 
• Optatius: 36 
• Lliure elecció: 12 
• Treball de fi  de carrera: 18 (cr. troncals) 
• Crèdits totals: 120 

Accés 
Diplomats en Informàtica o enginyers tècnics en Informàtica de 
Sistemes o de Gestió. També els qui hagin superat el primer cicle 
de l'enginyeria en Informàtica. 

ESTUDIS DE PRIMER CICLE

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en explotacions 
agropecuàries

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 

Crèdits 
• Troncals i obligatoris: 180 
• Optatius: 22,5 
• Lliure elecció: 22,5 
• Crèdits totals: 225 
• Projecte fi nal de carrera: sí 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientifi cotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en 
Hortofructicultura i Jardineria

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 180 
• Optatius: 22,5 
• Lliure elecció: 22,5 
• Crèdits totals: 225 
• Projecte fi nal de carrera: sí 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientifi cotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Mecanització i 
Construccions Rurals

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 180 
• Optatius: 22,5 
• Lliure elecció: 22,5 
• Crèdits totals: 225 
• Projecte fi nal de carrera: sí 
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Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientifi cotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries 
Agràries i Alimentàries

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 180 
• Optatius: 22,5 
• Lliure elecció: 22,5 
• Crèdits totals: 225 
• Projecte fi nal de carrera: sí 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientifi cotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Explotacions 
Forestals

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 180 
• Optatius: 22,5 
• Lliure elecció: 22,5 
• Crèdits totals: 225 
• Projecte fi nal de carrera: sí 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientifi cotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Indústries 
Forestals

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 180 
• Optatius: 22,5 
• Lliure elecció: 22,5 
• Crèdits totals: 225 
• Projecte fi nal de carrera sí 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientifi cotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Escola Universitària d’Infermeria

Diplomatura en Infermeria

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys. Primer i segon curs per quadrimestres; tercer curs, 
anual 
Crèdits 

• Troncals: 189 
• Optatius: 18 
• Lliure elecció: 23 
• Crèdits totals: 230 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut 
• Opció COU: B Biosanitària 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 
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Escola Universitària Politècnica

Arquitectura Tècnica 

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 180 
• Optatius: 21 
• Lliure elecció: 24
• Treball de fi  de carrera: 15 
• Crèdits totals: 240 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientifi cotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-2: Només els qui hi tenen accés
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 172,5 
• Optatius: 21 (1 bloc de 15 crèdits i 1 assignatura de 6 crè-

dits) 
• Lliure elecció: 21,5 
• Treball de fi  de carrera: 15 (cr. obligatoris) 
• Crèdits totals: 215 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientifi cotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 172,5 
• Optatius: 21 (1 bloc de 15 crèdits i 1 assignatura de 6 crè-

dits) 

• Lliure elecció: 21,5 
• Treball de fi  de carrera: 15 (cr. obligatoris) 
• Crèdits totals: 215 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientifi cotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de 25 anys 

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 166,5 
• Optatius: 21 
• Lliure elecció: 22,5 
• Projecte fi nal de carrera: 15 (cr. troncals) 
• Crèdits totals: 225 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientifi cotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Facultat Ciències de l’Educació

Diplomatura en Educació Social

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 139,5 
• Optatius: 31,5 
• Lliure elecció: 19 
• Crèdits totals: 190 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientifi cotècnica, Humanitats, Ci-

ències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-

cies Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 
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Mestre. especialitat Educació Infantil

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 153,5 
• Optatius: 30 
• Lliure elecció: 21 
• Crèdits totals: 204,5 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientifi cotècnica, Humanitats, Ci-

ències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-

cies Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Ensenyaments artístics: Tots els cicles 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Mestre, especialitat Educació Primària

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 165,5 
• Optatius: 16,5 
• Lliure elecció: 21 
• Crèdits totals: 203 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientifi cotècnica, Humanitats, Ci-

ències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-

cies Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Ensenyaments artístics: Tots els cicles 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Mestre, especialitat Educació Especial

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 162,5 
• Optatius: 22,5 
• Lliure elecció: 21 

• Crèdits totals: 206 
Accés 

• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientifi cotècnica, Humanitats, Ci-
ències Socials, Ciències de la Salut 

• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-
cies Socials, D Humanisticolingüística 

• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Ensenyaments artístics: Tots els cicles 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Mestre, especialitat Educació Física

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 158 
• Optatius: 27 
• Lliure elecció: 21 
• Crèdits totals: 206 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientifi cotècnica, Humanitats, Ci-

ències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-

cies Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Mestre, especialitat Educació Musical

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 168,5 
• Optatius: 13,5 
• Lliure elecció: 21 
• Crèdits totals: 203 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientifi cotècnica, Humanitats, Ci-

ències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-

cies Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 
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Mestre, especialitat Educació Llengua Estrangera

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 159,5 
• Optatius: 25,5 
• Lliure elecció: 21 
• Crèdits totals: 206 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientifi cotècnica, Humanitats, Ci-

ències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-

cies Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Diplomatura en Treball Social

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys, dividits en 6 quadrimestres 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 153,5 
• Optatius: 21 
• Lliure elecció: 19,5 
• Crèdits totals: 194 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientifi cotècnica, Humanitats, Ci-

ències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-

cies Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Facultat de Dret i Economia

Diplomatura en Ciències Empresarials

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 

Crèdits 
• Troncals i obligatoris: 135 
• Optatius: 30 
• Lliure elecció: 19 
• Crèdits totals: 184 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientifi cotècnica, Ciències Socials, Cièn-

cies de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-

cies Socials 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Facultat de Medicina

Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys, 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 151,5 
• Optatius: 18
• Lliure elecció: 18 
• Crèdits totals: 187,5

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut 
• Opció COU: B Biosanitària 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

ITINERARI CURRICULAR CONJUNT

Facultat de Dreti Economia

Itinerari Curricular Conjunt llicenciatura en Dret i 
diplomatura en Ciències Empresarials

Durada 5 anys 
Crèdits 
Crèdits totals: 327,5 
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Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientifi cotècnica, Ciències Socials, Cièn-

cies de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-

cies Socials 
• Prova d’accés per a més grans de 25 anys 

CENTRES ADSCRITS

Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys 
Crèdits 
Troncals i obligatoris: 208 
Optatius: 66 
Lliure elecció: 31 
Crèdits totals: 305 
Accés 

• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientifi cotècnica, Humanitats, Ci-
ències Socials, Ciències de la Salut 

• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-
cies Socials, D Humanisticolingüística 

• CFGS: Animació d’Activitats Físiques i Esportives 
• Prova d’accés per a més grans de 25 anys 

Diplomatura en Relacions Laborals

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys, dividits en 6 quadrimestres 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 174 
• Optatius: 12 
• Lliure elecció: 21 
• Crèdits totals: 207 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientifi cotècnica, Humanitats, Ci-

ències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-

cies Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-2: només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 

Diplomatura en Turisme

Estructura Primer cicle 
Durada 3 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 144 
• Optatius: 36 
• Lliure elecció: 20 
• Crèdits totals: 200 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientifi cotècnica, Humanitats, Ci-

ències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientifi cotecnològica, B Biosanitària, C Cièn-

cies Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés 
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys 
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ESTUDIS DE TERCER CICLE

No estan incloses les matrícules de DEA ni els programes d’INEFC Lleida.    

PROGRAMES DE DOCTORAT DEPARTAMENT DONES HOMES TOTAL

0001 Enginyeria Enginyeria Agroforestal; Informàtica i Enginyeria Industrial, i Matemàtica 8 31 39 

0002 Sistemes Agrícoles, Forestals i Alimentaris 
Prod.Veg. i Ciència. Forestal; Hortofructicultura, Botànica i Jardineria.; Química; 
Prod. Animal, i Tecn. d'Aliments 40 35 75 

0003 Canvis Socials i Noves Perspectives del Dret i de la Ciència Jurídica Dret Públic 0 1 1 

0005 Estudis Avançats en Ciències Biomèdiques Medicina i Ciències Mèdiques Bàsiques 22 13 35 

0006 Organització i Administració d'Empreses AEGERN 0 1 1 

0101 Medi Ambient i Ciències del Sòl Medi Ambient i Ciències del Sòl 0 5 5 

0103 Llengua i Literatura: Identitat i Estandardització Filologia Catalana i Comunicació 3 2 5 

0201 Acció i Reflexió Psicopedagògica en Contextos Educatius Pedagogia i Psicologia 2 0 2 

0202 Medicina i Cirurgia d'Urgència Cirurgia 13 9 22 

0302 Psicologia de l'Educació, Cultura, Educació i Sistemes Semiòtics Pedagogia i Psicologia 2 0 2 

0303 Electroquímica. Ciència i Tecnologia Química 0 1 1 

0304 Història, Història de l'Art i Patrimoni Cultural. Models i Itineraris Història, i Història de l'Art i Història Social 4 2 6

0307 Nova Legislació i Jurisprudència del Dret Civil Català Dret Privat 5 3 8 

0308 Organització i Administració d'Empreses AEGERN 1 1 2 

0377 La Gestió Avançada d'Empreses en una Economia Globalitzada Dret Públic/AEGERN 4 57 61 

0401 La Construcció Europea: Societat, Cultura, Dret i Educació 
Anglès i Lingüística; Didàctiques Específiques; Dret Públic; Economia Aplicada; 
Filologia Catalana i Comunicació; Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica; Història; 
Història de l'Art e Història Social; Geografia i Sociologia, i Pedagogia i Psicologia 

21 25 46 

0402 Recerca Clínica en Medicina Medicina 19 11 30 

0403 Personalitat, Desenvolupament i Comportament Anormal Pedagogia i Psicologia 6 1 7 

0404 Tecnologia Educativa Pedagogia i Psicologia 2 3 5 

0405 Dones, Gènere i Estudis Culturals Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 4 1 5 

0501 Sòls, Aigua i Medi Ambient Medi Ambient i Ciències del Sòl 2 4 6 

0502 Estudis Filològics Interdisciplinaris Filologia Catalana i Comunicació 0 2 2 

0503 Change and Diversity in English Studies Anglès i Lingüística  8 1 9 

0504 Sistema de Justícia Penal Dret Públic 2 1 3 

0506 Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al Llarg del Cicle Vital Pedagogia i Psicologia 3 2 5 

9830 Medi Ambient i Ciències del Sòl Medi Ambient i Ciències del Sòl 1 1 2 

9839 Entre el Camp i la Ciutat. Fonts, Mètodes i Anàlisis Historiogràfics Història 1 0 1 

9840 Teoria del Text i el seu Context Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 7 4 11 

9844 Intervenció Psicopedagògica en la Diversitat Pedagogia i Psicologia 4 0 4 

9847 Milenium Studies in English Language, Literatures and Linguistics Anglès i Lingüística 4 1 5 

9851 Enginyeria Rural i Forestal Enginyeria Agroforestal 0 1 1 

9977 Processos d'Integració a Europa i a Amèrica Llatina AEGERN i Dret Públic 0 1 1 
TOTAL 188 220 408 
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Curs de Màster Departament Coordinador/a Crèdits 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Pedagogia i 

Psicologia
Glòria Jové i Mª Àngels 
Marsellés

30

Trastorns d’Audició i Llenguatge Pedagogia i 
Psicologia

Angel Huguet Canalis 50 

Cursos de Màster Departament Coordinador/a Crèdits 
Màster en Dret Esportiu INEFC-Lleida Andreu Camps 53 
Màster en Mediació Lingüística Fundació 700 Neus Vila i Marta Giné 60 
Màster en Gestió, Desenvolupament Turístic i 
Màrqueting (2a edició) 

Fundació UdL Joan J. Busqueta i Maribel 
Herranz 

32.4 

Màster en Intervenció Socieducativa en 
Contexts Multiculturals (Immigrants i Gitanos) 

Fundació UdL Jordi Garreta i Nùria Llevot 30 

Intervenció Socioeducativa en Contexts 
Multiculturals 

Fundació UdL Jordi Garreta i Núria Llevot 30 (14+16) 

Direcció i Organització d’Empreses Fundació UdL Manuel Ruiz 45 
Màster On-line. Agents d’Igualtat d’Oportunitats 
per a les Dones: Accions Positives  l’Àmbit Rural 

FCFH Mª. Ángeles Calero i Agnès 
Pardell

30

Gestió, Desenvolupament turístic i màrqueting 
(1a edició) 

Fundació UdL Joan J. Busqueta 32.4 

Màster en Gestió de la Cultura Fundació UdL Fidel Molina Luque 52 
Màster en Intervenció Educativa en Contexts 
Multiculturals 

Fundació UdL Núria Llevot i Jordi Garreta 30 
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Cursos de Postgrau Departament Coordinador/a Crèdits 
Cálculo y Diseño de Instalaciones Solares de 
Agua Caliente Sanitaria y Calefacción 

MACS Manuel Ibáñez y Joan Ignasi Rosell 10 

Cálculo y Diseño de Instalaciones de Frío y 
Calor Solar 

MACS Manuel Ibáñez y Joan Ignasi Rosell 11 

Postgrau en Capacitació en Peritatge 
Judicial Psicològic als Tribunals de Justícia 
(6a. Edició) 

Fundació UdL Anton Aluja 15 

Postgrau en Infermeria del Treball – 
Especialitat d’Infermeria d’Empresa (2a 
edició)

Fundació UdL Carme Nuín 35 

Postgrau en Gestió d’Empreses Majoristes 
d’Alimentació

Fundació UdL Joan J. Busqueta 20 

Postgrau en Intervenció Socieducativa en 
Contexts Multiculturals (Immigrants i 
Gitanos)

Fundació UdL Jordi Garreta i Nùria Llevot 30 

Postgrau en Comptabilitat i Fiscalitat a 
l’Empresa

AEGERN José Luis Gallizo Larraz 13 

Postgrau en Gestió Financera AEGERN José Luis Gallizo Larraz 20 
Avaluació i diagnòstic Interdisciplinari en 
Atenció Precoç 

Pedagogia i 
Psicologia

Glòria Jové Monclùs 6.6 

Llei de Mesures de Protecció Integral contra 
la Violència de Gènere: Aspectes Jurídics 

Dret Públic Carolina Villacampa Estiarte 2 

Curs d’Especialització en Accés a la 
Propietat Immobiliària 

Fundació UdL Joan J. Busqueta 5 

Curs d’Especialització en Tècniques de 
Suport Emocional per al Malalt de Càncer  

Fundació UdL Ramon Colell 4 

Intervenció Socioeducativa en Contexts 
Multiculturals (Immigració i Gitanos) 

Fundació UdL Jordi Garreta i Núria Llevot 16 

Educació per a la Salut Infermeria Miguela Martínez Ordona, Rosa 
Maria Pérez Calvo i Salvador José 
Saez

25

Atenció al Malalt Terminal per a 
Professionals de la Salut 

Infermeria Ramon Colell Brunet 15 

Atenció Prehospitalària Urgent. 
Interuniversitari 

Infermeria M. Luisa Guitard Sein-echauluce i 
Maria Teresa Torner Benet 

20

Cuidatges d’Infermeria al Pacient 
Neurològic

Infermeria Ana. M. González Rosello i M. Pilar 
Jurschik Giménez 

15

Direcció Estratégica Fundació UdL Manuel Ruiz 10 
Direcció de Personal Fundació UdL Manuel Ruiz 10 
Direcció Financera Fundació UdL Manuel Ruiz 10 
Direcció de Màrqueting Fundació UdL Manuel Ruiz 10 
Desenvolupament i Cooperació: de l’Àmbit 
Global al Local 

Fundació UdL Ana Isabel Barrau 15 

XII Curs de Postgrau: Nutrició i Dietètica 
Clíniques 

Medicina Àngel Rodríguez Pozo 16 

Diploma en Sanitat: Bases Científiques i 
Operatives de la Salut Pública 

Cirurgia Pere Godoy García 25 

Sistemes d’Informació Geogràfica per a la 
Gestió Municipal Territorial (5a edició) 

Fundació UdL Carme Bellet i Montse Guerrero 16 

Postgrau Interuniversitari en Acció 
Socieducativa amb Infancia i Famílies 

Pedagogia i 
Psicologia

M. Angels Balsells i Carles Alsinet 24 

Educació Emocional (3a edició) Pedagogia i 
Psicologia

Anna Soldevila, Gemma Filella, 
Ramona Ribes i M. Jesús Agulló 

12

Postgrau en Dret Urbanístic Dret Públic Antonio Ezquerra Huerva 20 
Promoció de la Salut Sexual i Reproductiva Fundació UdL Joan J. Busqueta 14 
Postgrau en Gestió de la Cultura Fundació UdL Fidel Molina Luque 26 
Postgrau en Intervenció Socieducativa amb 
Immigrants i Gitanos 

Fundació UdL Núria Llevot i Jordi Garreta 14 

Postgrau de Formació de Professorat 
d’Espanyol de Llengua Estrangera 

FCFH M. Àngeles Calero 20 

Mediació Lingüística Fundació UdL Marta Giné i Neus Vila 25 
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Cursos d’Especialització Departament Coordinador/a Crèdits 
Avaluació i diagnòstic Interdisciplinari en Atenció 
Precoç

Pedagogia i 
Psicologia

Glòria Jové Monclùs 6.6 

Llei de Mesures de Protecció Integral contra la 
Violència de Gènere: Aspectes Jurídics 

Dret Públic Carolina Villacampa Estiarte 2 

Curs d’Especialització en Accés a la Propietat 
Immobiliària

Fundació UdL Joan J. Busqueta 5 

Curs d’Especialització en Tècniques de Suport 
Emocional per al Malalt de Càncer

Fundació UdL Ramon Colell 4 

Noves Tecnologies Aplicades a la Intervenció en 
Trastorns d’Audició i Llenguatge 

Pedagogia i 
Psicologia

Angel Huguet Canalis 4 

Avaluació del Llenguatge i la Comunicació Pedagogia i 
Psicologia

Angel Huguet Canalis 3 

Sistemes Alternatius i Augmentatius de la 
Comunicació 

Pedagogia i 
Psicologia

Angel Huguet Canalis 4 

Prevenció i Atenció a la Primera Infància: Àmbit 
Sòciofamiliar

Pedagogia i 
Psicologia

Glòria Jové i Mª Àngels Marsellés 2.4 

Prevenció i Atenció a la Primera Infància: Àmbit 
Mèdic-Sanitari 

Pedagogia i 
Psicologia

Glòria Jové i Mª Àngels Marsellés 2.4 

Prevenció i Atenció a la Primera Infància: Àmbit 
Educatiu

Pedagogia i 
Psicologia

Glòria Jové i Mª Àngels Marsellés 2.4 

Actualització en la Prevenció i Tractament de les 
Ferides Cròniques 

Infermeria Joan Barberà Cortada 5 

Manutenció Manual de Persones amb 
Dependència. Tècniques de Mobilització i 
Transferència. Mètode DOTTE 

Infermeria Carmen Nuin Orrio 4 

Tècniques de Suport Emocional per al Malalt de 
Càncer 

Infermeria Ramon Colell Brunet 4 

Atenció a la Dona en les Malalties Ginecològiques Infermeria Francisca García Ortega i Maria 
Elena Giribet Rubiol 

4

Cuidatges d’Infermeria al Malalt Crític: Problemes 
Psicosocials, Ètic i Legals 

Infermeria Maria Teresa Torner Benet 4 

Cuidatges d’Infermeria al Malalt Crític: Formació 
Clínica

Infermeria M. Luisa Guitard Sein-echaluce 6 

Cuidatges d’Infermeria al Malalt Crític. Investigació 
i Gestió 

Infermeria M. Pilar Jurschik Giménez 6 

Atenció Prehospitalària Urgent en la Muntanya Infermeria Francisco José Cardeñes Solano i 
M. Pilar Jurschik Giménez 

6

Hemoteràpia Infermeria Virginia Callau Molina i M.Pilar 
Jurschik Giménez 

4

X Curs sobre Tècniques de Reconeixement de 
Plàntules i Diàspores de Males Herbes 

HBJ Jordi Recasens Guinjuan 3 

II Curs sobre Identificació de Males Herbes en 
Cultius 

HBJ Jordi Recasens Guinjuan 1.5 

Xarxes sense Fils Fundació UdL Joan J. Busqueta 3 
Aromas y Marinados en la Indústria Alimentaria Fundació UdL Mercè Balcells 2 
Farsite_1: Simulació Georeferenciada de Focs 
Forestals

PViCF Domingo Molina Terrén 3 

Curs d’Especialització en Mediació Lingüística FCFH Neus Vila i Marta Giné 30 
Reanimació Cardiopulmonar Bàsica en Pediatria Medicina Eduard Solé Mir 1 
Pensament Hebreu Fundació UdL Joan J. Busqueta 6 
Aplicació de Productes Fitosanitaris i Minimització 
de l’Impacte Ambiental 

Enginyeria
Agroforestal 

Felipe José Gracia Aguila 4 

VIè Curs de Fertilitat de Sòls i Nutrició de Plantes MACS Josep Maria Villar Mir 3 
Curs Bàsic de Defensa contra Incendis Forestals-
MINAM

PViCF Domingo Molina Terrén 3.5 

Farsite_2: Simulació Georeferenciada de Focs 
Forestals

PViCF Domingo Molina Terrén 3 

Ecologia i Simulació del Foc Forestal PViCF Domingo Molina Terrén 7 
Simulació de Sistemes Agrícoles: Estratègies 
Productives i Ambientals 

MACS Josep Maria Villar Mir 3 

II Curs de Programació de Regs: Gestió i 
Programació del Reg a la Vall de San Joaquin 
(California)

MACS Josep Maria Villar Mir 1 

Ús i Maneig de les Estacions Totals (Disseny del 
Model Digital del Terreny) 

Enginyeria
Agroforestal 

Manel Ribes  1 

Creació i Construcció de Models Digitals de Terreny 
(MDT)

Enginyeria
Agroforestal 

Manel Ribes 1 

Geoestadística Aplicada Enginyeria 
Agroforestal 

Manel Ribes 1 

Tècniques i Recursos a l’Ensenyament per a 
Estrangers 

FCFH M. Ángeles Calero 8 

Gestió i Administració Bàsica de Xarxes de 
Comunicacions. ACSP 

Fundació UdL César Fernández 4.6 

Gestió i Administració Bàsica de Xarxes de 
Comunicacions. ACSP 

Fundació UdL César Fernández 4.6 

Gestió i Administració Avançada de Xarxes de 
Comunicacions ACSS 

Fundació UdL César Fernández 3 

Accés a la professió d’agents de la propietat 
immobiliària (2a. edició) 

Fundació UdL Joan J. Busqueta 5 

Prescripción Técnica de Fuegos Forestales 
Controlados

PVCF Domingo Molina 3.5 

Técnico de Cuadrilla Helitransportada para Control 
de Incendios Forestales 

PVCF Domingo Molina 3 

Prevención de Riesgos Laborale PVCF Domingo Molina 5 
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Cursos d’Extensió Universitària Departament Coordinador/a Crèdits 
Curs de Creació i Gestió d’Empreses AEGERN Manuel Ruiz González 5 
Curso Superior de Administración y Dirección 
de Recursos Humanos 

AEGERN Manuel Ruiz González 5 

Curso Superior de Administración y Dirección 
de Empresas 

AEGERN Manuel Ruiz González 7 

Curs Superior de la Innovació a l’Empresa i les 
seves Formes de Gestió 

AEGERN Manuel Ruiz González 5 

Curs Superior de Gestió i Viabilitat de 
l’Empresa Familiar 

AEGERN Manuel Ruiz González i Manuel Plana 
Farran

7

Tècniques de Suport Emocional per al Malalt 
de Càncer 

Infermeria Ramon Colell Brunet 4 

Atenció a la Dona en les Malalties 
Ginecològiques

Infermeria Francisca Garcia Ortega i Maria Elena 
Giribet Rubiol 

4

Atenció Prehospitalària Urgent en la Muntanya Infermeria Francisco José Cardeñes Solano i M. 
Pilar Jurschik Giménez 

6

Desenvolupament i Cooperació: de l’Àmbit 
Global al Local 

Fundació UdL Ana Isabel Barrau 15 

Curso de Español para Extranjeros (Nivel 
Intermedio A2) 

FCFH M. Àngeles Calero 4.5 

Curso de Español para Extranjeros (Nivel 
Intermedio A1) 

FCFH M. Àngeles Calero 4.5 

Curso de Español para Extranjeros (Nivel 
Básico A1) 

FCFH M. Àngeles Calero 4.5 

Farsite_1: Simulació Georeferenciada de Focs 
Forestals

PViCF Domingo Molina Terrén 3 

VIè Curs de Fertilitat de Sòls i Nutrició de 
Plantes

MACS Josep Maria Villar Mir 3 

II Curs de Programació de Regs: Gestió i 
Programació del Reg a la Vall de San Joaquin 
(California)

MACS Josep Maria Villar Mir 1 

Curs Bàsic de Defensa contra Incendis 
Forestals-MIMAM 

PViCF Domingo Molina Terrén 3.5 

Gestió i Administració Bàsica de Xarxes de 
Comunicacions. ACSP 

Fundació UdL César Fernández 4.6 

Gestió i Administració Bàsica de Xarxes de 
Comunicacions. ACSP 

Fundació UdL César Fernández 4.6 

Gestió i Administració Avançada de Xarxes de 
Comunicacions ACSS 

Fundació UdL César Fernández 3 

Curs de Creació i Gestió d’Empreses AEGERN Manuel Ruiz 5 
Curs d’Espanyol per a Estrangers. Nivell 
Intermedi B2 

FCFH M. Ángeles Calero 4.5 

Llei de Mesures de Protecció Integral contra la 
Violència de Gènere: Aspectes Jurídics 

Fundació UdL Carolina Villacampa 2 

Accés a la professió d’agents de la propietat 
immobiliària (2a. edició) 

Fundació UdL Joan J. Busqueta 5 
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LA RECERCA A LA UDL DURANT EL CURS 
2005-2006

Els resultats obtinguts per la UdL en l’àmbit de la recerca durant el 
curs 2005-06, pel que fa a projectes del “Plan Nacional de I+D+I”, 
font principal de fons per a la recerca de les universitats espanyo-
les es poden considerar satisfactoris. Així, la Universitat de Lleida 
ha aconseguit 19 projectes sobre 34 sol·licituds presentades, això 
representa un percentatge d’èxit del 56%, lleugerament superior a 
la mitjana estatal, que ha estat al voltant del 53%. Dels projectes 
concedits 6 corresponen a l’àmbit agroalimentari, 6 a l’àmbit de 
les humanitats, 3 a l’àmbit de ciències de la salut i els altres quatre 
als diferents àmbits d’expertesa en què es treballa al Campus de 
Cappont i al de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Aquest conjunt de projectes, juntament amb altres projectes sub-
vencionats amb fons europeus i d’altres institucions privades, 
permeten als diferents grups de recerca de la Universitat desen-
volupar la seva recerca en àmbits que van des de l’estudi de me-
canismes cel·lulars, amb implicació en el desenvolupament de ma-
lalties o processos d’envelliment, fi ns a estudis sobre el procés de 
construcció europea i la millora en la mobilitat, que representa els 
trens d’alta velocitat. Tot passant, entre d’altres, per estudis sobre 
el reaprofi tament de productes i subproductes d’origen agrari, la 
millora en les tècniques de producció i transformació d’aliments, 
com aconseguir aliments de més qualitat i més saludables, noves 
aportacions en les tecnologies de la informació, la relació entre 
activitat humana i producció cultural, l’impacte de diferents siste-
mes socials sobre els individus que formen part d’aquell sistema.

Durant l’any 2005 s’ha aconseguit un primer ajut pel Parc Científi c 
i Tecnològic, consorci creat entre la Universitat de Lleida i La Pa-
eria de Lleida. Aquesta actuació ha de permetre un increment de 
l’activitat investigadora i de transferència de coneixement de la 
Universitat al permetre millorar les relacions universitat-societat, 
millora que ha d’incidir a mig termini en l’augment de la riquesa 
del territori.

ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE LA 
PLANIFICACIÓ I EL SUPORT A LA RECERCA 
I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

Una vegada creades el curs anterior les diferents tipologies de 
grups de recerca, s’ha procedit a desenvolupar accions específi -
ques de suport segons les mateixes. Així, mentre s’han donat ajuts 
genèrics als grups A i B, s’han defi nit accions més dirigides pel que 
fa als grups preconsolidats i emergents de la Universitat, tipologi-
es C i D respectivament.

El nou reglament de cànons ha permès pràcticament doblar el 
nombre de beques predoctorals pròpies de la Universitat. Tanma-
teix, s’ha procedit a aprovar un nou sistema de gestió de places 
de tècnics de suport a la recerca, que ha de permetre la creació de 
places amb contracte indefi nit dins d’aquest àmbit.

Un ajut del CIDEM, sol·licitat gràcies a un projecte preparat per 
l’Ofi cina de Suport a la R+D+I, ha permès crear a la Universitat un 
Trampolí Tecnològic que, de moment, té assegurat pel mateix CI-
DEM el seu fi nançament per als propers tres anys. Aquesta és una 
estructura que ja tenien totes les universitats públiques catalanes 
i que ha de donar un impuls a la transferència de coneixement i a 
la creació d’empreses des de la mateixa Universitat.

GRUPS DE RECERCA DE LA UNIVERSITAT 
DE LLEIDA

L’activitat i línies d’investigació dels grups de recerca de la Uni-
versitat de Lleida actualment identifi cats via web és disponible a 
http://webgec.udl.es

D’acord amb la nova classifi cació, els grups de recerca de la UdL es 
distribueixen en la forma següent:
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Grups de recerca: Classifi cació en funció del tipus

Tal com s’observa en el gràfi c següent, una gran part dels cate-
dràtics d’universitat, professors titulars i catedràtics d’escola uni-
versitària col·laboren en algun dels grups de recerca de la UdL. 
En canvi, els professors associats a temps parcial (PATP) vinculats 
a un grup de recerca suposen aproximadament el 28% d’aquest 
col·lectiu.

Personal docent i investigador vinculat a un grup de recerca

CU: professor catedràtic d’universitat; TU: professor titular d’uni-
versitat; CEU: professor catedràtic d’escola universitària; TEU: pro-
fessor d’escola universitària; AGR.: professor contractat agregat; 
IC: investigador contractat (ICREA, Ramon y Cajal, RED i altres); 
BEC.: becari predoctoral (DURSI, MEC, UdL i altres); LECT.: profes-
sor contractat lector; PATC: professor associat a temps complet; 
PATP: professor associat a temps parcial; COL.: professor contrac-
tat col·laborador.

Emergents UdL; 
(10 grups) 14%

Preconsolidats 
UdL (6 grups)  

8%

Consolidats UdL; 
(22 grups) 31%

Consolidats 
DURSI (33 grups) 

47%

Pel que fa a la distribució del personal investigador entre els dife-
rents tipus de grups de recerca, el gràfi c següent mostra que els 
investigadors es concentren, en els grups consolidats del DURSI, 
on treballa el 56% dels investigadors de la universitat, i en els 
grups consolidats de la UdL, que engloben el 28% del total d’in-
vestigadors.

Grups de recerca: adscripció del personal investigador en 
funció del tipus de grup

Entre parèntesi s’indica el nombre de professors i investigadors adscrits als 
diferents tipus de grups de recerca.
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Emergents UdL 
(51)  9%

Preconsolidats 
UdL; (44)  7%

Consolidats UdL; 
(168)  28%

Consolidats 
DURSI; (335) 

56%
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Relació dels grups de recerca de la UdL classifi cats per tipus

GRUPS DE RECERCA CONSOLIDATS DURSI 

Nom grup Investigador principal Institució IP subgrup UdL 
Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga  Junyent Sanchez, Emilio UdL  

Art i Cultura d'Època Moderna Company Climent, 
Joaquim UdL

Biotecnologia Vegetal Aplicada  Capell Capell, Maria 
Teresa UdL

Cicle Cel.lular Eucariota  Aldea Malo, Marti UdL  

Control i Ecologia de Plagues Agrícoles i Forestals  Albajes Garcia, Ramon UdL  

d'Agricultura de Precisió, Agròtica i Agrotecnologia  Pomar Goma, Jesus  UdL  

d'Agronomia i Qualitat de Cultius Extensius  Lloveras Vilamanya, 
Jaume

UdL

d'Estudis Medievals, Espai, Poder i Cultura  Sabate Curull, Flocel UdL  

d'Oficina de llengua i literatura de Ponent i del Pirineu  Sistac Vicen, Ramon  UdL  

Laboratori de Recerca de l'Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova/Universitat de Lleida  

Matias-Guiu Guia, 
Francisco UdL

Estrès Oxidatiu i Proliferació Cel.lular en Llevats  Herrero Perpiñan, Enrique UdL  
Físico-química de sistemes macromoleculars d'interès 
ambiental Puy Llorens, Jaume  UdL  

Fisiopatologia Metabòlica  Pamplona Gras, Reinaldo UdL  

Fonètica  Julia Mune, Joan  UdL  

Història de les transicions socials i els canvis polítics  Bolos Masclans, Jordi De UdL  
Història Social de la Formació del Capitalisme a Catalunya 
(segles XVI-XIX) Fernandez Diaz, Roberto UdL  

Malherbologia Recasens Guinjuan, Jordi 
R.

UdL

Medi Ambient: sòls, aigües i residus orgànics  Ramos Martin, M. 
Concepcion UdL

Metabolòmica agroalimentària  Canela Garayoa, Ramon  UdL  

Millora genètica de cultius  Romagosa Clariana, 
Ignacio UdL

Models matemàtics i estadístics en biologia de sistemes, 
genètica de malalties complexes i models biològico-
factorials de la personalitat  

Sorribas Tello, Albert UdL  

Neurobiologia Cel.lular Esquerda Colell, Jose 
Enrique UdL

Senyalització Cel.lular i Apoptosi Comella Carnicé, Joan 
Xavier

UdL

Sistema de Justicia Penal Tamarit Sumalla, Josep 
Maria UdL

Tecnologia de productes vegetals  Sanchis Almenar, Vicente UdL  

Territori i Societat  Marti Henneberg, Jordi  UdL  

Unitat de postcollita (CeRTA)  Viñas Almenar, M. 
Inmaculada UdL

Anàlisi i Recerca sobre Pintura i Iconografia Tardoantiga i 
Altmediaval Milagros Guardia Pons  UB Lores Otzet, 

Immaculada

Desigualtats i Grups Culturals  Ramon Flecha García UB Tortajada Gimenez, 
Yolanda

Dret Civil Català i Dret Privat Europeu  Pedro del Pozo Carrasco URV Vaquer Aloy, Antoni 

Literatura Catalana: Repertori, Ecdòtica i Poètica  Marina Gustà Martorell UB Viana San Andres, 
Amadeo

Millora Genètica del Porcí  José Luís Noguera 
Jiménez IRTA Babot Gaspa, Daniel 

Plurilingüísme, interculturalitat i educació  Ignasi Vila Mendiburu  UDG Huguet Canalis, 
Angel
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GRUPS DE RECERCA CONSOLIDATS UDL  

Nom grup Investigador principal Institució IP subgrup UdL 
Interacció Persona-Ordinador i integració de Dades (GRIHO) Lores Vidal, Jesus  UdL  

Orientació Psicopedagògica (GROP)  Filella Guiu, Gemma  UdL  

Patologia pleural  Porcel Perez, Jose Manuel UdL  

Literatura popular i mediàtica Santa Bañeres, Mª 
Angeles UdL

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

Borjabad Gonzalo, 
Primitivo UdL

Cercle de lingüística aplicada  Cots Caimons, Josep 
Maria

UdL

Enginyeria hidràulica, hidrològica i del medi rural  Barragan Fernandez, 
Javier D. UdL

Intel·ligència artificial  Maña Serres, Felipe UdL  

DEDAL-LIT Worsfold James, Brian 
James UdL

La reforma de les Nacions Unides  Blanc Altemir, Antonio  UdL  

Energia Aplicada Cabeza Fabra, Luisa 
Fernanda  

UdL

Planificació del paisatge, gestió forestal i conservació de la 
biodiversitat

Saura Martinez De Toda, 
Santiago

UdL

Silvicultura, millora genètica i ecofisiologia d'espècies 
vegetals

Voltas Velasco, Jordi UdL  

Matemàtica discreta, criptologia i models de decisió  Miret Biosca, Josep Maria UdL  

Interacció planta-microorganisme  Medina Piles, Vicente  UdL  

Grup interdisciplinar d'estudis sobre desenvolupament i 
multiculturalitat (GIEDEM)  

Breton Solo De Zaldivar, 
Victor UdL

Proximitat econòmica de les empreses de la unió europea: 
aspectes financers i de mercat  Gallizo Larraz, Jose Luis  UdL  

Agrometeorologia i energia pel medi ambient  Perez Garcia, Pedro Jesus UdL  
Cognició i context: l'aprenentatge col·laboratiu mediat per 
ordinador Pifarre Turmo, Manuela UdL  

Gènere, societat i comunicació  Calero Fernandez, M. 
Angeles UdL

Samuel Gili Gaya de lingüística i literatura  Vila Rubio, Maria Nieves UdL  

Zootècnia: ecosistemes bioindustrials i naturals  Lopez Gatius, Fernando UdL  
    

GRUPS DE RECERCA PRECONSOLIDATS UDL  

Nom grup Investigador principal Institució IP subgrup UdL 
Economia aplicada  Sala Rios, Maria Mercedes UdL  

Economia agrària i mediambiental  Viladrich Grau, 
Montserrat UdL

Competències, educació, tecnologia i societat (COMPETECS) Isus Barado, Sofia  UdL  

omputació distribuïda  Roig Mateu, Concepcion  UdL  

Epidemiologia aplicada  Godoy Garcia, Pere UdL  

Atenció a la diversitat al llarg del cicle vital de les persones Jove Monclus, Gloria  UdL  
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GRUPS DE RECERCA EMERGENTS UDL  

Nom grup Investigador principal Institució IP subgrup UdL 
Pontius de Ilerda  Serrano Masip, Mercedes UdL  

Corporalitat, educació i vivència  Jove Deltell, Ma. Carmen UdL  

Empresa, canvis organitzatius, socials i noves tecnologies  Moreno Gene, Josep UdL  

Seminari de sistemes dinàmics  Garcia Rodriguez, Isaac 
Antoni UdL

Producció frutícola  Urbina Vallejo, Valero  UdL  

Aula de salut  Perez Calvo, Rosa Ma. UdL  

Desenvolupament in vitro i in vivo d'espècies cultivades  Pelacho Aja, Ana Maria UdL  

EPINUTRI  Torres Puig-Gros, Joan  UdL  
Recerca clínica, experimental i docent en patologia 
colorectal i hematològica Piñol Felis, Ma Carmen  UdL  

Respecte a l’àmbit de recerca d’aquests grups, el gràfi c següent 
mostra els àmbits temàtics dels grups de recerca de la UdL.

Grups de recerca: distribució per àmbits temàtics

Pel que fa a l’import d’aquests projectes, s’observa que els àmbits 
de Ciències de la Vida i de Enginyeria i Arquitectura representen 
quasi el 50% del fi nançament dels projectes de recerca de la UdL.

Finançament per àmbits temàtics

Humanitats   17,14%
Ciències Socials   28,57%

Ciències   8,57%

Ciències de la Vida   17,14%
Ciències Mèdiques i de la Salut   11

Enginyeria i Arquitectura   12,86%

Humanitats   5,77%

Ciències Socials   14,25%
Ciències   16,11%

Ciències de la Vida   24,42%

Ciències Mèdiques i de la Salut   14,27%
Enginyeria i Arquitectura   25,16%
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SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS

Els Serveis Cientifi cotècnics (SCT) de la Universitat de Lleida són 
una eina de suport a la recerca a disposició dels grups de la pròpia 
UdL, d’altres universitats i institucions públiques de recerca i de 
les empreses.

Els SCT s’han creat l’any 2005 per agrupació dels SEDAIs (Serveis 
Departamentals d’Assistència a la Investigació) i SUICs (Serveis 
Universitaris d’Investigació Comuns) ja existents a la UdL.

L’objectiu d’aquesta nova estructura és respondre tant a les ne-
cessitats dels grups d’investigació de la universitat com de les 
institucions públiques o privades i empreses que puguin aprofi tar 
el potencial humà i tecnològic d’aquests serveis. Es pretén també 
tenir major capacitat de captació de recursos externs i millorar les 
eines que permetin una major difusió interna i externa.

L’estructura organitzativa dels Serveis Cientifi cotècnics respon a 
una única Direcció i una única Administració. Cada servei té un 
responsable que actua d’assessor científi c i que és membre del 
personal acadèmic i investigador de la UdL.

Serveis cientifi cotècnics agrupats segons el seu àmbit científi c

Àmbit Servei
Estudis cel·lulars i de materials        Microscòpia electrònica 

Citometria de flux separador 
Microscòpia, morfometria i microfluorimetria 
Micromorfologia i anàlisi d'imatges 
Laboratori de cultius cel.lulars 
Banc de germoplasma de material vegetal 

Anàlisi química, estructural i 
microbiològica 

Desenvolupament i aplicació de tècniques cromatogràfiques i 
d'espectrometria de masses 
Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) 
Espectrofotometria UV-Vis / FT-IR 
Anàlisi elemental i per espectroscòpia NIR 
Servei de proteòmica i genòmica 
Qualitat microbiològica en el sector agroalimentari 
Anàlisi sensorial i físico-químic d'aliments 
Assaig en Planta Pilot de Processament d'Aliments 
Laboratori de genòmica vegetal 
Servei de liofilització i Laboratori de nutrició animal 
Laboratori de calorimetria 

Informació geogràfica, arqueològica i 
documental

Laboratori d'arqueologia 
Servei d'Història, Documentació i Patrimoni 
Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) 
Servei de cartoteca i laboratori de cartografia 
Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció 

Imatge i so Servei de Reproducció d'Imatge 
Laboratori de musicologia 

Altres Taller mecànic 
Estabulari de rosegadors 
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Director Científi c:  Dr. José Salvador Turégano 
Administració i Promoció:  Ofi cina de suport a la R+D+i
Tel:   + 34 973 70 28 28  
Adreça:   Campus Universitari de Cappont
   C. Jaume II 67 bis, 3ª planta, 25001  
   Lleida
Adreça electrònica: salvador@quimica.udl.es 
Tel:   + 34 973 00 35 55
Adreça electrònica: info@ofi cinaRDI.udl.es

Unitat d’estudis cel·lulars i de materials

Servei de Microscòpia Electrònica 

Responsable:  Dr. Jacek Wierzchos
Tècnic:   Sr. Xavier Calomarde
Ubicació:   Campus Ciències de la Salut
Adreça:   Facultat de Medicina
   C. Montserrat Roig, 2
   25008 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 24 17 
Fax:   +34 973 70 24 17 
Adreça electrònica: jacekw@suic-me.udl.es

Les tècniques de microscòpia electrònica utilitzades en el Servei 
permeten visualitzar i analitzar estructures microscòpiques. En 
aquest ordre de dimensions existeix un nivell d’organització que es 
fa palès en l’estudi per microscòpia electrònica de mostres proce-
dents tant del món orgànic com de l’inorgànic. Aquest Servei pot 
desenvolupar aplicacions vinculades a les ciències biomèdiques, 
biològiques, geoquímiques, geològiques i agràries.

Citometria de Flux Separador 

Professor responsable: Dr. Xavier Gómez
Ubicació:   Campus Ciències de la Salut-Hospital  
   Universitari Arnau de Vilanova
Adreça:   Departament de Medicina
   Av. Alcalde Rovira Roure,80
   25198 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 22 08 
Fax:   +34 973 70 24 35 

Adreça electrònica: xga@medicina.udl.es
Web:   http://web.udl.es/serveis/sedai/cmf. 
   html

L’equipament científi c disponible al servei de citometria de fl ux 
permet l’estudi d’un gran ventall de característiques cel·lulars i 
partícules biològiques que han estat marcades amb substàncies 
fl uorescents o tenen autofl uorescència. També permet la mesura 
de la grandària i la complexitat de les partícules analitzades. Els 
avantatges de la citometria enfront d’altres mètodes són l’objec-
tivitat, l’alta sensibilitat i velocitat d’anàlisi, la possibilitat de rea-
litzar mesures de diferents característiques de forma simultània 
sobre una sola cèl·lula i la capacitat dels citòmetres separadors 
d’aïllar selectivament les partícules en funció de les seves carac-
terístiques citomètriques. La principal limitació és la necessitat 
que les mostres siguin en forma de suspensió monodispersa. El 
servei ofereix suport, informació i formació en aplicacions de la 
citometria de fl ux per a problemes particulars dels investigadors 
interessats en aquest procediment i accepta visitants per períodes 
curts de temps. 

Servei de Microscòpia, Morfometria i Microfl uorimetria 

Professor responsable: Dr. Jordi Calderó
Ubicació:   Campus Ciències de la Salut
Adreça:   Departament de Ciències   
   Mèdiques Bàsiques
   C. Montserrat Roig, 2
   25008 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 24 40 
Fax:   +34 973 70 24 26 
Adreça electrònica: jordi.caldero@cmb.udl.es 

Les funcions d’aquest Servei són posar a l’abast dels investigadors 
de la comunitat universitària i no universitària equipament desti-
nat a: la preparació i el seccionament de mostres per a microscò-
pia òptica i electrònica, microscòpia òptica no convencional (fl u-
orescència, contrast interferencial, camp fosc, contrast de fase), 
morfometria, fotometria, anàlisi d’imatges, assessorament tècnic 
sobre tècniques de microscòpia òptica convencional i no conven-
cional, immunocitoquímica, hibridació in situ, quantifi cació de 
calci intracel·lular, microscòpia electrònica de materials biològics i 
patològics, tècniques de immunocitoquímica ultraestructural, mi-
croscòpia confocal i criotècniques. 
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Micromorfologia i Anàlisi d’Imatges 

Professor responsable: Dra. Rosa Mª Poch
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Medi Ambient 
   i Ciències del Sòl
   Av. Alcalde Rovira Roure, 177
   25198 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 28 34 
Fax:   +34 973 70 26 13 
Adreça electrònica: rosa.poch@macs.udl.es 
Web:   http://www.etsea.udl.es/dept/macs/ 
   serveis

La micromorfologia de sòls és una tècnica molt utilitzada en gène-
si i classifi cació de sòls, relacions sòls-aigua, porositat, cronologia 
de processos, alteració de minerals o identifi cació de components 
del sòl.

Els objectius del servei són la fabricació i estudi de làmines pri-
mes de sòls, sediments i materials arqueològics, la interpretació 
micromorfològica amb microscopi de polarització, la fabricació de 
làmines per a mineralogia de sorres i la fabricació de blocs amb 
cares polides per a estudis de porositat. 

Laboratori de Cultius Cel·lulars

Professor responsable: Dra. Rosa Soler
Ubicació:   Campus Ciències de la Salut
Adreça:   Departament de Ciències Mèdiques  
   Bàsiques
   C. Montserrat Roig, 2
   25008 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 24 07
Fax:   +34 973 70 24 26 
Adreça electrònica: rosa.soler@cmb.udl.es 

El cultiu cel·lular és una estratègia experimental àmpliament uti-
litzada, tant en el camp clínic com en el de la investigació bàsica, ja 
sigui per a l’estudi del comportament de les cèl·lules animals lliu-
res dels mecanismes de control homeostàtic, com per a la caracte-
rització bioquímica i molecular de diferents processos biològics. 

Bàsicament, són dos les línies experimentals que es poden dur a 
terme en un servei d’aquesta mena. D’una banda, l’obtenció i man-
teniment de cultius primaris a partir de biòpsies o explants i, de 
l’altra, el manteniment de cultius de línies cel·lulars ja establertes. 

Banc de Germoplasma de Material Vegetal 

Professor responsable: Dr. Jordi Recasens
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Hortofructicultura,  
   Botànica i Jardineria
   Av. Alcalde Rovira Roure, 191
   25198 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 25 49
Fax:   +34 973 70 82 64 
Adreça electrònica: jrecasens@hbj.udl.es

El Banc de Germoplasma és constituït per més de 300 diàspo-
res (fruits i llavors) d’espècies silvestres conservades en càmera a 
temperatura de congelació i està a disposició de grups de recerca 
i desenvolupament d’entitats públiques i privades que treballen 
en els àmbits de l’agronomia, la protecció de conreus, les ciències 
forestals o el medi ambient. 

El Banc de Germoplasma ofereix serveis de control de qualitat 
consistents en la verifi cació del material vegetal de mostres o lots 
comercials i en la identifi cació de contaminants (males herbes) en 
forma de diàspores (llavors o fruits).

El Servei ofereix també assessorament i formació dirigits a perso-
nal investigador i a professionals que desenvolupin la seva tasca 
en l’àmbit de l’agronomia, la ciència forestal o el medi ambient.

Unitat d’anàlisi química, estructural i 
microbiològica

Desenvolupament i Aplicació de Tècniques Cromatogràfi ques 
i d’Espectrometria de Masses 

Assessor científi c:  Dr. Magí Riba
Ubicació:   Campus ETSEA
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Adreça:   Departament de Química
   Av. Alcalde Rovira Roure, 191
   25198 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 26 67 
Fax:   +34 973 23 82 64 
Adreça electrònica: mriba@quimica.udl.es 
Web:   http://www.etsea.udl.es/dept/quimica/ 
   cat/serveis

Les tècniques cromatogràfi ques i d’espectrometria de masses per-
meten l’anàlisi qualitativa i quantitativa d’una àmplia varietat de 
compostos orgànics com ara molècules d’interès bioquímic (pro-
teïnes, pèptids, lípids, sacàrids, vitamnines, etc.), pesticides, residus 
i contaminants, productes orgànics volàtils, de síntesi orgànica, 
aromes, etc.

Des del Servei s’ofereixen analítiques de macroconstituents i de 
residus, així com assessorament en desenvolupament i imple-
mentació de mètodes d’anàlisi instrumental basats en tècniques 
cromatogràfi ques, desenvolupaments de patrons per a anàlisi cro-
matogràfi ca i validació de mètodes.

Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)

Assessor científi c:  Dr. Ramon Canela
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Química
   Av. Alcalde Rovira Roure, 191
   25198 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 28 43 
Fax:   +34 973 23 82 64 
Adreça electrònica: canela@quimica.udl.es 

El fenomen de la Ressonància Magnètica Nuclear està associat 
a l’existència de propietats magnètiques als nuclis dels elements 
químics. La tècnica permet identifi car i analitzar una gran quanti-
tat d’estructures moleculars. Les prestacions més habituals són la 
identifi cació i confi rmació d’estructures, la identifi cació de com-
postos i la determinació de la composició de mostres.

Espectrofotometria UV-VIS / FT-IR 

Professor responsable: Dra. Mercè Balcells
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Química
   Av. Alcalde Rovira Roure, 191
   25198 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 28 41 
Fax:   +34 973 23 82 64 
Adreça electrònica: balcells@quimica.udl.es 
Web:   http://www.etsea.udl.es/dept/quimica/ 
   cat/serveis

Aquest Servei ofereix els serveis següents: quantifi cació de subs-
tàncies químiques que estan presents en mescles i absorbeixen a la 
zona UV-Vis-IR, confi rmació d’estructures de substàncies quími-
ques que absorbeixen a la zona UV-Vis-IR, identifi cació estructural 
de substàncies químiques, quantifi cació de substàncies químiques 
que formen part de mescles. 

Anàlisi elemental i per Espectroscòpia NIR 

Assessor científi c:  Dr. Jaume Puy
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Química
   Av. Alcalde Rovira Roure, 191
   25198 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 25 29 
Fax:   +34 973 23 82 64 
Adreça electrònica: jpuy@quimica.udl.es 

La tècnica d’anàlisi elemental proporciona d’una forma ràpida i si-
multània el contingut total de Carboni, Hidrogen, Nitrogen i Sofre 
presents en una gran varietat de compostos sòlids o líquids proce-
dents tant d’origen sintètic com natural (sòls, mostres biològiques, 
agrícoles, etc.). La tècnica espectroscòpica NIR permet la caracte-
rització ràpida d’una gran quantitat de compostos orgànics. 

El Servei té com a funcions l’anàlisi de proteïnes i altres paràme-
tres en materials d’interès agrari i en materials propis de la indús-
tria agroalimentària. 
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Servei de Proteòmica i Genòmica

Assessor científi c:  Dr. Joaquim Ros
Ubicació:   Campus Ciències de la Salut
Adreça:   Departament de Ciències Mèdiques  
   Bàsiques
   C. Montserrat Roig, 2
   25008 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 24 07
Fax:   +34 973 70 24 26 
Adreça electrònica: joaquim.ros@cmb.udl.es 

El Servei ofereix tecnologia per a l’estudi dels gens i de l’expressió 
gènica o proteoma (conjunt de proteïnes expressades a la cèl.lula). 
Els equips que formen part d’aquest Servei permeten la identifi -
cacio i quantifi cació de proteïnes, DNA o RNA prèviament aïllat 
i purifi cat cromatogràfi cament o electroforèticament. Constituei-
xen una eina bàsica per a la recerca dins l’àmbit de la biologia cel.
lular i molecular. 

Qualitat Microbiològica en el Sector Agroalimentari 

Assessor científi c:  Dr. Antonio J. Ramos
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Tecnologia d’Aliments
   Av. Alcalde Rovira Roure 177
   25198 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 28 11
Fax:   +34 973 70 25 96 
Adreça electrònica: ajramos@tecal.udl.es 

Aquest servei té com a objectiu oferir a la comunitat universitària, 
centres d’investigació i a les empreses del sector, suport tècnic, 
assessorament científi c i formació en l’àmbit de les determinaci-
ons microbiològiques d’aliments, aigües, ambients i manipuladors 
dels aliments. 

Les determinacions microbiològiques ofertes pel Servei cobreixen 
un ventall ampli de microorganismes, incloent la majoria dels que 
ocasionen problemes en els aliments, bé sigui per ser l’origen de 
la seva alteració microbiològica o perquè es tracta de microorga-
nismes patògens. Les analítiques realitzades al Servei segueixen en 
la majoria dels casos les estrictes normes ISO o AFNOR. Addicio-

nalment, el servei inclou la possibilitat de fer anàlisis de l’activitat 
d’aigua dels aliments i de la presència de micotoxines. 

El Servei ofereix també cursos pràctics de formació en anàlisi mi-
crobiològica i de manipuladors d’aliments, així com assessorament 
científi c en la implantació del sistema HACCP.

Anàlisi Sensorial i Fisicoquímica d’Aliments 

Assessor científi c:  Dra. Mª Paz Romero
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Tecnologia d’Aliments
   Av. Alcalde Rovira Roure 177
   25198 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 25 92
Fax:   +34 973 70 25 96 
Adreça electrònica: maripaz@tecal.udl.es

Des del Servei s’ofereix la realització d’analítiques bàsiques d’ali-
ments, l’anàlisi instrumental d’aliments (textura, color, turbidesa), 
assessorament en anàlisi sensorial dels aliments i realització de 
proves sensorial, principalment afectives.

Assaig en Planta Pilot de Processament d’Aliments 

Professor responsable: Dra. Olga Martín
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Tecnologia d’Aliments
   v. Alcalde Rovira Roure 177
   25198 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 25 93
Fax:   +34 973 70 25 96 
Adreça electrònica: omartin@tecal.udl.es

Des del Servei d’Assaigs en Planta Pilot es pretén oferir un servei 
de suport a aquelles activitats que requereixin la transformació, 
l’envasament i l’emmagatzematge d’aliments a escala de planta 
pilot, és a dir, un intermig entre l’escala de laboratori i la indus-
trial. Els equips disponibles permeten la fabricació de conserves, 
l’envasat al buit i en atmosfera modifi cada, l’obtenció d’oli d’oliva, 
processos fermentatius, fabricació d’embotits i emmagatzemage. 
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Els equips disponibles són de gran utilitat en el desenvolupament 
de les classes pràctiques de les assignatures de primer, segon i 
tercer cicle que inclouen processos i indústries de transformació 
d’aliments específi cs, així com en el desenvolupament de TPT, PFC 
i tesis doctorals. D’altra banda, les instal·lacions estan disponibles 
per desenvolupar treballs d’altres departaments de la UdL i treballs 
amb empreses.

Laboratori de Genòmica Vegetal 

Professor responsable:  Dra. Pilar Muñoz 
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Producció Vegetal i  
   Ciència Forestal 
   Av. Rovira Roure, 191 
   25198 Lleida 
Telèfon:   + 34 973 70 28 29
Fax:   + 34 973 70 82 64 
Adreça electrònica: pilarm@pvcf.udl.es

En aquest Servei es realitza treballs per a la identifi cació vegetal 
i l’anàlisi de pedigris mitjançant la utilització de marcadors mo-
leculars, com a control de qualitat de llavors i plantes. També té 
capacitat per fer estudis per a la detecció d’organismes vegetals 
modifi cats genèticament.

Servei de Liofi lització i Laboratori de nutrició animal 

Professor responsable:  Dra. Dolors Cubiló 
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Producció Animal 
   Av. Rovira Roure, 191 
   25198 Lleida 
Telèfon:   + 34 973 70 25 59
Fax:   + 34 973 70 28 74 
Adreça electrònica: dcubilo@prodan.udl.es

La liofi lització és una tecnologia útil per a secar mostres, bé sigui 
per analitzar-les o conservar-les, a les quals no es puguin aplicar els 
mètodes convencionals (l’ús d’estufes d’aire forçat a altes tempera-
tures). Mitjançant la liofi lització es pot extraure tota l’aigua d’una 
mostra sense modifi car-ne els components nutritius, compaginant 
temperatures moderades amb baixes pressions (sublimació). 

El Laboratori de nutrició animal ofereix serveis de determinacions 
analítiques de composició de pinsos, fems, productes fi nals, etc.

Laboratori de calorimetria 

Professor responsable:  Dra. Lluïsa Cabeza 
Ubicació:   Campus Cappont
Adreça:   Escola Politècnica Superior-Edifi ci  
   CREA 
   C. Pere de Cabrera s/n 
   25001 Lleida 
Telèfon:   + 34 973 00 35 76
Fax:   + 34 973 00 35 75 
Adreça electrònica: lcabeza@diei.udl.es

El laboratori de calorimetria disposa d’un calorímetre d’escombrat 
(DSC) per realitzar anàlisis de punts de fusió, capacitats calorí-
fi ques, entalpies de canvi de fase, temperatures de transició ví-
trea, etc. D’altra banda, també disposa d’un equip de calibració 
de sondes de temperatura des de -40ºC fi ns a 150ºC, així com un 
equip de simulació i lectura de senyals de sondes de temperatura 
(micorCal).

Unitat d’informació geogràfi ca, 
arqueològica i documental

Laboratori d’Arqueologia 

Assessor científi c:   Dr. Emili Junyent
Tècnica responsable: Carme Prats 
Ubicació:   Edifi ci del Rectorat
Adreça:   Plaça Víctor Siurana 1
   Planta Baixa, despatx 0.23 
   25003 Lleida 
Telèfon:   + 34 973 70 20 27
Fax:   + 34 973 70 21 41 
Adreça electrònica: lab-arq@lab-arq.udl.es

El Laboratori d’Arqueologia assumeix les tasques de conservació i 
restauració de tot tipus de material procedent d’excavacions ar-
queològiques. El procés de conservació i restauració dels materi-
als arqueològics, a més a més de preservar el patrimoni històric, 
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realitza una funció imprescindible de suport a la investigació ar-
queològica, ja que les dades que aporta es recullen a les memò-
ries d’excavació i s’utilitzen en la recerca que es porta a terme 
posteriorment. També permet la difusió del patrimoni arqueològic, 
perquè les peces restaurades s’exhibeixen després a museus i ex-
posicions. 

El Laboratori és un dels més ben dotats de Catalunya i l’únic amb 
una activitat continuada a les comarques lleidatanes. Els tracta-
ments van des de la consolidació d’objectes i estructures al mateix 
jaciment, als processos de neteja, estabilització, consolidació i re-
construcció de peces realitzats al laboratori. El laboratori destaca, 
a més, per comptar amb personal especialitzat i amb un equipa-
ment molt complet i específi c pel tractament de material metàl·lic 
(plata, coure i aliatges, ferro, plom).

Servei d’Història, Documentació i Patrimoni 

Professor responsable:  Dra. Conxita Mir 
Ubicació:   Edifi ci del Rectorat
Adreça:   Departament d’Història 
   Plaça Víctor Siurana 1, Primera Planta, 
   despatx 1.34
   25003 Lleida 
Telèfon:   + 34 973 70 21 91
Fax:   + 34 973 00 31 19 
Adreça electrònica: shd@historia.udl.es / cmir@historia. 
   udl.es

Les activitats del Servei d’Història, Documentació i Patrimoni es 
dirigeixen a l’elaboració i gestió de projectes vinculats al patrimoni 
històric, cultural i memorialista. Des del Servei es posa a disposició 
tant de la comunitat universitària com de l’externa diversos instru-
ments d’utilitat per al millor desenvolupament de la historiografi a 
contemporània. Aquests instruments abasten un ampli camp de 
possibilitats que transcorren des de la documentació escrita a les 
fonts orals, gràfi ques, audiovisuals o d’arqueologia contemporà-
nia, com és el cas, per exemple, de l’arqueologia bèl·lica, de cara a 
la recuperació del patrimoni històric militar. 

Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM)

Director:   Dr. Ximo Company
Coordinador:  Dr. Isidre Puig (MLDC)
Ubicació:   Edifi ci del Rectorat
Adreça:   Departament d’Història de l’Art 
   i Història Social
   Plaça de Víctor Siurana 1, Tercera  
   Planta, despatx 3.28
   25003 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 21 96 / +34 973 70 21 98 
Fax:   +34 973 70 21 36 
Adreça eletrònica:  caem@hahs.udl.es / ximo.company
   @hahs.udl.es
Web:   http://caem.udl.es

El CAEM és un Centre d’Investigació d’Art català i hispà d’època 
tardomedieval i moderna (s. XV-XVIII) obert a tot tipus d’encàrrecs 
o demandes provinents de l’àmbit institucional, públic i privat del 
món de l’art.

El seu objectiu fonamental és el coneixement, l’estudi i la salva-
guarda del patrimoni artístic (arquitectura, escultura, pintura etc.) 
d’Època Moderna (Gòtic tardà, Renaixement i Barroc) a Catalunya 
i a la resta d’Espanya, i d’una manera preferencial a les Terres de 
Lleida. Un dels punts més forts de la seva especialització és l’ex-
pertise (estudi rigorós i contrastat) de pintura hispana d’època 
tardomedieval i moderna.

La principal funció del CAEM és l’anàlisi de monuments arquitec-
tònics, escultures, pintures, peces d’orfebreria, teixits, ceràmica, 
arts de l’objecte..., d’època moderna. Elabora informes i peritatges 
rigorosos que estableixen amb la màxima precisió possible la tèc-
nica, l’estil, l’origen històric, la cronologia, la iconografi a, l’estat de 
conservació, l’autoria i el valor patrimonial, cultural i econòmic de 
les obres que són objecte d’estudi. 

Hi compta amb un equip de professionals especialitzats i amb un 
material tècnic altament qualifi cat per a l’anàlisi de pintures sobre 
taula: Refl ectografi a d’infrarojos, làmpada ultraviolada, càmeres 
fotogràfi ques d’alta resolució, lents especials etc. 



129Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2005/2006

Servei de Cartoteca i Laboratori de Cartografi a

Professor responsable:  Dr. Jesús Burgueño 
Ubicació:   Edifi ci del Rectorat
Adreça:   Departament de Geografi a i Sociologia 
   Plaça Víctor Siurana 1, Tercera planta,
   despatx 3.36
   25003 Lleida 
Telèfon:   + 34 973 70 31 98
Fax:   + 34 973 00 31 19 
Adreça electrònica: burgue@geosoc.udl.es 
Pàgina web:  http://web.udl.es/dept/geosoc/Carto- 
   teca/Cartoteca.html
   http://web.udl.es/dept/geosoc/labo- 
   ratori.html

El Servei de Cartografi a té com a funció posar a l’abast de la co-
munitat universitària els mapes topogràfi cs, temàtics i altres do-
cuments cartogràfi cs (foto aèria, ortofotomapa, etc.) actualitzats, 
de caràcter bàsic i imprescindible per a les investigacions de caire 
territorial que normalment s’emprenen a la UdL, així com l’instru-
mental elemental de consulta i aprofi tament. 

El Laboratori de Cartografi a, per la seua banda, és l’eina del De-
partament de Geografi a i Sociologia per a la realització d’inves-
tigacions que impliquin un tractament cartogràfi c assistit per 
ordinador de la informació territorial. Igualment presta assesso-
rament cartogràfi c als grups d’investigació d’altres departaments 
i pot emprendre la producció de cartografi a temàtica mitjançant 
sistemes d’informació geogràfi ca o altres eines de cartografi a per 
ordinador. 

Sistemes d’Informació Geogràfi ca i Teledetecció 

Professor responsable: Dr. José A. Martínez Casasnovas
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Medi Ambient 
   i Ciències del Sòl
   Av. Alcalde Rovira Roure, 177
   25198 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 28 37 
Fax:   +34 973 70 26 13 
Adreça eletrònica:  jmartinez@macs.udl.es 

Web:  http://www.etsea.udl.es/dept/macs/serveis

Les seues comeses són activar, com a laboratori de suport a la 
recerca amb eines de SIG i teledetecció, el disseny de fases d’un 
estudi o projecte SIG i/o amb Sistemes de Teledetecció, el disseny 
de l’estructura de bases de dades SIG, la digitalització de mapes, 
l’anàlisi espacial de dades SIG i l’anàlisi i processament digital 
d’imatges de satèl·lit i impressió de mapes i rètols amb plòter. 

Unitat d’imatge i so

Servei de Reproducció d’Imatge 

Tècnic responsable:  Sr. Xavier Goñi Gracenea 
Ubicació:   Edifi ci del Rectorat
Adreça:   Plaça Víctor Siurana 1
   25003 Lleida 
Telèfon:   + 34 973 70 20 53
Fax:   + 34 973 70 20 62 
Adreça electrònica: x.goni@suic-ri.udl.es

La imatge com a suport per a la recerca i la docència adquireix 
actualment i, principalment en els ambients universitaris, el nivell 
d’una eina quasi indispensable. El Servei de Reproducció d’Imatge 
proporciona, al personal de la UdL que ho sol·licita, la informació 
i l’assessorament necessaris per a la realització de treballs rela-
cionats amb la imatge i el seu tractament, o bé fa directament 
aquests treballs en el cas que no puguin ser duts a terme des del 
departament o centre. És per això que, en el moment de planifi car 
tant el tipus de serveis que oferim com l’adquisició de nous equi-
paments, intentem proporcionar a l’usuari unes eines que li per-
metin presentar els treballs de docència i de recerca sobre suports 
que estiguin a l’avantguarda. També forma part de la nostra tasca 
el seguiment d’actes institucionals, culturals i acadèmics, el seu 
enregistrament en suport fotogràfi c o de vídeo, així com l’asses-
sorament en temes de reproducció d’imatge a tota la comunitat 
universitària.
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Laboratori de Musicologia 

Professor responsable: Sr. Màrius Bernadó
Ubicació:   Edifi ci del Rectorat
Adreça:   Departament d’Història de l’Art 
   i Història Social
   Plaça de Víctor Siurana 1, Tercera  
   Planta, despatx 3.58
   25003 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 31 93 
Fax:   +34 973 70 21 36 
Adreça electrònica: labmus@labmus.udl.es/marius.
   bernado@hahs.udl.es

El Laboratori de Musicologia té com a objectiu desenvolupar pro-
grames d’investigació, organitzar cursos d’especialització i reuni-
ons científi ques, donar suport a la docència i a la recerca en el 
camp de la Història de la Música i la Musicologia, així com col.
laborar en altres camps dins de l’àmbit de la seva competència. 

El Servei disposa d’una biblioteca especialitzada, de material audi-
ovisual, d’equipaments informàtics amb programari per a l’edició 
musical i el tractament del so, així com equips de reproducció i 
enregistrament digital.

Altres serveis

Taller mecànic

Professor responsable:  Dr. Joan Roca 
Ubicació:   Campus Cappont
Adreça:   Escola Politècnica Superior
   Edifi ci CREA
   C. Pere de Cabrera s/n 
   25001 Lleida 
Telèfon:   + 34 973 00 35 69
Fax:   + 34 973 00 35 75 
Adreça electrònica: jroca@diei.udl.es

Desenvolupament i/o construcció de prototipus i petites sèries 
de peces i/o equips mecànics. Disposa de diverses màquines de 
control numèric (centre de mecanitzat, torn, punxonadora) i altres 
equips pel treball de xapa i soldadura.

Estabulari de rosegadors

Assessores científi ques: Dra. Carme Piñol i Dra. Rosa Soler
Ubicació:   Campus Ciències de la Salut. Facultat  
   de Medicina.
Adreça:   Departament de Ciències Mèdiques  
   Bàsiques
   C. Montserrat Roig, 2
   25008 Lleida
Telèfon:   +34 973 70 22 11/+34 973 70 24 07
Fax:   +34 973 70 24 35 
Adreça eletrònica:  pinyol@medicina.udl.es/ rosa.soler@ 
   cmb.udl.es

L’estabulari de rosegadors té com a fi nalitat cobrir les necessitats 
de la recerca i la docència vinculada a l’ús de petit animal de labo-
ratori en biomedicina. 

Produeix diferents espècies i soques de rosegadors (ratolí i rata) 
destinades a la docència i a la investigació en les instal.lacions 
pròpies, i facilita l’adquisició imimportació de models especials de 
proveïdors externs autoritzats o d’altres centres de recerca. 

Des del Servei s’ofereix també assessorament pel que fa al compli-
ment de la legislació reguladora de l’ús d’animals per a docència 
i recerca, així com en el maneig, cura i manipulació de l’animal 
d’experimentació i dels procediments d’anestèsia. 

OFICINA DE SUPORT A LA R+D+I

Durant l’any 2005, l’Ofi cina de Suport a la R+D+I ha gestionat 
prop de 8,1 milions d’euros generats per les activitats de recerca i 
transferència de coneixement de la UdL. Tal com mostra el següent 
gràfi c, la principal font d’ingressos de la UdL per aquests concep-
tes han estat les administracions públiques, seguida pels convenis 
i serveis i els cursos de tercer cicle i de formació continuada. 



131Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2005/2006

En la taula següent es detalla la distribució dels recursos gesti-
onats per l’Ofi cina durant l’any 2005 segons el tipus de font i el 
departament que l’ha generat.

Fila 3

0 1000 2000 3000 4000

Convenis i serveis
Matrícules a 
cursos
Ajuts invest igació: 
CICYT, CIRIT, etc.
Projectes 
europeus
Infraestructures 
de recerca
Altres ajuts

milers €

Departament, centre, institut, servei o 
unitat Convenis i serveis Matrícules a 

cursos
Ajuts investigació: 
CICYT, CIRIT, etc. 

Projectes 
europeus

Infraestructures 
de recerca Altres ajuts TOTAL

Administració d'Empreses i GERN 67.748 188.206 6.210    17.231,75 279.396
Anglès i Lingüística   20.615     20.615
Biblioteca  5.939       5.939
Ciències Mèdiques Bàsiques 9.000  1.422.948 98.839 139.726  1.670.513
Cirurgia  57.374   8.348   65.722
Dret Privat 11.712 26.455 5.520   20.625  64.312
Dret Públic 42.638 111.126 78.834     232.597
Economia Aplicada 26.049 74.897       100.946
Enginyeria Agroforestal 80.677 9.800 50.790   5.041  146.307
Escola Universitària d’Infermeria  18.528       18.528
Filologia Catalana i Comunicació 19.317 3.800 11.900     35.017
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica  13.394 21.567     34.961
Geografia i Sociologia 143.742 167.629 97.111   24.072 12.088 444.642
Història 23.679 1.843 333.921   7.682 109.750 476.875
Història de l'Art i Hª Social 23.762  25.404   12.106  61.271
Hortofructicultura, Botànica i Jardineria 82.026 19.685 48.486   24.033  174.229
INEFC  47.474       47.474
Infermeria 1.800 228.029 17.440    6.544 253.813
Informàtica i Enginyeria Industrial 106.081 2.935 188.958 40.387 32.243  370.604
Institut de Ciències de l'Educació  12.000       12.000
Matemàtica  16.035 66.822     82.857
Medi Ambient i Ciències del Sòl 169.023 47.011 164.423 49.609 81.719  511.785
Medicina 20.751 49.367 29.440     99.559
Oficina de Suport a la R+D+i  1.433       1.433
Pedagogia i Psicologia 12.558 157.724 71.146   4.853  246.282
Producció Animal 111.857 800 47.692 60.398   220.746
Producció Vegetal i Ciència Forestal 233.816 13.260 603.604 281.864 130.729 11.794 1.275.067
Química 48.271   197.990 65.511 122.015  433.788
SCT-Microscòpia Electrònica 1.512  18.975     20.487
Tecnologia d'Aliments 135.631 1.969 337.608 117.774 74.170  667.153
Vicerectorat d'Activ. Culturals i Proj. Univ. 32.841       32.841
Vicerectorat de Recerca i Innovació         103.710   103.710
TOTAL 1.371.649 1.309.557 3.867.404 722.729 679.013 157.408 8.107.759
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OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS

Amb la fi nalitat d’internacionalitzar la UdL, durant aquest curs 
acadèmic l’Ofi cina de Relacions Internacionals ha continuat fo-
mentant la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL en-
vers altres països, per una banda, i acollint estudiants, PDI i PAS 
procedents d’altres institucions d’arreu del món, per l’altra.

D’altra banda, des de l’Ofi cina de Relacions Internacionals també 
s’ha participat en el Programa de Cooperació Interuniversitària 
(PCI) i en els programes per a la incorporació d’estudiantat estran-
ger de tercer cicle.

Convenis

Programa Sòcrates/Erasmus

En el marc de la nova estructura descentralitzada del programa 
Sòcrates, la Comissió Europea va concedir a la Universitat de 
Lleida la Carta Universitària Erasmus per al període 2003/2004-
2006/2007. Aquesta carta substitueix els antics contractes institu-
cionals i permet a les institucions d’ensenyament superior partici-
par en les diverses accions Erasmus.

En relació al curs anterior han estat en vigor convenis amb 16 
noves institucions d’ensenyament superior mentre que 2 convenis 
no han estat renovats. En total han estat vigents convenis amb 
178 institucions, comptant les dos universitats suïsses, que for-
malment no participen en el programa. 

Universitats europees amb les quals la UdL ha tingut acords bila-
terals de cooperació dins el marc del programa Sòcrates/Erasmus 
durant el curs 2005/06

Alemanya
Universität Bayreuth (Bayreuth)
Freie Universität Berlin (Berlin) 
Humboldt-Universität zu 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)
Fachhochschule Fulda (Fulda)
Justus Liebig Universität Giessen (Giessen)
Georg-August Universität Göttingen (Göttingen)
Ruprecht- Karls-Universität Heidelberg (Heidelberg)
Fachhochschule Hildesheim-Holzminden (Hildesheim)
Friedrich Schiller Universität Jena (Jena)
Christian-Albrechts Universität zu Kiel (Kiel)
Universität Koblenz-Landau (Coblença) 
Ludwig-Maximilians Universität München (Munic)
Universität Potsdam (Potsdam) *
Fachhochschule Lausitz (Senftenberg)
Eberhard Karls-Universität Tübingen (Tübingen)
Bergische Universität-Gesamthochschule (Wuppertal)

Àustria
Leopold-Franzens Universität Innsbruck (Innsbruck)
Fachhochschule Technikum Kärnten (Spittal) *
Universität für Bodenkultur Wien (Viena)

Bèlgica
Université Libre de Bruxelles (Brussel·les)
Erasmushogeschool Brussel (Brussel·les)
Universiteit Gent (Gant)
Katholieke Universiteit Leuven (Lovaina)
Université Catholique de Louvain (Lovaina)

Bulgària
National Sports Academy V. Levsky (Sofi a)

Dinamarca
Den Kgl. Veterinær-og Landbohøjskole (Frederiksberg, Copenha-
guen)
Vitus Bering Center for Videregaende Uddannelse (Horsens)

Eslovàquia
Univerzita Komenského v Bratislave (Bratislava) 
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre (Nitra) 

Eslovènia
Univerza v Mariboru (Maribor) 
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Estònia
Eesti Kõrgem Kommertskool (Tallinn)
Eesti Maaülikool (Tartu)

Finlàndia
Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu (Espoo)
Helsingin yliopisto (Hèlsinki)
Arcada – Nylands svenska yrkehögskola (Helsinki/Helsingfors)
Joensuun yliopisto (Joensuu)
Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä)
Lahden Ammattikorkeakoulu (Lahti) 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oulu) 
Rovaniemi Polytechnic (Rovaniemi) *
Turun Yliopisto (Turku / Åbo)
Vaasan ammattikorkeakoulu / Vasa yrkeshögskola (Vaasa / Vasa)
Svenska yrkeshögskolan (Vaasa / Vasa)

França
Université de Picardie (Amiens)
École Superiéure d’Agriculture Angers –FESIA (Angers, Beauvais, 
Lille, Lió, Tolosa de Llenguadoc)
Université Victor Segalen (Bordeaux)
Université de Cergy-Pontoise (Cergy-Pontoise) 
Université de Savoie (Chambery)
Université Blaise Pascal Clermont Ferrand (Clermont-Ferrand) 
Université de Technologie de Compiègne (Compiègne) 
Université de Bourgogne (Dijon)
Université Joseph Fourier Grenoble I (Grenoble)
Université du Littoral Côte d’Opale (Boulogne sur Mer)
Université du Droit et de la Santé de Lille (Lilla)
Université de Limoges (Llemotges) 
Université Claude Bernard (Lió)
Université Jean Moulin (Lió)
Université de Montpellier I (Montpeller)
Université des Sciences et Techniques du Languedoc (Montpeller)
Université Paul Valéry (Montpellier III) 
École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier (Mont-
peller) 
Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris)
Université René Descartes (Paris V)
Université de Paris-Nanterre (Paris X)
Université de Paris Val-de-Marne (Créteil)

École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Fôrets (Paris, Nan-
cy, Montpeller)
IPAG - Ecole Supérieure de Commerce (Paris) *
Université de Perpignan Via Domitia (Perpinyà)
Université des Antilles et de la Guyane (Pointe à Pitre) *
Université de Poitiers (Poitiers)
Université de Rennes 1 (Rennes) *
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes (Rennes)
Université Jean Monnet (Saint-Etienne)
Université Louis Pasteur (Estrasburg)
Université des Sciences Sociales (Tolosa)
Université de Toulouse Le Mirail (Tolosa)
Université Paul Sabatier (Tolosa)
Institut National Polytechnique de Toulouse (Tolosa)
Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines (Versalles)

Grècia
National and Kapodistrian University of Athens (Atenes)
International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Stu-
dies (Chania)
Democritus University of Thrace (Komotini)
Technological Educational Institute of Crete (Heraklion)
Aristotle University of Thessaloniki (Tessalònica)

Hongria
Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest)
Debreceni Egyetem (Debrecen)

Irlanda
Institute of Technology Cork (Cork)
Institute of Technology Tralee (Tralee)

Itàlia
Università degli studi di Bari (Bari)
Università degli studi di Bologna (Bolonya)
Università degli studi di Cagliari (Càller)
Università degli studi di Camerino (Camerino)
Università degli studi del Molise (Campobasso)
Università degli studi di Ferrara (Ferrara)
Università degli studi di Firenze (Florència)
Università degli Studi di Foggia (Foggia) 
Università degli Studi dell’Aquila (l’Aquila)
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Università degli Studi di Macerata (Macerata)
Università degli studi di Milano (Milà)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Piacenza)
Università di Milano II “Bicocca” (Milà) 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Módena) 
Università degli studi Federico II di Napoli (Nàpols)
Istituto Universitario di Magistero Benincasa Napoli (Nàpols)
Università degli studi di Padova (Padova)
Università degli Studi di Palermo (Palerm) 
Università degli studi di Parma (Parma)
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)
Istituto Universitario di Scienze Motorie (Roma)
Università degli studi di Salerno (Salern)
Università degli studi di Torino (Torí)
Università degli studi di Trento (Trento)
Università degli studi di Trieste (Trieste)
Università degli Studi di Udine (Udine) 
Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)

Letònia
Rezeknes Augstskola (Rezekne)

Lituània
Kauno medicinos universitetas (Kaunas)
Lietuvos zemes ukio universitetas (Kaunas) *

Malta
Università tà Malta 

Noruega
Norges landbrukshøgskole (Ås)
Høgskolen i Hedmark (Elverum) 
Høgskulen i Volda (Volda) 

Països Baixos
Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam)
Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam)
Fontys Hogescholen (Eindhoven) *

Van Hall Instituut (Leeuwarden)
Katholieke Universiteit Nijmegen (Nijmegen)
Landbouwuniversiteit Wageningen (Wageningen)

Polònia
Akademia Techniczno-Rolnicza (Bydgoszcz) *
Akademia Medyczna w GdaÍsku (GdaÍsk)
Uniwersytet Warszawski (Varsòvia)
Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego (Varsòvia) 
Akademia Medyczna w Warszawie (Varsòvia)
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Breslau)
Akademia Medyczna we Wrocławiu (Breslau) 

Portugal
Universidade de Aveiro (Aveiro)
Instituto Politecnico de Bragança (Bragança)
Universidade de Coimbra (Coimbra)
Universidade de Evora (Evora)
Instituto Politécnico de Leiria (Leiria) *
Universidade Nova de Lisboa (Lisboa) 
Universidade Tecnica de Lisboa (Lisboa)
Instituto Superior de Ciências Educativas (Lisboa)
Instituto Politécnico de Santarém / Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior (Santarem) 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real)

Regne Unit
University of Aberdeen (Aberdeen)
University of Wales / Prifysgol Cymru, Bangor (Bangor)
Cardiff University / Prifysgol Caerdydd (Cardiff) 
Cranfi eld University (Silsoe) 
Lancaster University (Lancaster) *
London Metropolitan University (Londres)
University of Newcastle upon Tyne (Newcastle)

República Txeca
Masarykova Univerzita v Brn (Brno)
Ceska Zemedelska Universzita v Praze (Praga)
Univerzita Karlova v Praze (Praga)
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Romania
Universitatea Ovidius Constanta (Constanta)
Universitatea AL.I. Cuza (Iasi)
Universitatea “Stefan Cel Mare” din Suceava (Suceava)

Suècia
Lunds Universitet (Lund)
Sveriges Lantbruksuniversitet (Uppsala)

Turquia
Çukurova University (Adana) *
Atilim Üniversitesi (Ankara)
Akdeniz University (Antalya) *
Istanbul Teknik Üniversitesi (Istambul) *
Kahramanmaras Sutcu Imam University (Kahramanmaras) *

Xipre
Intercollege (Nicòsia) 

Suïssa **
Université de Genève (Ginebra)
Université de Lausanne (Lausana)

(*) Institucions amb les que s’ha signat acord per primera vegada.
(**) Suïssa no participa ofi cialment al programa Sòcrates/Erasmus.

Acords de cooperació bilateral

Durant el curs 2005/2006 la UdL ha signat 19 acords bilaterals 
de cooperació amb diverses institucions d’ensenyament superior. 
Durant aquest curs també han expirat 9 acords bilaterals que no 
han estat renovats. En total la UdL té signats 76 acords bilaterals 
de cooperació amb universitats d’Àfrica, Amèrica, Àsia i Europa.

Universitats amb les quals la UdL té signats acords 
bilaterals de cooperació durant el curs 2005/06

Alemanya
Universität Koblenz-Landau 

Argentina
Instituto de Formación e Investigación “Maestro Carranza” 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Pontifi cia Universidad Católica Argentina
Universidad Católica de Cuyo *
Universidad de Buenos Aires 
Universidad Nacional de Córdoba 
Universidad Nacional de Tucumán * 
Universidad Nacional del Comahue 
Universidad Nacional del Sur 
Universidad Nacional Rio Cuarto

Bòsnia i Hercegovina
Univerzitet u Sarajevu

Brasil
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Federal de Campina Grande *
Universidade Federal de Viçosa *

Canadà
Agriculture and Agri-Food Canada – Agriculture et Agroalimen-
taire Canada *
Université d’Ottawa – University of Ottawa
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal (UQÀM) *
Université Laval

Colòmbia
Universidad de Antioquía * 
Universidad de La Sabana
Universidad del Cauca *
Universidad del Tolima

Costa d’Ivori
Université de Cocody

Costa Rica
Universidad de Costa Rica *

Cuba
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” 
Universidad de Holguín “Óscar Lucero Moya”
Universidad de la Havana 
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El Salvador
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) 

Equador
Escuela Politécnica del Ejército
Universidad Central del Ecuador *
Universidad Andina Simón Bolívar 
Universidad de Cuenca 

Estats Units d’Amèrica
Colorado State University
Euroamerican International University, Miami
Iowa State University
Southern Illinois University Edwardsville
University of Texas Health Science Center at Houston *
Western Michigan University

França
Université Jean Moulin Lyon 3

Guatemala
Universidad de San Carlos de Guatemala *

Índia
Mangalore University

Israel
Ben-Gurion University of the Negev *

Mèxic
Benemérita Universidad Autónoma de Pueblo 
Colegio de Jalisco 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
Universidad Autónoma de Chapingo 
Universidad Autónoma de Chiapas 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Universidad de Celaya 
Universidad de La Salle 
Universidad de las Américas - Puebla 
Universidad de Monterrey 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Moçambic
Hospital Central de Maputo

Nicaragua
Universidad Nacional Agraria *
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León *

Perú
Universidad César Vallejo 
Universidad de Cajamarca 
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP)
Universidad Nacional del Santa 
 
Regne Unit
Lancaster University *
University of Cranfi eld at Silsoe

Tunísia
Université du 7 Novembre à Carthage *

Xile
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad Austral de Chile 
Universidad de La Frontera
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 
Universidad Mayor
Universidad Técnica Federico Santa María 

Xina
Anhui Agricultural University
Sichuan Agricultural University *
Tianjin Foreign Studies University *

(*) Institucions amb les que s’ha signat acord per primera vegada. Dades a 
31/05/2006.
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Programa SICUE

Durant el curs 2005/06 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 42 universitats de l’Estat espanyol, una més que 
el curs precedent.

Universitats de l’Estat espanyol amb les quals 
la UdL té signats acords bilaterals de cooperació 

dins el marc del programa SICUE

Universitats integrants de l’Institut Joan Lluís Vives (IJLV)
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat d’Alacant
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears
Universitat de València
Universitat de Vic
Universitat Jaume I
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Universitat Politècnica de València
Universitat Rovira i Virgili

Andalusia
Universidad de Almería
Universidad de Cádiz
Universidad de Córdoba
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de Málaga
Universidad de Sevilla

Aragó
Universidad de Zaragoza

Astúries
Universidad de Oviedo

Canàries
Universidad de La Laguna
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Cantàbria
Universidad de Cantabria

Castella - La Manxa
Universidad de Castilla-La Mancha

Castella i Lleó
Universidad de Burgos
Universidad de León
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid

Comunitat Valenciana (no IJLV)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir *

Extremadura
Universidad de Extremadura

Galícia
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela

Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad Politecnica de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos

Navarra
Universidad de Navarra
Universidad Pública de Navarra

País Basc
Euskal Herriko Unibertsitatea 
Universidad de Deusto

(*) Institucions amb les que s’ha signat acord per primera vegada.
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Mobilitat

La mobilitat acadèmica internacional a la UdL s’articula bàsica-
ment a l’entorn de dos programes: el programa Sòcrates/Erasmus, 
que permet la mobilitat acadèmica d’estudiantat i professorat amb 
universitats europees, i el Programa de Mobilitat de la UdL, fruit 
dels diferents acords bilaterals que la UdL té signats amb diferents 
universitats, la majoria de fora del continent europeu. Al pressu-
post per a l’any 2006 la UdL ha continuat incrementant els ajuts 
destinats a la mobilitat en el marc d’aquests convenis bilaterals.

Mobilitat d’estudiantat

Dades globals de mobilitat internacional

Totes les dades són provisionals a data 31/05/2006.

Les dades per al curs 2005/2006 dels dos programes de mobilitat 
internacional gestionats des de l’ORI (programa Sòcrates/Erasmus 
i Programa de Mobilitat de la UdL) mostren un lleuger increment 
del nombre d’estudiants que participen en intercanvis acadèmics 
en relació als cursos anteriors. Tanmateix, mentre que el programa 
Sòcrates/Erasmus pateix una pèrdua progressiva d’estudiants, el 
Programa de Mobilitat de la UdL ha experimentat un fort impuls 
durant aquest curs. Entre ambdós programes han participat un 
total de 345 estudiants. En nombres absoluts, el centre que ha 
mogut més estudiantat ha estat l’ETSEA. Per països, Mèxic ha des-
bancat Itàlia com a destinació preferida per als estudiants de la 
UdL, i per segon any consecutiu és també el país d’on s’han rebut 
més estudiats. Un 6,98% de l’estudiantat titulat el curs 2004/2005 
havia participat en el programa Erasmus i/o el programa de Mo-
bilitat de la UdL.

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins els 
programes Sòcrates/Erasmus i de Mobilitat de la UdL

Evolució del nombre d’estudiantat enviat dins els programes 
Sòcrates/Erasmus i de Mobilitat de la UdL
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Evolució del nombre d’estudiantat rebut dins els programes 
Sòcrates/Erasmus i de Mobilitat de la UdL

Estudiantat dels programes Sòcrates/Erasmus i de Mobilitat 
de la UdL enviat i rebut per centres. Curs 2005/2006

Països de destinació de l’estudiantat Erasmus 
i de Mobilitat de la UdL. Curs 2005/2006

Països d’origen de l’estudiantat Erasmus 
i de Mobilitat de la UdL. Curs 2005/2006
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Xile 2,25%

Altres 13,48%
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Programa Sòcrates/Erasmus

Durant el curs 2005/2006, i d’acord amb les dades provisionals a 
31/05/2006, la Universitat de Lleida ha enviat a altres universitats 
europees 110 estudiants i ha acollit 117 estudiants de diferents 
països europeus. En conjunt 227 estudiants han participat en el 
programa Sòcrates/Erasmus.

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i acollit dins el programa Sòcrates/Erasmus
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Per centres, l’ETSEA ha estat de nou el centre que més estudiants 
ha enviat a universitats europees (60) i la Facultat de Lletres el que 
més estudiants estrangers ha rebut (30). 
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Programa Sòcrates/Erasmus. Comparativa estudiant enviat-estudiant acollit. Curs 2005/2006

Per països, la UdL ha enviat estudiants a 20 països diferents i ha acollit estudiants procedents de 16. Itàlia continua sent el país d’on es reben 
més estudiants (33) i on més se n’envien (32).

Distribució per països de l’estudiantat participant al programa Sòcrates/Erasmus. Curs 2005/2006
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País UdL-Europa Europa-UdL Total Balanç
Itàlia 32 33 65 -1 
França 11 18 29 -7 
Alemanya 5 18 23 -13 
Polònia 6 14 20 -8 
Finlàndia 13 2 15 11 
Rep.Txeca 3 9 12 -6 
Països Baixos 9 1 10 8 
Portugal 4 4 8 0 
Bèlgica 5 2 7 3 
Dinamarca 5 0 5 5 
Eslovàquia 1 3 4 -2 
Grècia 2 2 4 0 
Turquia 2 2 4 0 
Àustria 2 1 3 1 
Lituània 0 3 3 -3 
Regne Unit 3 0 3 3 
Romania 0 3 3 -3 
Hongria 2 0 2 2 
Malta 0 2 2 -2 
Noruega 2 0 2 2 
Estònia 1 0 1 1 
Irlanda 1 0 1 1 
Suècia 1 0 1 1 

 110 117 227 -7 
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Destinacions de l’estudiantat Sòcrates/Erasmus 
a la UdL. Curs 2005/2006

Procedència de l’estudiantat Sòcrates/Erasmus 
a la UdL. Curs 2005/2006

Cursos intensius de llengües Erasmus (EILC)

Quatre 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 utilit-
zades de la Unió Europea. Aquests estudiants han participat en 
cursos de txec (2), estonià (1) i italià (1).

Beques complementàries de la UdL

Durant el curs 2005/2006 la UdL ha concedit 16 ajuts complemen-
taris per als estudiants Erasmus de la UdL amb els millors expedi-
ents acadèmics. 

Programa de mobilitat de la UdL 

Durant el curs 2005/2006 57 estudiants de la UdL han estudiat 
en universitats estrangeres en el marc del Programa de mobilitat 
de la UdL. Aquesta xifra representa un increment del 356,25% en 
relació al curs precedent. Els països de destinació d’aquests estudi-
ants han estat Mèxic (42), Xile (8), Argentina (4), Brasil (1), Canadà 
(1) i Estats Units (1). El nombre d’estudiants estrangers acollits 
dins aquest programa també s’ha incrementat fi ns a 61, proce-
dents de Mèxic (54), Xile (4), Brasil (1), Estats Units (1) i Guatemala 
(1). En total 118 estudiants locals i estrangers han participat en 
aquest programa.

La majoria dels intercanvis amb universitats mexicanes formen 
part del Programa d’intercanvi d’estudiants ANUIES-CRUE, signat 
entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior de Mèxic i la Conferencia de Rectores de Uni-
versidades Españolas. L’objectiu d’aquest programa és permetre a 
estudiants d’universitats espanyoles i mexicanes cursar estudis en 
una universitat de l’altre país amb garantia de reconeixement aca-
dèmic a la universitat d’origen. 

Itàlia 29,09%

Finlàndia 11,82%

França 10,00%Països Baixos 8,18%

Polònia 5,45%

Alemanya 4,55%

Bèlgica 4,55%

Dinamarca 4,55%

Portugal 3,64%

Regne Unit 2,73%

Rep. Txeca 2,73%

Altres 12,73%

Itàlia 28,21%

Alemanya 15,38%

França 15,38%

Polònia 11,97%

Rep. Txeca 7,69%

Portugal 3,42%

Eslovàquia 2,56%

Lituània 2,56%
Romania 2,56%

Altres 10,26%
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Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins el Programa de mobilitat de la UdL

Estudiantat enviat i rebut dins el Programa de Mobilitat de la UdL. Curs 2005/2006
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Programa de beques JADE patrocinat pel Santander 
Central Hispano

En el cas d’algunes universitats mexicanes el programa de mo-
bilitat de la UdL es complementa amb els ajuts econòmics Jade 
patrocinats pel banc Santander Central Hispano. Trenta estudiants 
de diverses institucions d’educació superior mexicanes han gaudit 
d’aquests ajuts durant el curs 2005/2006.

Programa SICUE 

Durant el curs 2005/2006 24 estudiants de la UdL han anat a estu-
diar a altres universitats de l’Estat espanyol en el marc del Sistema 

d’intercanvi entre centres universitaris d’Espanya (SICUE). Vuit ho 
han fet en universitats de l’Institut Joan Lluís Vives, Barcelona (3), 
Illes Balears (2), Autònoma de Barcelona (1), Politècnica de Valèn-
cia (1) i València (1). La resta a les universitats de Córdoba (6), Gra-
nada (2), Las Palmas de Gran Canaria (2), A Coruña (1), Autónoma 
de Madrid (1), Politécnica de Madrid (1), Pública de Navarra (1), 
Santiago de Compostela (1), i Sevilla (1).

La UdL ha acollit 18 estudiants, 8 procedents d’altres universitats 
de l’Institut Joan Lluís Vives, València (5), Politècnica de València 
(2) i Rovira i Virgili (1), i la resta procedents de les universitats de 
Extremadura (2), León (2), Pública de Navarra (2), Valladolid (2), 
Córdoba (1) i Las Palmas de Gran Canaria (1).

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins el programa SICUE

Estudiantat SICUE enviat i rebut. Curs 2005/2006
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Beques Sèneca

El programa SICUE es complementa amb els ajuts Sèneca, convo-
cats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Dels 24 estudiants 
enviats a altres universitats espanyoles, 12 han gaudit de beca, i 
dels 18 estudiants rebuts, 8 tenien atorgada la beca Sèneca del 
Ministeri.

Programes de mobilitat específi cs

Programes de mobilitat adreçats a l’estudiantat de titulacions 
concretes que han tingut mobilitat durant el curs 2005/2006.1

ETSEA

Programa Erasmus Mundus: MSc European Forestry

La UdL ha rebut 27 estudiants del Màster Forestal Europeu (MSc 
European Forestry) organitzat conjuntament amb les universitats 
de Joensuu (Finlàndia), Uppsala (Suècia), Friburg (Alemanya), Wa-
geningen (Països Baixos) i BOKU (Austria).

Programa d’intercanvis curts amb universitats dels Estats Units 
d’Amèrica

Durant els mesos d’estiu la Universitat de Lleida intercanvia estu-
diants amb l’Iowa State University i la Colorado State University. 
Està previst que 3 estudiants es desplacin a Iowa i 4 a Colorado, i 
que la UdL rebi 1 estudiant d’Iowa i 2 de Colorado.

Programa de doble titulació amb la Cranfi eld University at Silsoe

5 estudiants de l’ETSEA han seguit el programa de doble titulació 
en aquesta universitat anglesa.

Programa ALFA “Europe Forest Latin American - EUFORLA” 

Una estudiant d’ETSEA ha cursat sis mesos a la Universidad Austral 
de Chile, i està previst que la UdL rebi un estudiant del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica.

1. Dades elaborades a partir de la informació facilitada pel responsable acadèmic 

de cada programa a data 31/06/2006.

Lletres

Programa de doble titulació amb l’Université Jean Moulin Lyon 3

Una estudiant de la Facultat de Lletres ha participat en aquest nou 
programa de doble titulació.

Medicina

Programa d’Intercanvis Clínics de l’AECS (Associació d’Estudiants 
de Ciències de la Salut)

Durant el mes d’agost la UdL rep i envia un nombre igual d’estudi-
ants per realitzar pràctiques clíniques en hospitals. 

Mobilitat de professorat

Estades curtes de docència Sòcrates/Erasmus

Pel que fa a la mobilitat del professorat, i encara amb dades pro-
visionals, durant el curs 2005/2006 34 professors de 6 centres de 
la Universitat de Lleida han realitzat estades de docència de curta 
durada en universitats de 14 països europeus: França (8), Itàlia 
(7), Alemanya (3), Portugal (3), Àustria (2), Finlàndia (2), Suècia (2), 
Eslovàquia (1), Grècia (1), Noruega (1), Polònia (1), Regne Unit (1), 
República Txeca (1) i Romania (1). Des de l’ORI també s’ha col-
laborat en l’acollida de professors estrangers i de responsables 
acadèmics i d’ofi cines de relacions internacionals d’universitats 
estrangeres. 
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Professorat de la UdL que ha realitzat estades de curta durada Erasmus durant el curs 2005/2006

Evolució de professorat enviat i rebut que ha realitzat estades de docència de curta durada Sòcrates/Erasmus

(*) Segons dades de l’Agencia Nacional Española Erasmus. Últim curs segons dades facilitades pel PDI de la UdL que ha rebut professorat erasmus.
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Mobilitat de PDI en el marc de convenis bilaterals 
de la UdL

Durant el curs 2005/2006 la UdL ha concedit ajuts per a la mo-
bilitat en el marc de convenis bilaterals a un total de 14 PDI, 9 
professors de la UdL que han visitat universitats estrangeres i 6 
professors estrangers que han visitat la UdL. 

Mobilitat de PAS

Ajuts de mobilitat per al PAS de les universitats 
públiques catalanes2

Nou membres del PAS de la UdL han realitzat estades de forma-
ció en el marc dels ajuts concedits per l’AGAUR. Les institucions 
d’acollida han estat les següents:

– Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Àustria
– Université de Montréal, Canadà
– Cornell University, Estats Units d’Amèrica
– University of Michigan, Estats Units d’Amèrica
– Southern Illinois University i Western Michigan University, Es-

tats Units d’Amèrica
– Université Jean Moulin Lyon 3, França
– Universidad de las Américas – Puebla, Mèxic
– Université de Genève, Suïssa
– Universidad de Antofagasta, Xile

2. Informació elaborada a partir de les dades facilitades per Gerència.

Ajuts de la UdL per a la mobilitat 

Pel que fa als ajuts per a la mobilitat bilateral dins de convenis 
marc de cooperació signats per la UdL, a la convocatòria de l’any 
2005 es van concedir els ajuts següents:

Mobilitat d’estudiantat

Ajuts per a 23 estudiants de la UdL participants en el Programa de 
mobilitat de la UdL.

Ajuts per a 17 estudiants estrangers participants en programes 
internacionals específi cs dels centres.

Mobilitat de PDI

10 ajuts per a PDI de la UdL en visita a universitats estrangeres.

2 ajuts per a PDI estranger de visita a la UdL. 

Programes, xarxes i altres accions 
internacionals

Programes transnacionals de cooperació Erasmus

A banda de la mobilitat d’estudiantat i professorat, la UdL també 
participa en altres activitats del programa Sòcrates/Erasmus. Du-
rant el curs 2005/2006 diferents departaments han participat en 
els següents programes intensius Erasmus:

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

- “Food and Consumer”, Programa Intensiu coordinat per la Uni-
versiteit Gent.

- “Resilience, Vulnerability and Sustainability in European Rural 
Landscapes”, Programa Intensiu coordinat per la London Me-
tropolitan University.

Per centres Per destí/origen 
Lletres   2 enviats i 2 rebuts 
C. de l'Educació 2 enviats i 1 rebut 
Dret i Economia  2 enviats 
EPS  2 enviats 
Infermeria 1 enviat i 1 rebut 
ETSEA   1 rebut 

Xile  1 enviat i 2 rebuts 
Regne Unit 2 enviats 
Argentina 1 enviat i 1 rebut 
Brasil  1 enviat 
Colòmbia 1 enviat 
Cuba   1 enviat 
Estats Units 1 enviat 
Mèxic  1 enviat 
Noruega  1 enviat 
Itàlia  1 rebut 



151Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2005/2006

Programa de Cooperació Interuniversitària

PCI Iberoamèrica

En el marc de la convocatòria PCI 2004 s’han dut a terme els pro-
jectes següents:

− La emigración como un “nuevo motor” de desarrollo de las áreas 
rurales del Ecuador. Mecanismos para vehicular las remesas de 
los emigrantes con los proyectos de desarrollo de las agencias 
internacionales y de las ONG’S, coordinat des del departament 
de Geografi a i Sociologia i la Facultad Latinoamericana de Ci-
encias Sociales (FLACSO) de Quito.

− Diseño de un proyecto de innovación docente aplicado a la ti-
tulación de enfermería la metodología del aprendizaje basado 
en problemas, coordinat des del departament d’Infermeria i la 
Universidad de la Frontera, Temuco, Xile.

− Evaluación (efi cacia, efi ciencia y sostenibilidad económica, 
ecológica y social) de los proyectos de desarrollo en la Ama-
zonía ecuatoriana, coordinat des del departament d’Història 
de l’Art i Història Social i la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (FLACSO) de Quito.

En el marc del PCI 2005 s’ha concedit un ajut al projecte de recerca 
Virus u organismos similares presentes en el cultivo de la higuera 
en Costa Rica, coordinat des del departament de Producció Vege-
tal i Ciència Forestal i la Universidad de Costa Rica.

PCI Tunis

En el marc de la convocatòria PCI 2004 s’ha dut a terme el projecte 
Temporalidad i Progresión Femeninas en la época contemporánea: 
estudio de algunas manifestaciones signifi cativas, coordinat des 
del departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.

A la convocatòria PCI 2005 s’han concedit ajuts als següents pro-
jectes:

– El mosaico de la higuera en los bancos de germoplasma tuneci-
no y español – La mosaïque dans les collections de germoplas-
me du fi guier en Tunisie et en Espagne, coordinat des del de-

partament de Producció Vegetal i Ciència Forestal i l’Université 
Tunis El Manar 

– Temporalidad i Progresión Femeninas en la época contempo-
ránea: estudio de algunas manifestaciones signifi cativas, co-
ordinat des del departament de Filologia Clàssica, Francesa i 
Hispànica i l’Université du 7 novembre à Carthage.

– Maîtrise de l’ochratoxine A (OTA) dans le raisin sec, coordinat 
des del departament de Tecnologia d’Aliments i l’Institut Na-
tional de Recherche Scientifi que et Technique.

Programes per a la incorporació 
d’estudiants estrangers de tercer cicle3

Durant el curs 2005/2006 la UdL ha continuat acollint estudiants 
estrangers de tercer cicle becats per diversos programes.

Programes del govern espanyol

Beques MAE-AECI
ETSEA: 2 estudiants 
Països d’origen: Argèlia, Colòmbia, Equador i Líban.

Beques de la Fundación Carolina
ETSEA: 2 estudiants.
País d’origen: Argentina.

Programa Alban de la Unió Europea

ETSEA: 1 estudiant 
País d’origen: Nicaragua.

Programa DEBEQ de la Generalitat de Catalunya

Ciències de l’Educació: 1 estudiant 
País d’origen: Romania.

3. Dades elaborades a partir de la informació facilitada per la Secció de tercer 
cicle a data 31/05/2006.
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Altres accions

A banda de gestionar la participació de la UdL en els programes 
esmentats més amunt, l’Ofi cina de Relacions Internacionals ha re-
alitzat altres accions:

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

- III Jornades sobre mobilitat acadèmica. 

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

- Difusió d’informació entre la comunitat universitària i asses-
sorament en matèria de relacions internacionals.

INTERACCIÓ AMB LA SOCIETAT

1. Centre de Cooperació Internacional

Formació

Curs de lliure elecció “Situació Actual del món: anàlisi, perspec-
tives i possibles alternatives”

La situació actual del món és incomprensible malgrat les ingents 
quantitats d’informació que ens arriben.

Les continues crisis econòmiques i socials a l’Amèrica Llatina, la 
política unilateral i agressiva dels Estats Units desprès dels atemp-
tats de l’onze de setembre, les cimeres de Nacions Unides per in-
tentar fer del món un lloc més habitable, els desastres naturals, 
tots els confl ictes existents arreu del món, etc. constitueixen fets 
que han de ser analitzats amb rigor i profunditat per tenir una 
visió real i crítica del què esta passant al món.

A tal efecte, l’objectiu principal d’aquest curs és analitzar la situ-
ació del context actual en què vivim per poder refl exionar sobre 
possibles alternatives de futur que tinguin com a protagonistes 
actius els ciutadans i ciutadanes de tot el món.

El curs és convalidable per tres crèdits de lliure elecció i s’hi han 
inscrit 24 alumnes.

Curs de lliure elecció “ El paper de l’agricultura en el desenvolu-
pament dels països del Tercer món”

Aquest curs pretén posar especial èmfasi en la funció que l’agri-
cultura ha tingut al llarg de la història en els països del sud, essent 
part activa del seu desenvolupament.

 Des d’una perspectiva interdisciplinària, les diferents sessions 
pretenen donar un enfocament que ens aproximi al coneixement 
de la realitat dels pobles del sud i dels condicionaments que en 
aquests hi han establert els països industrialitzats a l’hora de des-
envolupar l’agricultura (tipus d’explotacions, repartiment de la 
terra, conreus implantats…)

El curs és convalidable per tres crèdits de lliure elecció i s’hi han 
inscrit 20 alumnes.

Tercera edició del Curs de Postgrau “Desenvolupament i Coope-
ració: de l’àmbit global al local”

Aquest curs de postgrau va néixer per donar resposta a la creixent 
demanda de formació dins l’àmbit de la cooperació al desenvo-
lupament per part de l’estudiantat de la UdL i de la societat en 
general.

L’augment de les desigualtats socials, la precarietat sota la qual 
es continua vivint als països econòmicament empobrits i la im-
portància que els moviments migratoris estan tenint dins la nos-
tra societat ens obliguen a realitzar una anàlisi complementària a 
dues escales: la global i la local. Aquest enfocament constitueix un 
dels principals fi ls conductors d’aquest postgrau per tal d’oferir 
una perspectiva integral de tots els aspectes relacionats amb la 
cooperació per al desenvolupament des d’un punt de vista local 
i internacional alhora. La conjuntura social, política, econòmica 
i cultural ens continua oferint, ara per ara, motius sufi cients per 
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estudiar de forma crítica i contrastada els factors que expliquen la 
situació actual del món.

En total hi han participat 10 professors de la UdL i 20 docents 
especialistes en la matèria de fora de la UdL i s’hi han inscrit 14 
alumnes.

Coordinació de la part del BODE de “ Models i estratègies de 
desenvolupament rural”

Referent a la cooperació Internacional per al Desenvolupament. El 
Centre de Cooperació Internacional ha gestionat 2,8 crèdits dintre 
d’aquest curs d’especialització.

Curs de formació sobre “Gent gran i Cooperació” Dintre d’un 
acord amb la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) per tal de 
formar als futurs brigadistes que es desplacen sobre el terreny.

Sensibilització

Co-organització del II Cicle de Cinema i Drets Humans, celebrat a 
Lleida del 13 d’octubre al 24 de novembre del 2005.

Xerrada “La devastació de l’huracà Stand a Guatemala i l’efecti-
vitat de l’ajuda humanitària”, a càrrec de Henry Morales López, 
membre del Consell de Coordinació i Relacions Internacionals del 
Moviment Tzuk Kim-Pop, duta a terme el 7 de novembre de 2005.

Col·laboració en la conferència de “El movimiento Piquetero en 
Argentina”, el dia 17 de març de 2006.

Participació en l’exposició fotogràfi ca sobre el Confl icte a Txetxè-
nia, organitzada per la Lliga dels Drets dels Pobles, duta a terme 
dels dies 6 de novembre a 4 de desembre de 2006, en l’edifi ci del 
Centre de Cultures Transfronterer del Campus de Cap-Pont.

Campanya informativa sobre els dies internacionals a través de 
correu electrònic.

Convocatòries

Durant el curs 2005/2006 s’han convocat quatre modalitats 
d’ajuts:

- Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació internacional 
per al desenvolupament. 

Té per objecte promoure la cooperació en els camps de la docèn-
cia, la recerca, la cultura i el desenvolupament entre els membres 
de la comunitat universitària de la UdL i institucions o col·lectius 
més desafavorits dels països anomenats del tercer món.

Aquest fi nançament ha estat possible, en part, gràcies al professo-
rat i al PAS adherits a la campanya “Dóna el teu 0.7”

- Convocatòria d’ajuts per a la realització d’estudis de recerca rela-
cionats amb el 4t món.

Té per objecte fomentar el coneixement de la situació d’exclusió i 
vulnerabilitat en la qual es troben els col·lectius més desfavorits 
del nostre entorn més proper (immigrants, refugiats, desplaçats i 
altres) per tal de contribuir al disseny d’estratègies que permetin la 
seva inserció social i la millora de les seves condicions de vida.

- Convocatòria d’ajuts per a la realització d’estudis de recerca re-
lacionats amb el desenvolupament, la cooperació internacional i 
la solidaritat.

Té per objecte impulsar l’estudi i la recerca social, per tal d’im-
pulsar el debat, la refl exió i l’anàlisi necessaris per promoure un 
compromís cívic envers una societat més justa i equitativa. 

- Convocatòria d’ajuts per a la realització d’estudis en xarxa entre 
la UdL i altres universitats per impulsar el desenvolupament.

La fi nalitat d’aquesta convocatòria és impulsar l’estudi i la recerca 
en tots aquells àmbits vinculats directament o indirectament al 
desenvolupament, la cooperació internacional per al desenvolu-
pament, la lluita contra la pobresa o la reducció de les desigualtats 
tant entre els països com a l’interior dels mateixos. 

Programa TEMPUS

El Centre de Cooperació Internacional funciona com a ofi cina 
d’assessorament i gestió del programa Tempus en cooperació amb 
universitats dels països de l’Europa de l’Est i de la ribera sud de la 
Mediterrània.
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En el marc d’aquest programa el CCI encapçala el projecte europeu 
“ Tools for e-learning and technology transfer in Food Technology” 
amb la Universitat de Banja Luka (Bòsnia i Hercegovina). D’altra 
banda, el CCI és soci del projecte Tempus “European Management 
Project for BiH Universities”, el qual està liderat per la Universitat 
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven de Gent (Brusseles), juntament 
amb les Universitats bòsnies de Sarajevo, Tuzla, Bihac, i Mostar.

Centre d’Informació i Documentació per al 
Desenvolupament (CIDD) 

- IV Mostra al carrer d’Informació i Documentació per al Desenvo-
lupament.

Durant dos dies, el CIDD va apropar el seu fons bibliogràfi c a la 
ciutadania de Lleida. Amb aquesta fi nalitat va exposar una mostra 
del mateix a la Plaça Sant Joan de Lleida. Per segon any, aquesta 
activitat s’inclou dins la Fira Solidàrium co-organitzada entre el 
Centre de Cooperació Internacional de la UdL i la Regidoria de 
Drets Civils, Cooperació i Immigració de l’Ajuntament de Lleida.

- Celebració de la Diada de Sant Jordi.

Aprofi tant que els llibres són un dels principals protagonistes 
d’aquest dia, el CIDD va exposar els llibres i quaderns publicats 
en les seves col·leccions al Carrer Major de Lleida i va elaborar un 
punt de llibre que recull els Objectius de Desenvolupament del Mil-
lenni que va oferir al públic.

– Col·lecció Sud-Nord.

Publicació dels següents llibres: 

L’educació i el Quart Món. Tan a prop i tan lluny. Editora: Anna 
Gené.

La revolución pendiente. El cambio político en el África Negra. Edi-
tor: Albert Roca Álvarez.

Immigració i educació d’adults: dinàmiques d’integració i d’exclu-
sió. Autors: Jordi Garreta, Núria Llevot i Cecilio Lapresta.

Bastint ciutadans. Les entitats del Tercer Sector a Lleida. Autors: 
Anna Mata i Jordi Roca.

– Quaderns “Al Voltant de...”.

Publicació i presentació dels següents títols:

Al Voltant del comerç just. Autores: Àngels Sendra i Gemma Fran-
cés. Presentació el dia 3 de juny, dia del Comerç just.

Al Voltant de la deslocalització empresarial. Autors: Pep Lobera, 
David Llistar i Josep Manel Busqueta. Presentació i xerrada el dia 
17 de maig a la Universitat de Lleida.

- Llistes de correu

Periòdicament s’envien tres llistes de correu (notícies i articles 
d’actualitat, convocatòries i agenda) a totes les persones interes-
sades en els temes del nostre àmbit. Aproximadament hi ha 700 
inscrits i inscrites.

– Difusió del CIDD als mitjans de comunicació

Un cop al mes, el CIDD elabora una ressenya d’alguna de les no-
vetats editorials per tal de fer difusió dels seus serveis entre la 
ciutadania de Lleida i províncies.

– Ampliació del seu fons documental

El fons documental composat per monografi es, unitats didàcti-
ques, material audiovisual, informes d’organismes internacionals, 
tots relacionats amb les temàtiques de cooperació, desenvolupa-
ment i solidaritat, es va incrementar dia rere dia. A hores d’ara hi 
ha més de 3000 monografi es.

2. Acords de Cooperació

Durant el curs 2005/06 s’han signat acords de cooperació entre la 
Universitat de Lleida i les institucions següents:

- Conveni de col·laboració entre l'Institut del Teatre i la Univer-
sitat de Lleida
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- Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell i la Universitat de Lleida

- Conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i la Fun-
dació Privada Manuel de Pedrolo

- Conveni de col·laboració específi ca entre la Universitat de 
Lleida i l'Observatori de la Llengua Catalana

- Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de Lleida i 
l'Ajuntamnet de la Vall de Boí

3. Institut Joan Lluís Vives

El 28 d’octubre de 2005 va tenir lloc, a la Universitat Jaume I de 
Castelló, l’acte acadèmic de Cloenda del Xe aniversari de l’Institut 
Joan Lluis Vives, en el qual es va presentar la memòria dels 10 anys 
de la xarxa d’universitats IJLV. 

La xarxa d’universitats Institut Joan Lluís Vives, la integren vint 
universitats públiques i privades de Catalunya, el País Valencià, les 
Illes, la Catalunya Nord i Andorra.

a) Programa DRAC

El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots 
els estaments de la comunitat universitària de les institucions 
membres de l’IJLV.

El programa s’entén com un ajut per assistir a cursos, seminaris 
o congressos, per visitar un servei d’una altra universitat, iniciar 
una investigació o projecte, per cursar una o diverses assignatu-
res en una altra universitat; o bé per organitzar altres activitats 
culturals. 

El curs 2005/2006 han participat de la UdL:

11 estudiants de 1r i 2n cicle al DRAC- Estiu 

3 estudiants a DRAC - Hivern estades llargues, 8 estudiants i 2 
grups de 63 i 9 estudiants d’estades curtes (estudiants de 1r i 2n 
cicle).

8 estudiants de tercer cicle a DRAC- Formació avançada

8 professors a DRAC- PDI

b) Cursos d’estiu en el marc de l’Institut Joan Lluís Vives

L’Institut Joan Lluís Vives (IJLV) ha editat, com cada any, la Guia de 
cursos d’estiu 2006 on es troba la informació sobre els 761 cursos 
que es realitzen en les 83 localitats diferents dels nostre àmbit 
linguístic, i en les quals està previst que participin al voltant de 
25.000 persones. La Guia de cursos d’estiu de l’IJLV ha esdevingut 
una de les ofertes de cursos d’estiu més importants arreu d’Eu-
ropa i, probablement la de major relleu dins l’àmbit de la cultura 
catalana.

Els cursos de la Universitat d’Estiu de Lleida formen part d’aquesta 
guia adreçada als estudiants de primer i segon cicle de les univer-
sitat vinculades a la xarxa, així com a qualsevol persona interes-
sada a ampliar els seus coneixements universitaris en qualsevol 
camp del saber

4. Projecció 

Honoris Causa

El 9 de novembre de 2005, investidura com a doctors Honoris Cau-
sa dels senyors Gabriel Ferrate Pascual, apadrinat pel Dr. Antonio 
Michelena Barcena, director de l’ETSEA i Theodore C. Hsiao, apadri-
nat pel Dr. Ignasi Romagosa Clariana, catedràtic de Genètica. 

Acte acadèmic d’homenatge al Doctor Joan Oro

El 18, 19 i 20 d’octubre de 2005

18 d’octubre

“Evolución química y origen de la vida: la herencia científi ca de 
Joan Oró”, lliçó a càrrec del professor Antonio Lazcano, catedràtic 
de l’Origen de la Vida de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, 18 d’octubre

La Ciència després de Joan Oró
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19 d’octubre

Introducció. Jorge Wagensberg, director de l’Àrea de Ciència i Medi 
Ambient de la Fundació “la Caixa”.

De Flamarion a Maragall. Mercè Piqueras, biòloga, dedicada a l’ 
edició científi ca i la divulgació.

Planetes extrasolars: bressols de vida? Teodor Roca, Instituto de 
Astrofísica de Canarias.

Joan Oró vida i obra. Ricard Guerrero, Universitat de Barcelona.

La Ciència després d’Oró. Ricardo Guerrero, Antonio Lazcano, Mer-
cè Piqueras i Teodor Roca. Moderador: Jorge Wagensberg.

20 d’octubre de 2005

Visita a l’Observatori del Montsec, Àger, La Noguera

Activitats en col·laboració amb altres institucions

– Setmana d’Activitats de Diàleg Interreligiós: L’espiritua-
litat, un dret més enllà de les religions. 27 d’octubre de 
2005.

– 2n cicle de Cinema i Drets Humans, del 13 d’octubre al 24 
de novembre de 2005

– Concessió dels premis del II Concurs Literari d’Humor 
Negre, organitzat per l’Associació Cultural Humoràlia i el 
Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Università-
ria de la UdL, l’octubre de 2005. Relació de premiats:

1r premi ex aequo: Vosaltres passeu, jo no, de Jordi Agràs Es-
talella,. El telèfon negre, de Guillem Rosselló Bujosa. 

1r fi nalista per l’obra Ofi cio de difuntos, de Miquel Àngel Ber-
gés i Saura. 

2n fi nalista per l’obra La passió segons Vit de Jordi Boladeras i 
Sancho, Sant Vicenç dels Horts. 

Exposició bibliogràfi ca, fotogràfi ca i il·lustracions de Jesús 
Moncada, del 7 al 17 de febrer, al Centre de Cultures i Coo-
peració Transfronterera, en el marc de Jesús Moncada, pinzell 
i ploma

– 12a Mostra de Cinema Llatinoamericà: Noves propostes. 
Escoles de cinema. Març - abril de 2006. 

– Projecte True Fakes del Centre d’Art la Panera. Projecció 
de videocreacions. 18 de maig de 2006.

5. Aules Universitàries per a la Gent Gran

Unitat d’Atenció Socieducativa de l’ICE. Curs 2005-06

Durant el curs 2005-06, la Unitat, creada el curs 2003-04, ha se-
guit en la línia d’actuació d’atenció socieducativa, adreçada a la 
Gent Gran, fonamentalment.

Les accions més rellevants dutes a terme aquest curs són les se-
güents:

a) Seguiment de les Aules d’Extensió Universitària tulelades per la 
Universitat de Lleida. El nombre d’inscrits a les diferents Aules per 
aquest curs ha estat el següent: Aula de Lleida: 373 alumnes, Aula 
de l’Urgell (Tàrrega: 103 alumnes, Aula de la Noguera (Balaguer): 
64 alumnes, Aula de la Segarra (Cervera): 130 alumnes.

b) A l’Aula de Lleida, aquest curs per primer cop, han començat a 
funcionar les Aules complementàries, paral·leles a la programació 
de l’Aula, iniciativa que ja es va preparar a fi nals del curs passat: 
curs de Català (26 alumnes), curs d’Iniciació a la Informàtica (18 
alumnes) i el curs de Promoció Musical, on es pretén que els alum-
nes interessats gaudeixin dels concerts programats per la Tempo-
rada Musical de la UdL.

c) En una de les activitats acadèmiques previstes per l’Aula de 
Tàrrega, el 14 de març de 2006 entorn d’uns 50 alumnes de l’es-
mentada aula van visitar la Universitat de Lleida diferents instal-
lacions del Campus de Cappont, van ser rebuts pel Vicerector d’Ac-
tivitas Culturals i Projecció Universitària al Saló Víctor Siurana de 
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l’edifi ci de Rectorat, i a la tarda van assistir conjuntament amb els 
alumnes de l’Aula de Lleida a la conferència programada.

d) Ha seguit la segona edició del “Taller d’escriptura creativa” inici-
at el curs passat a l’Aula de Tàrrega, amb un total de 13 inscrits.

e) L’ICE, mitjançant la representació al Consell Interuniuversitari 
d’AFOPA, participa en l’organització de les Jornades Catalanes de 
les Aules d’Extensió Universitària per la gent gran d’AFOPA, que 
tindran lloc a Salou, i que han estat ajornades a la primavera de 
2007; la recollida de material s’està duent a terme durant el mes 
de maig.

f) Juntament amb la Unitat d’Innovació Docent de l’ICE i derivat 
d’un conveni amb l’Ajuntament de La Pobla de Segur, s’han orga-
nitzat dos cursos a La Pobla de Segur emmarcat al Pla Pilot del 
Programa Pirineus, i previstos pels mesos de maig i juny: un d’ells 
dedicat a.l Turisme i sostenibilitat a les àrees de muntanya, i un 
altre d’iniciació a la Informàtica, haches últim específi c per l’àmbit 
de la Gent Gran.

g) Aquest any la Universitat de Lleida és l’encarregada de la Cloen-
da Ofi cial del Curs 2005/2006 de les Aules de la Gent Gran agru-
pades a AFOPA, coincidint amb la cloenda de l’Aula de Lleida. L’acte 
de cloenda va tenir lloc l’1 de juny de 2006 a l’Auditori Enric Gra-
nados de Lleida. Carles Porta, professor i periodista va pronunciar 
la lliçó “Viatge periodístic”

h) Seguint amb l’iniciativa impulsada el curs passat, la UASE co-
ordina dos cursos específi cs per a la Gent Gran a la Universitat 
d’Estiu de Lleida que es cel·lebra al mes de juliol: un d’Informàtica, 
que es durà a terme a Lleida, i un al voltant de la Salut i el Benestar, 
que està previst que s’imparteixi a la Seu d’Urgell.

6. Ofi cina del Voluntariat

En aquest curs 2005-2006 s’ha consolidat la tasca organitzativa 
i formativa de l’Ofi cina, en els seus diversos àmbits, voluntariat 
social, cultural, educatiu. Cal destacar:

- Desenvolupament de la base de dades amb estudiants interes-
sats en realitzar tasques de voluntariat

- Desenvolupament de la base de dades, com a punt d’informa-
ció, de les diferents ONGs i Associacions de Voluntariat exis-
tents a Lleida

- Creació i manteniment de la web de la UdL i un correu electrò-
nic autònom

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

- Col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida en el projecte de pi-
sos solidaris: 6 estudiants de la UdL han gaudit d’un pis, llo-
gat per la Paeria, per tal de facilitar l’apropament al barri i la 
col·laboració en les activitats de voluntariat al Casc Antic de 
la ciutat i amb ONGs que hi participen a través de diversos 
programes d’intervenció social.

- Acolliment a la seu de la UdL de la 11a. Escola d’Estiu del Vo-
luntariat de la Generalitat de Catalunya.

7. Creació del Centre d’Igualtat 
d’Oportunitats i Promoció de les 
Dones de la UdL

El 8 de març de 2006, la UdL va crear el Centre d’Igualtat d’Opor-
tunitats i Promoció de les Dones com a resultat d’un compromís 
signat per conveni entre el rector i el Seminari Interdisciplinar 
d’Estudis de la Dona. Aquesta nova estructura universitària pretén 
assumir la tasca duta a terme per aquesta associació des que va 
ser fundada en 1991.

Els objectius que aspira assolir aquest centre són: 1) sensibilitzar 
la comunitat universitària sobre la situació de desequilibri existent 
en les relacions de gènere; 2) formar professionals que incloguin la 
perspectiva de gènere en la seva activitat professional, per tal que 
contribueixin a la transformació de la realitat per a apropar-nos a 
una societat més justa i igualitària; y 3) millorar la situació de les 
dones a la UdL, en particular, i a la societat, en general.

La universitat sempre ha estat un espai crític i amb pretensió de 



158 Projecció de la Universitat

transformar la societat a partir del respecte i la defensa dels drets 
humans; en conseqüència, no pot sostreure’s al compromís de les 
institucions públiques de promoure i fer realitat la igualtat d’opor-
tunitats i, per tant, d’evitar la conculcació sistemàtica dels drets de 
les dones -que formen part dels drets humans- per tal d’arribar a 
una organització social més justa i equitativa.

Així doncs, el Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les 
Dones treballarà per que s’introdueixi la perspectiva de gène-
re i el principi de transversalitat (mainstreaming) en la docència 
universitària i en la recerca, visualitzant la realitat femenina i les 
aportacions de les dones al desenvolupament de la cultura i de la 
ciència i a l’evolució de la societat, ampliant la visió androcèntrica 
actual. Al mateix temps, s’ocuparà d’elaborar i portar a terme plans 
d’igualtat d’oportunitats destinats a la participació de les dones a 
la presa de decisions, a la transmissió de valors i actituds iguali-
tàries que eradiquin els estereotips sexuals tradicionals, al foment 
de la igualtat en la vida civil, a la conciliació de la vida familiar i 
laboral, i a la millora de la qualitat de vida de les dones, amb espe-
cial incidència en la prevenció i eradicació de la pobresa i l’exclusió 
social de les dones. 

9. Universitat d’Estiu 

Des de 1993, durant el mes de juliol, s’han desenvolupat els cursos 
de la Universitat d’Estiu de la UdL, que han tingut lloc a la Seu 
d’Urgell. En aquesta ciutat s’han dut a terme 13 dels 22 cursos que 
han confi gurat la catorzena edició d’aquest esdeveniment univer-
sitari. Lleida, Erill la Vall i Tremp han acollit els 9 cursos restants. 
També s’han realitzat 8 cursos més a Arbeca, Vallbona de les Mon-
ges i Solsona, en els quals la Universitat d’Estiu hi col·laborava.

La varietat d’àmbits temàtics escollits per classifi car els cursos, 
varietat necessària perquè l’oferta resultés prou interessant per a 
l’estudiantat anava des de l’art i les humanitats fi ns a l’economia; 
tot passant per les aplicacions informàtiques; l’ensenyament i la 
didàctica; el medi ambient; la salut i l’alimentació; i la tecnologia. 

El cos de docents que han participat en les activitats d’estiu ha 
estat de gairebé un centenar, la majoria dels quals no pertanyien a 
la UdL. Sense cap mena de dubtes, aquesta diversitat de procedèn-
cies ha enriquit les relacions acadèmiques entre els docents i entre 

aquests i els 478 alumnes que s’han acostat a les aules d’aquesta 
Universitat oberta per vacances.

El cartell de la Universitat d’Estiu, marca identifi cativa d’aquesta 
catorzena edició, va ser escollit entre les diferents propostes pre-
sentades al concurs de cartells convocat la tardor de 2005. El lema 
“I like to play” donava nom al treball triat, obra de Florià Belinchón, 
que estudia Comunicació Audiovisual a la nostra Universitat.

Després del període de matriculació (del 18 de maig al 10 de juliol), 
el dia 11 del mateix mes s’inaugurava a la Seu d’Urgell la tretzena 
edició. Les activitats es van iniciar amb la conferència Potser que 
prohibim la lectura impartida per la Sra. Empar Moliner (escriptora 
i periodista).

Aquest any, les activitats acadèmiques que tingueren lloc a la Seu 
d’Urgell van ser impartides a les aules de l’Institut d’Educació Se-
cundària Joan Brudieu. L’allotjament de l’estudiantat va realitzar-
se majoritàriament al Centre Residencial i de Serveis, que fou la 
Vila Olímpica durant els Jocs de 1992. A Lleida es van realitzar sis 
cursos al campus de Cappont, a Tremp es van realitzar dos cursos 
al Centre Cívic Tarraquet, mentre que a Erill la Vall es va impartir al 
Centre d’Interpretació del Romànic de la Vall de Boí. A Solsona es 
van desenvolupar al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i a 
Vallbona de les Monges a l’Ajuntament i, per últim, el curs d’Arbeca 
es va realitzar al Jaciment Arqueològic de la Fortalesa d’Arbeca i al 
Centre d’Arqueologia d’Arbeca.

Les activitats de la Universitat d’Estiu es van cloure el dia 21 de ju-
liol i a més de tota l’activitat acadèmica generada durant aquestes 
dos setmanes, les activitats culturals i lúdiques també van tenir el 
seu lloc i van fer gaudir, tant professors com estudiants, de les nits 
d’estiu a les diferents seus.

Pel que fa a la difusió de les activitats, es va editar un llibret in-
formatiu i una pàgina web on estava disponible tota la informació 
relativa a la Universitat d’Estiu (programes dels cursos, normati-
va de matriculació, possibilitats d’allotjament, etc.) en català i en 
castellà. 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 pu-
blicant-ne, en els diferents mitjans, diversos aspectes que podien 
interessar el públic de Lleida i de Catalunya.
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La programació de la Universitat d’Estiu de la UdL també forma-
va part del llibret informatiu editat per l’Institut Joan Lluís Vives, 
juntament amb totes les activitats d’estiu de les universitats de 
parla catalana.

Els alumnes que han assolit satisfactòriament els objectius que els 
diferents coordinadors dels cursos s’havien proposat, han obtin-
gut un certifi cat acreditatiu del seu aprofi tament que els permetrà 
aconseguir un reconeixement de crèdits de lliure elecció d’acord 
amb els criteris establerts per la Comissió Acadèmica de la UdL. 
Així mateix, aquest reconeixement pot ésser sol·licitat a altres uni-
versitats de parla catalana membres de l’Institut Joan Lluís Vives.

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 pri-
vades, han fet possible la realització de la dotzena edició de la 
Universitat d’Estiu. 

Amb tot, sense la dedicació i l’empenta de l’equip organitzador 
que ha treballat en la programació i en l’execució, no hauria estat 
possible aconseguir l’èxit assolit.

Cursos Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida 2006

I. Art i Humanitats

Iconografi a de la Vida Material en els Segles Medievals
Els Clàssics Grecollatins i el Cinema
Pintura Mural: Imatges Pintades i Discurs Audiovisual
El Pirineu, la Mirada dels Altres
L’Origen de les Croades

II. Dret, Economia, Política i Societat

Conèixer el Nou Pla General de Comptabilitat: Novetats i Aplicació 
Pràctica
Excel per a la Gestió Financera de l’Empresa

III. Eines i Aplicacions Informàtiques

Elaboració de Presentacions Multimèdia d’Èxit. Aplicacions i Tèc-
niques

El Programari Lliure: Un Nou Model d’Informàtica
Introducció als SIG (Sistemes d’Informació Geogràfi ca) de Progra-

mari Lliure 
Construcció d’Aplicacions de Programari Lliure en J2EE

IV. Ensenyament i Didàctica

Les WebQuest: Un Recurs per Aprendre a Través d’Internet
Correu Electrònic, Fòrums, Pàgines Web: Les TIC en la Didàctica de 

les Llengües
Educació Emocional
Mediació Intercultural en l’Àmbit Educatiu i Sanitari

V. Llengua i Literatura 

Anàlisi del Discurs a l’Aula d’Espanyol com a Llengua Estrangera
Comunicació i Mediació Lingüística i Cultural

VI. Medi Ambient

Estudi de Camp de Sòls de la Cerdanya (12a Edició)
Disseny de Jardins
Aiguats i Sequera en Àrees de Muntanya Mediterrània: Efectes, 

Prevenció i Gestió

VII. Salut i Alimentació

Avaluació de la Qualitat de Vida

VIII. Tecnologia

Aeronàutica

IX. Col·laboracions

Solsona
Aprèn a Crear la teua Pròpia Empresa
Eines per a la Gestió de la Qualitat
Implantació i Gestió de Sistemes de Gestió Ambiental
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Curs Pràctic de Reconeixement de Plagues Forestals i Eines de 
Control per a la seua Gestió

Introducció a la Seguretat Alimentària i Traçabilitat
Implantació i Gestió de Sistemes de Gestió Ambiental
Màrqueting Agrorural i Tecnologies de la Informació i la Comu-

nicació

Arbeca
Curs Teoricopràctic d’Arqueologia Vilars 2006 

Vallbona de les Monges

Taller Internacional sobre Paisatges de l’Aigua

10. Serveis Culturals

Aula de Música

– Conferència a càrrec de Jaume Tortella i actuació de la 
Formació de cambra Almodis (David Morata, Ferran de 
la Varga, Andrea Mameli, Iñaki Etxepare i Joan Carles 
Martínez). “Aniversari Boccherini”. 25 d’octubre de 2005

– Els Ministrils, Quintet de fl autes de bec i percussió (Mi-
quel Casals, Josep Gustems, Glòria Segura, Joan Vives i 
Patri Martínez). “Música i escacs el 1622” (Partida de Gi-
oachino Greco Il Calabrese amb el Duc de Nemours, París, 
1622) 15 de novembre de 2005

– Xavier Coll i Montserrat Gascón. “Il bello suono: La fl au-
ta i la guitarra a través del temps”. 12 de desembre de 
2005

– Miquel Farré. “Una passejada pel piano romàntic”. 28 de 
febrer de 2006 (Amb la col·laboració de la Fundació Caixa 
de Terrassa)

– Carles Herràiz, guitarra. 14 de març de 2006

– Dick Oatts Quartet (Dick Oatts, Joe Magnarelli, Dave San-
toro i Marc Miralta). Jazz a la UdL. 27 de març de 2006

– Sphera Ensemble (Marc Armengol, Joan Sancho, Eduard 
García, Keiko Asama,

– Jordi Armengol, Ester García, Robert Brufau, Núria Gañet, 
Rafael Esteve, Arnau Millà, Alex Castillo, Laia Magrí, 
Ramon Andreu i Oriol Sans) amb la participació del grup 
del grup Esboç-Dansa UdL, sota la direcció de Marta Cas-
tañer. “Música de ballet al segle XX”. 25 d’abril de 2006

– Concert a càrrec de l’estudiantat de la UdL. 16 de maig de 
2006

– Òpera oberta: El Liceu a la UdL
Alban Berg: Wozzeck. 11 de gener de 2006
Giuseppe Verdi: Otello. 21 de febrer de 2006
Erich Wolfgang Korngold: Die tote Stadt. 26 d’abril de 2006
Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni. 23 de maig de 2006

Cor de la UdL

Aquest curs 2005/2006, el Cor de la UdL ha estat integrat per 18 
cantaires, que han participat en el concert de Nadal (20 de desem-
bre de 2006) i de fi nal de curs (16 de maig de 2006)

Aula de Poesia Jordi Jové

Lectura de poemes

– Félix Grande. 6 d’abril de 2006
– Jordi Julià. 20 d’abril de 2005
– Xavier Rodríguez Baixeras. 4 de maig de 2006

Filmoteca Cine-Ull

Cicles de cinema

- Ingmar Bergman II (Tystnaden, För att inte tala om alla 
dessa kvinnor, Vargtimme, Riten, En passion, Viskningar 
och rop, Scener ur ett äktenskap, Trollfl öjten i Höstsona-
ten). Del 3 d’octubre al 12 de desembre de 2006
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- Fritz Lang, etapa americana (You only live once, Hangmen also 
die!, The Woman in the window, Ministry of fear, Rancho Noto-
rius, The Big Heat, Human desir, Moonfl eet i Beyond a rasona-
ble doubt). Del 23 de gener al 20 de març de 2006

- El fons de la Filmoteca: Laya Films. (Laya Films: Noticiaris -Es-
paña al día: Botí de guerra, Front d’Aragó, Barcelona. Recepció 
al Palau de Justícia, L’indústria del xampany, Ensenyes militars, 
Menjadors infantils (1937-1938); In Defence of Madrid / Le 
défense de Madrid (1936)-; Laya Films: Documentals indepen-
dents -L’enterrament de Durruti (1936); Les corts legislatives de 
la república espanyola prossegueixen la seva tasca legislativa 
a València (1936); Els tapers de la costa (1937);Aragón 1937 
(1937); Jornadas de victoria: Teruel (1937-1938); Batallons 
de muntanya (1938); Catalunya màrtir (1938); Refugiados de 
guerra (1938); Laya Films: Fuego en España). Del 24 d’abril al 
15 de maig de 2006

- Nou cinema italià (Otto e mezzo, Il deserto rosso, Marcia nuzi-
ale, Medea, Morte a Venezia i Una giornata particolare). Del 22 
de maig al 26 de juny de 2006

Segon Cicle de Cinema i Drets Humans

Testimonis de Fal.luja, La toma, Camí d’Europa, En el mundo a cada 
rato, Pueblos ocultos: a un paso de la extinción, Collites amargues, 
Qué será será..., Pors, El forat, Yákar (Esperanza), 200 Kilómetros, 
Más allá del papel). Del 13 d’octubre al 24 de novembre 

Espai de Teatre

Assaigs

Aquest curs 2005/2006 l’Espai de Teatre ha estructurat les seues 
activitats a través del Taller de Formació i Creació Escènica, inte-
grat per 30 participants, que s’ha organitzat en dos grups, dirigits 
respectivament per Núria Casado i Ferran Farré, que han treballa 
l’obra Hèrcules i l’Estable d’Augia de Friedrich Dürrenmatt i Emili 
Baldellou i Cristina Rodríguez, que han treballat l’obra El mite de 
Bhopal, creada a partir de textos de la novel·la Era medianoche en 
Bhopal de Javier Moro i Dominique Lapierre.

Representacions

El mite de Bhopal. 4 de maig de 2006 (IX Mostra de Teatre Univer-
sitari de l’IJLV, celebrada a la Universitat Autònoma de Barcelona) 
i 16 de maig de 2006 (UdL)

Hèrcules i l’Estable d’Augi. 11 de maig de 2006 (Mostra de Teatre 
de l’Eix, celebrada a la Universitat de Girona) i 23 de maig de 2006 
(UdL)

Taller de Dansa Contemporània

48 persones han integrat els tres grups en que s’ha estructurat 
el Taller de Dansa Contemporània de la UdL. Els assaigs han estat 
dirigits per Marta Castañer i Núria Selvas, i van presentar el seu 
espectacle el dia 27 d’abril de 2005, dins la VIII Mostra de Dansa 
a Lleida.

Així mateix, amb motiu del desé aniversari del grup Esbòs-Dansa 
de la UdL es va editar el llibre de Marta Castañer La dansa con-
temporània és… 

Iniciatives Plàstiques

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

- Japó. Exposició col·lectiva d’autors japonesos (Humo-
ràlia. 4a Biennal Internacional d’Humor de Catalunya) 22 
de setembre al 22 d’octubre de 2006

- Les llengües a Catalunya. Exposició sobre la diversitat 
lingüística a Catalunya on actualment, conviuen perso-
nes procedents de més de 300 comunitats lingüístiques 
d’arreu del món. Ajuntament de Lleida. Institut Municipal 
d’Educació. Del 21 de novembre al 21 de desembre de 
2005

- Dones i gitanes. Les seves mirades. El seu món cultural. 
Exposició fotogràfi ca sobre la realitat de la dona gitana, 
avui. Departament de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya. Del 17 de gener al 17 de febrer de 2006
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- Imatges per a la Dignitat. Fotografi es que han realitzat 39 
fotògrafs en diferents llocs del món. Comissari: Miguel 
Ángel Invarato. Del 22 de febrer al 22 de març de 2006

- Saura fotògraf. (Mostra de Cinema Llatinoamericà). Del 31 de 
març al 13 d’abril de 2006

- Guinovart, Miquel Solé, Pere Munné, Josep Minguell, Rosa Siré 
i Sanahuja. 25 Fira Teatre al carrer: De vista. Centre d’art Cal 
Talaveró. Del 4 de maig al 28 de maig de 2006

Edifi ci del Rectorat

- Joan Sogas Reciclatge? Del 6 de setembre a l’11 de novembre 
de 2005

- Abelardo Hernández. Resoldre. Del 14 d’octubre al 15 de no-
vembre de 2005

- Ynsun Yu. Tot és igual i diferent Del 22 de novembre al 22 de 
desembre de 2005

- M. Àngels Bosch. No passeu. Del 20 de gener al 28 de febrer de 
2006

- Txell Tehàs. Circuit: animal → animal. Del 6 de març al 6 d’abril 
de 2006

- Marc Llibre. Presències en l’absència. Del 19 d’abril al 12 de 
maig de 2006

- Maja Čečuk. Aproximacions. Del 23 de maig al 23 de juny de 
2006

Cursos de Formació Cultural

- Curs de Formació en Cant Coral VII (50 hores)

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

- VI Seminari de Teatre. Escriptura Dramàtica i Dramatúr-
gia Escènica. La Dansa Contemporània a Catalunya. (20 
hores)

Ajuts als Centres, als Departaments i als Serveis

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació Segona Jornada sobre 
Literatura i Ensenyament

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació 3a Setmana de la Comu-
nicació a la UdL “Dies de ràdio”

Escola Universitària d’Infermeria Certamen fotogràfi c de la pro-
fessió d’infermeria

Dept. de Didàctiques Específi ques Conferència: “Producció i mas-
terització d’àudio Rosazul”

Servei de Publicacions Conferència musicada: “La canción en la era 
dorada del musical americano”

Dept. d’Història Exposició: L’origen de l’olivera

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació VII Festa de la Creació

Facultat de Ciències de l’Educació II Concurs de Fotografi a Entre-
cultures

Dept. d’Història Rutes “Nens i joves en les dictadures europees”

11. Fundació Universitat de Lleida

Formació Continuada

Un dels aspectes clau de la Fundació Universitat de Lleida el cons-
titueix la Formació Continuada. En aquest sentit, s’ha participat, 
a nivell internacional, en un projecte de formació i prospecció 
amb la Universitat de Ginebra, i hom s’ha incorporat a la Xarxa 
EUCEN, d’universitats europees per a la formació continuada, tot 
participant activament en la darrera reunió celebrada a Gdynia 
(Polònia). 

La Fundació, mitjançant el seu projecte Aula Fundació, fomenta la 
sinèrgia i les complicitats amb l’entorn socioeconòmic i cultural. 
En aquest sentit, a través de diferents jornades de debat prèvies, 
s’han promogut diferents cursos d’especialització i extensió com 
ara: Traçabilitat alimentària, Empresa familiar, Intermediació im-
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mobiliària, Comerç tradicional versus comerç franquiciat, El món 
del llibre i les editorials, etc. En aquests moments s’està concretant 
un curs a nivell català sobre Gestió de Cooperatives, organitzat per 
la Fundació UdL, i amb seu principal a la nostra ciutat, amb la col-
laboració de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i 
el DARP.

L’Aula, alhora, ha endegat aquest curs el Seminari Obert “Huma-
nisme i Societat”, promogut per una comissió formada inicialment 
pels professors Manuel Lladonosa, Ximo Company, Amadeu Viana 
i Joan J. Busqueta. Entre els actes inicials ja s’ha realitzat, un in-
teressantíssim curs de Pensament Hebreu, una jornada de debat 
entorn del tema “Humanisme i Espai”, i per al proper mes de juny: 
Rehabilitació, Esport i Discapacitat. Altrament, s’està preparant un 
cicle titulat: “Referents europeus de l’Humanisme”, on es refl exio-
narà sobre l’obra de diferents pensadors.

Durant el curs 2005-2006, la Fundació ha continuat gestionant 
cursos d’especialització, postgraus i màsters, procedents dels di-
ferents Departaments i Centres, així com els propis, en un nombre 
de 44.

Projectes estatals

Quant a projectes d’abast estatal, cal destacar el projecte obtingut 
per la Fundació per a l’elaboració d’una base de dades d’investiga-
ció normalitzades, patrocinat pel Ministerio de Educación y Cien-
cia, amb al col·laboració de diferents universitats espanyoles i de 
la Fundación para la Ciencia y la Tecnología.

Publicacions

Quant a les publicacions, vinculades al món de la universitat, des-
prés de l’edició del treball del professor Frederic Vilà, sobre l’Edifi ci 
del Seminari, hom està preparant, amb motiu del quinzè aniversari 
de la creació de la nova universitat de Lleida (1991), el treball del 
professor Josep Moreno Gene, sobre les Qüestions jurídico-labo-
rals del procés. I tenim en cartera un llibre dedicat als Rectors i 
mestrescoles de l’Estudi General de l’investigador Francesc Esteve 
Perendreu, així com la reedició revisada del “Llibre del 700 aniver-
sari”.

Foment del fons patrimonial i documental de la Universitat

Quant al foment del fons patrimonial de la Universitat, La Fun-
dació ha resolt de manera molt positiva la qüestió de l’escultura 
Lleida d’Apel·les Fenosa, amb la devolució d’aquesta a la Fundació 
Fenosa, i l’obtenció de tres dibuixos originals del mateix escultor, 
avui exposats a l’edifi ci del Rectorat.

L a Fundació continua donant suport a la catalogació dels fons 
documental i bibliogràfi c “Sol-Torres”, així com a la catalogació, 
mitjançant un conveni amb l’Ajuntament d’Alfarràs, del llegat de 
l’investigador Ramon Vives.

Altrament, hom continua gestionant i obtenint recursos econò-
mics en relació als projectes constructius de l’edifi ci “Centre de 
Cultures” i de l’edifi ci de l’arquitecte Alvaro Siza de la Facultat de 
Ciències de l’Educació. 

Altres accions de suport a la Universitat

Altres accions de suport a la Universitat, donada la naturalesa ju-
rídica de la Fundació i les seves possibilitats d’actuació, han estat, 
entre altres, les següents:

- gestió i suport al programa de conciliació de la vida laboral de 
la Universitat de Lleida

- gestió, per encàrrec del Consell Social de la Universitat de 
Lleida, dels recursos obtinguts del llibre del Dr. Jaume Porta, 
Descobrir Lleida, per destinar-los al programa JADE d’inter-
canvi d’estudiants de diferents universitat mexicanes amb la 
Universitat de Lleida. 

- gestió econòmica del professorat UdL que ha intervingut en la 
darrera edició de la Universitat Catalana d’Estiu de Ciències de 
la Natura. 

- Suport i gestió del monitoratge a l’exposició “La Màgia dels 
Superconductors” (Escola Politècnica Superior). 
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Ofi cina de Congressos

La Fundació també funciona com a ofi cina de Jornades, Congressos 
i Seminaris. En aquest sentit, durant el període 2005-2006 s’han 
gestionat i estan en curs una dotzena d’actes entre nacionals i in-
ternacionals, vinculats tant a Departaments i Centres de la nostra 
Universitat com amb d’altres institucions públiques o privades.

Projecció exterior de la Fundació UdL

A part de formar part de la Xarxa Europea d’Universitats per a la 
Formació Continuada (EUCEN), també ens hem anat incorporant 
a les reunions de les diferents xarxes espanyola i catalana. Altra-
ment, la Fundació, a través del seu Director General, forma part 
del Consell Assessor del Centro Alfonso IX para la Historia de las 
Universidades de la Universitat de Salamanca. 
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SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ

Coordinador/Adjunt al vicerectorat de Recerca i Innovació: Dr. 
Jordi Martí Henneberg (fi ns 15/2/06), Dr. Albert Turull Rubinat (des 
del 16/2/06) 
Directora del servei: Sra. Loli Manciñeiras 
http://www.bib.udl.es

Dins de les dades anuals del Servei de Biblioteca i Documentació 
(SBD) resulten especialment signifi catius els increments en l’ús 
dels recursos i serveis de contingut més tecnològic, amb un equili-
bri o continuïtat en els recursos pressupostaris destinats al servei, 
lleugers però continuats descensos en els usuaris potencials i un 
clar descens en el préstec bibliotecari i en l’adquisició de mono-
grafi es en suport paper.

Així, resulten molt signifi catius els increments de les col·leccions i 
recursos en suport electrònic, destacant les revistes electròniques 
que, en el darrer any, s’han incrementat en gairebé 1.000 títols. 

També resulten signifi catives les consultes als dossiers electrònics 
amb un total anual de 338.906 consultes el 2005 (que representa 
un increment del 40% respecte a l’any anterior), les consultes a la 
web de l’SBD amb un nombre total de 557.503 (que representa en 
aquest any 2005 un increment del 155% respecte a l’anterior) i les 
consultes al catàleg de l’SBD que han estat de 2.147.807 (també 
amb un increment del 40%).

El nombre d’usuaris potencials ha anat disminuint des de l’any 
2001 (10.625 usuaris) fi ns a la xifra actual (2005) de 9.289 usuaris. 
El nombre de visites presencials en les biblioteques en aquest ma-
teix any ha estat de 1.383.227.

El major descens es produeix en el nombre de documents en 
préstec, tot considerant que aquesta circumstància està lligada, 
conjuntament, al descens d’usuaris potencials i a l’increment dels 
recursos digitals, així com a l’ampliació del termini de préstec.

El curs 2005-2006 el Servei de Biblioteca i Documentació també 
ha continuat desenvolupant projectes tant en l’àmbit intern com 
en l’àmbit cooperatiu.

Això a banda, l’SBD està abordant actualment tres projectes im-
portants:

1) Tasques preparatòries per a la implementació del canvi de sis-
tema a la UdL, és a dir els mòduls per a la gestió automatitzada 
de biblioteques (Lot A). Aquest projecte és comú a totes les Uni-
versitats Catalanes, un dels objectius és millorar i modernitzar el 
Sistema Bibliotecari de Catalunya.

2) Tasques preparatòries per a la implementació del mòdul de ges-
tió de recursos electrònics (Lot B).

3) L’avaluació del Servei en el marc del procés transversal que pro-
mou AQU Catalunya. 

1. Àmbits i línies estratègiques de l’SBD. 
Curs 2005-2006

SBD i organització

- Impulsar la construcció d’un model de Servei de Biblioteca i 
Documentació concebut com a part activa i essencial d’un sis-
tema de recursos per a l’aprenentatge i la investigació.

- Impulsar i millorar els recursos tècnics i l’augment de recursos 
humans.

SBD i docència i investigació

- Possibilitar l’accessibilitat, la disponibilitat i la usabilitat dels 
recursos de la informació d’interès per a la docència i la recer-
ca.

SBD i aprenentatge

- Recolzar l’aprenentatge presencial, semipresencial i virtual 
mitjançant la biblioteca digital, oferint un conjunt d’informa-
ció electrònica multidisciplinar.
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SBD i tecnologia

- Potenciar l’ús de les TIC i la implementació de serveis d’innova-
ció.

2. Organització

2.1. Els recursos humans

La plantilla de l’SBD és molt polivalent donades les necessitats del 
propi servei. No obstant això, cal continuar formant i potenciant 
l’especialització i la polivalència de cara a la transformació dels 
nous models bibliotecaris.

L’SBD compta amb un personal implicat i molt motivat, la qual 
cosa ha permès assolir els objectius marcats amb un clima laboral 

positiu i agradable, on el personal participa sovint proposant no-
ves idees i innovant per tal de millorar els processos i serveis. 

Els perfi ls professionals de la plantilla de l’SBD han estan consen-
suats per tot el personal, i estan defi nits a l’informe aprovat en la 
sessió del Consell de Govern de 15 d’abril de 2005, on es va apro-
var la Relació de Llocs de Treball del PAS amb l’Organigrama dels 
Serveis, Àrees i Ofi cines de la UdL i el Catàleg dels Llocs de Treball.

En el quadre adjunt es representa, distribuït per campus i escales, 
el personal de l’SBD; un 58 % correspon a personal bibliotecari i el 
42% restant a personal auxiliar de biblioteca, tècnics especialistes 
i auxiliar administratiu. Cal recordar que aquestes persones atenen 
6 punts de servei, amb dos torns de feina de 9 a 22 h. (matí i tarda) 
i l’obertura en caps de setmana de la biblioteca de Lletres, a més 
del període d’exàmens de 9 a 14 h. a totes les biblioteques.

Distribució del personal del Servei de Biblioteca i Documentació

GRUP/COS UNITAT
B26 B24 B22 B21 B19 D14 L3 L4 TOTAL

Direcció 1        1 
Unitat Tècnica Central  1  3 2 1 2  9 
Biblioteca de Cappont   1  4  1 3 9 
Biblioteca de Ciències de 
l’Educació

  1 1   1 1 4 

Biblioteca de Ciències de la Salut   1  2  1  4 
Biblioteca de l’Etsea   1  2  3  6 
Biblioteca de Lletres   1  3  2 2 8 
Centre de Documentació Europea    1   1  2 
TOTAL 1 1 5 5 13 1 11 6 43 

Personal bibliotecari 25 (58%) 
Personal auxiliar de biblioteques, tècnics especialistes 
i auxiliar administratiu 

18 (42%) 

TOTAL 43 (100%) 
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Actuacions Formatives UdL - 2005

Sessions de formació CBUC – 2005

Sessions de formació SBD – 2005

2.2. L’organigrama

A causa de la implementació de nous espais, serveis i recursos, en 
el darrer quinquenni l’SBD ha reestructurat el seu organigrama en 
funció de les noves necessitats sorgides a les actuals biblioteques. 
La direcció i els caps de biblioteca van elaborar de forma conjunta 
l’organigrama, que posteriorment es va presentar a les bibliote-
ques per al seu consens.

2.3. Formació de personal

La UdL sempre ha tingut en compte les necessitats de formació 
proposades per l’SBD i consensuades per tot el personal del Servei 

en el seu Pla General de Formació. En aquest sentit, i en relació 
a la formació de l’any 2005, s’han realitzat 2 cursos específi cs, 
10 cursos generals i 9 cursos externs – assistència a seminaris, 
congressos, etc.

Aquest any l’SBD ha realitzat una sessió formativa i dues presen-
tacions per al personal propi. Pel que fa al CBUC, ha realitzat com 
cada any sessions formatives per als seus membres.

En els quadres s’especifi quen les actuacions formatives de la UdL i 
del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya en què ha 
participat el personal de l’SBD, així com les del mateix SBD.

Cursos Nombre de Cursos Sessions Assistents Hores
Específics 2 4 63 572 
Generals 10 15 40 512 
Externs 9 10 23 299 
Total 21 29 126 1.383 

Sessions Nombre de sessions Assistents Hores
Oxford Reference Online 1 3 3 
Jornades “La calidad en las 
bibliotecas”

1 1 10,5 

SpringerLink 1 4 14 
JSTOR 1 4 14 
PsycInfo I EBSCOhost 1 1 2,5 
1r Espai CBUC d’intercanvi de 
coneixements i experiències 

1 13 58,5 

Seminari “La implementación de 
un repositorio institucional: 
procesos, retos y estrategias” 

1 2 8 

TOTAL 7 28 110,5 

Sessions Nombre de sessions Assistents Hores
ISI web of Knowledge 2 37 74 
Web de difusió de l’SBD 1 12 24 
Presentació Lot A i Lot B 1 9 18 
TOTAL 4 58 116 
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2.4. Grups de treball

El personal de l’SBD com a membre del CBUC forma part dels se-
güents grups de treball:

CBUC:

Grup d’adquisicions
Grup Relectro
Grup catalogació
Grup de PI
Grup de gestió Informàtica
Grup d’estudi per a la gestió del nou sistema de gestió 
de biblioteques
Grup per a la implementació del nou sistema per a la gestió de de 
biblioteques (Lot A)
Grup de treball per a la implementació de gestió recursos (Lot B)
Grup de treball GEPA

2.5. Reunions de treball any 2005

Cada any es realitzen diverses reunions de treball tant a l’SBD, 
com al CBUC, com a REBIUN. La seva fi nalitat és desenvolupar els 
objectius assenyalats, així com realitzar sessions informatives en 
els diferents àmbits.

Resum reunions de treball any 2005

SBD:
1 Comissió General 
7 reunions de caps i responsables d’àrea
3 reunions dels responsables d’àrea amb les biblioteques

CBUC:
3 Consells de Govern
2 Comissions Executives
5 Comissions Tècniques
14 reunions de grups de treball

REBIUN:
“XIII Asamblea Anual de Rebiun”

Altres:
1 reunió amb el grup d’usuaris GTBIB
1 Celebració de l’acord de Govern per a la millora i modernització 
del sistema Bibliotecari de Catalunya.
2 reunions amb la Biblioteca de l’HUAV
1 reunió amb la Biblioteca de l’INEFC
1 reunió amb l’Institut Cartogràfi c de Catalunya
4 reunions de la Comissió d’Espais de la Biblioteca de Lletres

2.6. Les Comissions de Biblioteca

Els òrgans de govern de l’SBD són: 

A) La Comissió General del Servei de Biblioteca i Documentació 
(CGSBD) que està formada per professorat, estudiantat i personal 
bibliotecari, tal com estableix el Reglament General de l’SBD en 
l’article 11. L’article 12 n’estableix les funcions més importants. 

B) Les comissions de biblioteca de campus, tal com estableix el 
Reglament General de l’SBD en l’article 15. L’article 16 n’estableix 
les funcions més importants.

A les comissions hi són representats tots els estaments universita-
ris del campus a què pertany la biblioteca. Pel que fa a les funcions, 
també ho és, ja que s’hi debaten els trets generals de la gestió de 
la biblioteca del campus i serveix com a fòrum de difusió de les 
novetats de serveis i recursos de què disposa la biblioteca.

Tant la direcció com les caps de les biblioteques tenen present 
a l’hora de gestionar l’SBD totes les aportacions fetes en les dos 
comissions, i informen dels resultats de les reunions a la resta del 
personal de les diferents àrees i biblioteques. Per tant, el resultat 
d’aquestes reunions es considera positiu i efi caç, i també permet 
dinamitzar i mantenir la comunicació constant entre tots els esta-
ments de la universitat.

3. Pressupostos de l’SBD

En l’històric del pressupost de l’SBD, com hem comentat altres 
anys, hi ha un primer període de creixement i consolidació, entre 
els anys 1992-1999, en els quals el pressupost va anar creixent en 
funció del desenvolupament i potenciació dels serveis biblioteca-
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ris. Posteriorment es veu com durant els anys 1999-2003 experi-
menta un estancament o creixement zero, i és en l’any 2004 quan 
hi ha un increment important del pressupost, mitjançant el qual 
realitzarem el canvi de sistema per a la gestió bibliotecària al Ser-
vei de Biblioteca i Documentació a la Universitat de Lleida. Aquest, 
entre altres prestacions, ens permetrà gestionar els recursos que 
ens ofereixen les noves tecnologies, tot oferint serveis de futur 
com serà, entre altres, la gestió de la biblioteca digital.

Els darrers anys 2005 i 2006 el pressupost s’ha ajustat lleugera-
ment per sota del milió d’euros, essent en el 2006 de 992.476 €.

*Aquests anys el pressupost inclou tots els ingressos que rep l’SBD per 
convenis, ajuts, etc.

4. Prestació de serveis i recursos 
com a suport a la docència, la recerca 
i l’aprenentatge.

L’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) ha esdevingut una 
oportunitat per tal que les biblioteques incrementin la seva inte-
gració en els processos d’ensenyament, aprenentatge i recerca. 

L’EEES implicarà un canvi de model bibliotecari. El Servei de Bi-
blioteca i Documentació ha de ser un Centre de Recursos per a la 
Docència, l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). 

L’SBD considera prioritari el suport a la docència, la recerca i l’au-
toaprenentatge. Per aquest motiu, l’SBD ha dotat ja alguns serveis 
i recursos de fl exibilitat, amb una estructura oberta i intuïtiva, per 
tal que responguin de manera adequada a aquestes necessitats. 
Així doncs, els serveis i recursos que s’han implementat o potenci-
at durant aquest curs són els següents:

El Web de l’SBD 

Durant aquest curs s’ha migrat el Web de l’SBD -emmarcat en el 
compromís que té la UdL amb el programari lliure- a OpenCms, un 
Gestor de Continguts Open Source, el qual ajuda a crear i mantenir 
el nostre websites de forma senzilla i àgil. Això ha suposat una 
gran millora, ja que integra un editor WYSIWYG amb una interfí-
cie d’usuaris similar a les habituals aplicacions d’ofi màtica. Cal no 
oblidar que el web de l’SBD és un projecte viu i, per tant, subjecte 
a constants modifi cacions.

Biblioteca Digital amb:

Llibres i diccionaris electrònics i enciclopèdies 
electròniques 

Actualment l’SBD disposa de gairebé set mil exemplars d’aquest ti-
pus de recurs text complet accessibles des de qualsevol punt con-
nectat a la xarxa de la UdL; durant aquest curs s’han incorporat els 
següents recursos:

Ergito-Virtual text
Springerlink e-books
Handbooks of plant Biotecnology
World of Learning
Lectures Notes in computer Science
Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and Bioinforma-
tics (subscripció UdL)
Gale Virtual Reference Library (accés consorciat d’una col·lecció 
de 40 enciclopèdies i obres de referència en ciència, tecnologia i 

Pressupost Servei de Biblioteca i Documentació 
Any Quantitat
1992 99.166,86 
1993 245.796,8 
1994 283.879,64 
1995 448.705,42 
1996 554.477,23 
1997 558.941,26 
1998 806.817,28 
1999 847.156,61 
2000 841.416,95 
2001 841.416,95 
2002 841.417 
2003 841.417 
2004 1.022.801* 
2005 927.458* 
2006 992.475,69* 
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medicina; anteriorment la UdL havia subscrit 4 enciclopèdies de 
la Gale Virtual Reference Library, de temàtica de ciències de l’edu-
cació)
Encyclopedia of Analytical Science 
Encyclopedia of Human Nutrition 
Encyclopedia of Social Measurement 
Encyclopedia of Soils in the Environment
Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science

Revistes electròniques

L’SBD disposa de més de set mil revistes electròniques multidisci-
plinàries accessibles des de qualsevol punt connectat a la xarxa de 
la UdL; durant aquest curs s’han incorporat els següents títols:

Alfeizar 
American Journal of Clinical Nutrition
BIA
British Journal of Nutrition
Boletín electrónico del Consorcio Termoarcilla 
Nature Reviews:
Nature Reviews Cancer 
Nature Reviews Mollecular Cell Biology
Nature Reviews Neuroscience
Nature Reviews Microbiology 
Nature Reviews Genetics
Revista GIBIC 
Sage (paquet de 390 revistes-e consorciat)
Science (CBUC-Consorci obert)

Bases de dades 

Contenen un conjunt d’informació relativa a una o més àrees de 
coneixement, emmagatzemada i organitzada per facilitar la seva 
posterior recuperació. L’SBD disposa de 151 bases de dades, durant 
aquest curs s’han incorporat les següents:

3alacarta 
A. V. Online (passa de xarxa local a estar en línia) 
EDUCALEX 
Factiva 
Francis (passa de xarxa ERL a estar en línia)
Ocenet Salud 

Refworks 
Scopus (en fase de prova i avaluació fi ns a fi nal del 2006.)

Base de Dades produïda per Elsevier que recull gairebé 14.000 
publicacions d’unes 4.000 editorials internacionals. Dóna accés a 
resums des de 1966 i a referències completes des de 1995. Permet 
la recerca simultània (opcional) a pàgines web de servidors cien-
tífi cs (uns 180 milions provinents del cercador Scirus) i a patents 
de les ofi cines americanes i europees. Les disciplines que cobreix 
són: química, física, matemàtiques, enginyeria, ciències de la salut, 
ciències socials, psicologia, economia, biologia, agricultura i cièn-
cies del medi ambient.

SIGLE, CAB Abstract (passen de xarxa ERL a estar en línia) 
UPTODATE

Dossier electrònics 

Els dossier electrònics han incrementat tant la consulta del con-
junt de la col·lecció de dossiers (1.540) com el nombre d’assigna-
tures amb dossiers. L’any 2005 les xifres són de 338.906 dossiers 
consultats.

Cal recordar que els dossiers són conjunts de materials digitalitzats 
(articles, exercicis, diapositives, etc.), organitzats en un prestatge vir-
tual on el professorat pot publicar la informació que consideri d’inte-
rès per a la seva docència. L’objectiu és ser un complement de suport 
a la docència i l’aprenentatge, disponible les vint-i-quatre hores del 
dia i els set dies de la setmana des de qualsevol ordinador connectat 
a Internet. Tot i aquesta disponibilitat, l’accés als dossiers electrònics 
està restringit als membres de la comunitat universitària.

Els dossiers electrònics s’estructuren per assignatures, de manera 
que hi ha un dossier electrònic per a cada assignatura que s’im-
parteix a la UdL, el responsable del qual és el professorat que n’im-
parteix la docència. 

Sumaris electrònics 

La base de dades de sumaris electrònics inclou les taules de con-
tinguts de bona part de les revistes subscrites per les universitats 
catalanes i la Biblioteca de Catalunya; durant aquest curs l’SBD ha 
continuat alimentant aquesta base amb 188 títols de revistes.
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Tesis electròniques (TDX)

Conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats 
de Catalunya i 

d’altres comunitats autònomes; l’SBD ha incorporat al TDX 25 te-
sis doctorals llegides a la UdL.

Guies temàtiques 

Són una recopilació de recursos d’informació de diferents àmbits 
temàtics de suport a la docència i l’aprenentatge, i tenen com a 
objectiu ajudar i orientar en la recerca d’informació sobre una 
àrea temàtica concreta. S’adrecen a la comunitat universitària i a 
aquells usuaris externs que hi estiguin interessats. També s’adre-
cen al personal bibliotecari que realitza les sessions de formació 
d’usuaris. 

Actualment comptem amb 78 guies temàtiques multidisciplinàri-
es, que s’estructuren en matèries, subdividides sistemàticament en 
matèries principals i específi ques.

Matèries principals:

General, Agricultura, Arquitectura, Art, Biotecnologia, Ciències de 
la salut, Ciències forestals, Comunicació audiovisual, Dret, Econo-
mia i empresa, Educació, Electrònica, Energies, Geografi a i història, 
Informàtica, Lingüística i literatura, Matemàtica, Mecànica, Medi 
ambient, Química, Tecnologia dels aliments, Telecomunicacions, 
Treball social.

Hi podem trobar:

• Recursos propis (d’accés lliure i d’accés restringit)
• Recursos gratuïts d’Internet

Per tal d’implementar aquest servei i poder realitzar la gestió de 
les guies s’ha adaptat i traduït el programari de codi obert Rese-
archGuide 

Formació d'usuaris 

Durant aquest curs l’SBD ha continuat desenvolupant les següents 
activitats formatives a la comunitat universitària:

a) Sessions d’acollida

A començament del curs 2005-2006, l’SBD va realitzar per als 
nous estudiants les sessions d’acollida i benvinguda.

b) Sessions generals

L’SBD ha organitzat sessions de formació, de caràcter general, en 
l’ús de la informació científi ca. 

c) Sessions especialitzades

L’SBD ha planifi cat sessions especialitzades sobre cada una de les 
bases de dades a què dóna accés. 

Cursos en col·laboració amb el professorat

L’SBD ha continuat participant en assignatures a petició del pro-
fessorat on s’explica a l’estudiantat com han de fer servir les fonts 
d’informació de les seves especialitats. Aquesta col·laboració pro-
fessor-bibliotecari no només té lloc en assignatures de 1r i 2n cicle 
sinó també en cursos de doctorat, màster i postgrau (per exemple, 
programes de doctorat com el Doctorat en Sistemes agrícoles, fo-
restals i alimentaris; màsters com el Màster en Promoció i educa-
ció per a la salut o el Màster en medicina i cirurgia d’urgències; 
programes de postgrau com el de Promoció i educació per a la 
salut, etc.)

Assignatures de lliure elecció

Cercar i gestionar informació en l’àmbit de Ciències de la Salut (3 
crèdits) (Biblioteca de Ciències de la Salut, 2005 – 2006)

Cursos de formació per al professorat en col·laboració amb l’ICE

• Com cercar legislació autonòmica, estatal i europea (2005 
– 2006)
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• Qui cita els meus articles i on publicar-los (2 edicions) (2005 
– 2006)

• Fonts i serveis d’informació per a la investigació (2005 – 
2006)

Cursos a petició d’institucions

Recerca i recuperació d’informació en ciències de la salut, a petició 
de la Unitat de Docència i Formació Continuada de l’Hospital de 
Santa Maria de Lleida (2005)

Tutorials 

Són bàsicament eines adreçades a facilitar l’autoaprenentatge. 
Aquests tutorials, mitjançant el sistema d’hipertext (enllaços), 
trenquen amb la linealitat, o seqüencialitat, dels continguts, ajus-
tant-se més a models cognitius d’aprenentatge, i permeten que 
l’usuari seleccioni els continguts que més li interessin en funció 
d’una previsualització ràpida. 

a) Tutorial Interactiu d’Habilitats Informacionals (TILT): és una web 
educativa dissenyada per introduir l’estudiantat en el seu primer 
any a la universitat en la utilització de les fonts d’informació i re-
cerca. Ofereix la possibilitat addicional de fer exercicis avaluatius 
que permeten a l’alumnat valorar els seus progressos.

b) Com fer citacions bibliogràfi ques: explica com citar documents 
tant en format electrònic com en paper. Aquest tutorial exposa la 
informació de manera més estructurada que la merament seqüen-
cial, però sense la possibilitat addicional de fer exercicis avaluatius. 
Per tant, es tracta d’un document pensat com un manual de con-
sulta més que no un tutorial pròpiament dit.

Tràmits i gestions

En aquest curs s’ha posat a disposició dels usuaris un nou servei 
des de la pàgina web de l’SBD de forma que des d’un únic punt 
d’accés es poden realitzar tots els tràmits i gestions segons el perfi l 
dels usuaris (alumnat, PAS i PDI).

Accés remot als recursos i serveis de l’SBD

Durant el curs 2005-2006 s’ha implementat l’accés remot a la 
UdL (projecte desenvolupat per l’ASIC). Aquesta implementació ha 
permès accedir als recursos electrònics subscrits per l’SBD (bases 
de dades, llibres electrònics i revistes electròniques) per part del 
professorat i el PAS de la UdL. 

Accés a Internet i als recursos i serveis des de les 
biblioteques a través de WIFI

S’ha implementat la infraestructura WIFI necessària per donar ac-
cés a la xarxa sense fi ls, que està connectada a la xarxa europea 
EduRoam, de manera que es permet l’accés a Internet sense fi ls 
des de diferents punts de la UdL així com de qualsevol centre o 
universitat que pertanyi a la xarxa internacional esmentada.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un dipòsit des del 
qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet 
de revistes científi ques, culturals i erudites catalanes. La principal 
fi nalitat de RACO és augmentar la visibilitat i consulta de les revis-
tes que inclou i difondre la producció científi ca i acadèmica que es 
publica a revistes catalanes. 

Els objectius de RACO són:

- Impulsar l’edició electrònica de revistes catalanes.

- Ser la interfície que permeti la consulta conjunta de totes les 
revistes. 

- Facilitar els instruments per a la seva preservació.

ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) és un projecte lide-
rat per la Biblioteca de Catalunya, i consisteix en la creació d’un 
portal únic d’accés obert a col·leccions preferentment completes 
de publicacions periòdiques ja tancades que han estat representa-
tives dins de la cultura i la societat catalana siguin d’àmbit local, 
nacional o internacional.

Actualment la UdL ha aportat a aquest repositori tres revistes: 
Arts, Lleida i Vida Lleidatana.
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Refworks

Aquest curs l’SBD, a l’igual que totes les universitats catalanes, 
ha implementat Refworks, un gestor bibliogràfi c que permet cre-
ar una base de dades personal important referències de bases de 
dades en línia, organitzar referències bibliogràfi ques i formatejar 
bibliografi es. Inclou també RefShare, el qual permet compartir les 
bases de dades o carpetes de referències bibliogràfi ques creades 
pels usuaris.

PCKar

Amb l’objectiu de situar els serveis tecnològics de l’SBD dins del 
marc més avançat de la innovació tecnològica i oferir disponibili-
tat d’accés a la informació l’SBD, amb els ajuts del Ministeri, PEIR i 
el cofi nançament de la UdL, ha adquirit durant aquest curs 95 PC 
de sobretaula, així com equipament mòbil PCkar amb portàtils per 
tal d’ oferir un nou servei des de les biblioteques: préstec de PCs 
als usuaris.

Carta de Serveis

L’SBD disposa d’una carta de Serveis als usuaris on s’explicita 
l’oferta de serveis a les biblioteques. L’elaboració d’aquesta carta 
de serveis als usuaris es fi xa com un mitjà per a aconseguir una 
atenció de qualitat als nostres usuaris.

La carta de serveis és un document de compromís de les bibliote-
ques amb els usuaris i també un recull de compromisos de qualitat 
en els serveis que ofereixen les biblioteques. Inclou indicadors de 
qualitat que anualment han de mesurar el seu grau d’acompli-
ment.

5. Tasques tècniques

Durant el curs 2005-2006 s’han desenvolupat les següents tas-
ques tècniques:

- Realitzar l’inventari discogràfi c del donatiu de la COPE. S’ha 
utilitzat com a base un programari cedit gratuïtament per la 
Universitat Jaume I de Castelló a l’SBD.

- Continuar la catalogació del fons del Centre de Documentació 
de la Dona. 

- Continuar la introducció de sumaris a la Base de dades del 
CBUC.

- Continuar la introducció de tesis doctorals al TDX..

- Introduir tres revistes al repositori ARCA.

- Catalogar el fons documental amb la incorporació al CCUC i al 
catàleg local. Els números total durant l’ any 2005 han estat 
els següents:

Registres bibliogràfi cs o títols…....... 12.511
Ítems o volums físics………….........… 16.314
Holdings o fons de revistes..................... 142

- Continuar la revisió del catàleg amb l’objectiu d’iniciar els pre-
paratius per al nou canvi de sistema. 

- Continuar amb les tasques preparatòries per a la implemen-
tació del nou sistema, per a la gestió de biblioteques (Lot A); 
participar en els grups de treball i executar-ne les decisions a 
la nostra institució.

- Continuar amb les tasques preparatòries per a la implementa-
ció del programa per a la gestió de recursos SFX i Metalib (Lot 
B); participar en els grups de treball i executar-ne les decisions 
a la nostra institució.

- Integrar els nous títols de revistes electròniques al catàleg així 
com a la base de dades intermitja (a data 24/5/06: 6.968 revis-
tes-e). La darrera càrrega ha estat la de SAGE amb 383 revis-
tes-e. 

- També s’han introduït al catàleg 2557 llibres electrònics de 
Lecture Notes i 2.799 de Springer link e-books.

- Presentació i implementació de la base de dades SCOPUS.

- Preparar la proposta d’inici d’expedient de contractació per 
procediment negociat per a la compra de PCKars amb portàtils 
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a l’objecte d’oferir un nou servei als nostres usuaris: préstec de 
PC portàtils. 

- Continuar amb el suport tècnic i assessorament al professorat 
en relació a la digitalització de documents inclosos als dossi-
ers-e.

- Migració a OpenCms del Website de l’SBD.

- Migració a la nova aplicació per a la gestió del Servei d’ Ob-
tenció de Documents GTBib-SOD que incorpora entre mol-
tes altres prestacions agents basats en la tecnologia web i el 
Z39.50.

- Adaptació i traducció del programari de codi obert Research-
Guide per a la gestió de les guies temàtiques.

- Elaboració com a manual d'ús per a la realització de guies te-
màtiques de les següents publicacions 
Guies temàtiques: criteris generals
Guies temàtiques: recomanacions lingüístiques 

- Implementació, suport i assessorament en l'ús del programari 
de guies temàtiques.

- Realització d'un total de 83 guies temàtiques:

Se n'han elaborat des de la UTC un total de 3:
Recursos internet
Recursos generals 
Recursos per a investigadors

Se n'han elaborat des de les biblioteques un total de 80:
Cappont: (35 guies)
Ciències de l' Educació (4 guies)
Ciencies de la Salut (7 guies)
Lletres (7 guies) 
ETSEA (27 guies)

- Realitzar el disseny i la implementació de l'aplicació web 
en PHP i MYSQL per editar, publicar i conservar fullets 
informatius de l'SBD

- Realitzar el disseny i la implementació de l'aplicació web 
en PHP i MYSQL per editar, publicar i conservar els cursos 
i sessions realitzats per l'SBD. 

- Realitzar el disseny d'enquestes de l'SBD de l'any 2005, 
amb l'objectiu de recollir el nivell de satisfacció de la co-
munitat universitària en relació als serveis i recursos que 
ofereix i millorar la qualitat de l' SBD.

- Preparar el procediment d'avaluació de l'SBD 

6. Dades estadístiques

En aquest apartat s’ofereix una panoràmica de l’evolució del Servei 
tot donant una àmplia informació de dades estadístiques, tant en 
forma numèrica com gràfi ca.

Aquest fet ens permet constatar la situació actual des d’una pers-
pectiva històrica. 

Hem de comentar que algunes dades són anuals i altres són per 
cursos.

6.1. Dades i gràfi cs 

1. Evolució usuaris potencials

2. Evolució pressupost ordinari

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

1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
7.354 8.068 9.084 9.470 9.952 9.953 

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
10.339 10.452 10.625 9.956 9.676 9.585 9.289 

1992 1993 1994 1995 1996 1997
99.166,86 245.796,8 283.879,64 448.705,42 554.477,23 558.941,26 

1998 1999 2000 2001 2002 2003
806.817,28 847.156,61 841.416,95 841.416,95 841.417 841.417 

2004* 2005* 2006* 
1.022.801 927.458 992.475,69 
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3. Evolució préstec

4. Exemplars automatitzats a la UdL

5. Evolució superfície a les biblioteques

6. Evolució superfície a les sales d’estudi

7. Evolució places de lectura a les biblioteques

8. Evolució places de lectura a les sales d’estudi

9. Evolució de les ràtios usuaris/places de lectura 
(biblioteques i sales de lectura)

10. Evolució de les ràtios usuaris/m2 (biblioteques i sales de 
lectura)

11. Evolució del Servei d’Obtenció de Documents

12. Evolució adquisicions de monografi es: compra (suport 
paper)

1994 1995 1996 1997 1998 1999
61.097 69.242 102.304 103.017 117.021 148.365 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
127.199 123.725 127.121 106.748 92.232 86.059 

1994 1995 1996 1997 1998 1999
31.009 60.324 93.392 131.129 147.239 162.618 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
187.424 201.959 213.887 228.569 239.861 256.175 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 
2.187 3.082 3.891 3.891 3.891 4.388 

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 
4.413 4.417 4.461 4.518 8.690 8.690 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 
180 289 289 545 606 855 

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 
897 897 897 897 808 808 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 
446 704 936 936 966 1.042 

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 
1.042 1.030 1.030 1.030 1557 1557 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 
148 148 148 262 276 425 

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 
496 496 507 507 448 448 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 
13,5 10,6 8,7 8,3 8 7 

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 
6,7 6,9 6,5 6,3 4,7 4,6 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 
3,4 2,6 2 2 2 1,9 

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 
1,9 1,9 1,8 1,8 0,99 0,98 

Documents 1996 1997 1998 1999 2000
Servits 293 663 873 1585 2201 
Demanats 1033 2675 2453 3245 4044 
Rebuts      

Documents 2001 2002 2003 2004 2005
Servits 2618 2490 2432 2277 1709 
Demanats 5194 6205 5215 4054 4476 
Rebuts  4843 4075 3214 3446 

1996 1997 1998 1999 2000
5594 8538 7198 7334 7368 

2001 2002 2003 2004 2005
4581 3945 4412 3002 6588 
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13. Evolució adquisicions de monografi es: donatiu i 
intercanvi 

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

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

16. Evolució de la col·lecció de revistes electròniques

17. Evolució del nombre de llibres electrònics, diccionaris 
electrònics i enciclopèdies electròniques (de pagament i 
gratuïts)

18. Nombre de dossiers electrònics

19. Evolució de les consultes als dossiers electrònics

*Total d’accesos als dossiers, no als documents

20. Evolució dels cursos de formació d’usuaris

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

22. Nombre d’entrades a les biblioteques de l’SBD

23. Nombre de consultes al catàleg de l’SBD 

1996 1997 1998 1999 2000
2466 3955 2965 4088 3043 

2001 2002 2003 2004 2005
3484 3172 5498 4745 4500 

1996 1997 1998 1999 2000
1143 1332 1583 1647 2067 

2001 2002 2003 2004 2005 
3102 4030 6512 7679 8566 

1996 1997 1998 1999 2000
702 819 676 594 615 

2001 2002 2003 2004 2005
650 711 722 650 641 

1999 2000 2001 2002 2003
288 472 1.497 2.312 4.747 

2004 2005
6.075 7.000 

2002 2003 2004 2005
Pagament 626 659 5275 5.425 
Gratuïts 25 27 30 33 
Total 651 686 5.305 5.458 

2001 2002 2003 2004 2005
1.159 1.349 1.423 1.452 1.540 

2000 2001 2002 2003* 2004* 2005* 
302 61.499 150.307 189.992 242.945 338.906 

Any 2002 2003 2004 2005
Cursos 75 47 34 40 
Sessions 546 355 317 350 
Assistents 1.788 1.475 1.387 2.145 

2002 2003 2004 2005
186.146 201.370 218.185 557.503 

2001 2002 2003 2004 2005
1.698.969 1.600.460 1.396.917 1.463.916 1.383.227 

2001 2002 2003 2004 2005
517.653 929.539 849.444 1.538.806 2.147.807 
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7.2. Comentaris a les dades estadístiques

De l’anàlisi de totes les dades i informació continguda en la do-
cumentació anterior, es poden extraure i realitzar els següents co-
mentaris:

1. L’evolució dels paràmetres objecte de l’estudi continua experi-
mentant una tendència clarament creixent en les recursos i serveis 
de contingut més tecnològic o lligades a les noves tecnologies de 
la informació. En concret, ens estem referint a:

- Col·lecció de revistes electròniques. En aquest cas l’increment 
ha estat espectacular, ja que s’ha multiplicat per 24, en tan sols 
6 anys, la col·lecció inicial d’aquest període (1999-2005). El seu 
nombre actual (dades 2005) és de 7.000.

- Col·lecció de llibres electrònics. El període de referència és més 
curt, els tres darrers anys, però el creixement és també impor-
tant al multiplicar-se per 8 els existents al 2002. Actualment 
(dades 2005) es disposa de 5.458 llibres electrònics.

- Consultes dels dossiers electrònics. Agafant com a referència o 
any base el 2001 (que va ser l’any de l’aixecament), l’increment 
de consultes s’ha quintuplicat, arribant-se en l’any 2005 al 
nombre de 338.906 consultes anuals. A més a més en el darrer 
any, el creixement ha sigut del 39%, marcant una tendència 
ascendent any rere any.

- Consultes al web de l’SBD. També ha experimentat un gran 
creixement multiplicant per tres les que es van produir a l’inici 
del període de referència (2002-2005), per a situar-se el dar-
rer any en 557.503 consultes al web del Servei de Biblioteca i 
Documentació, (en el darrer any el creixement percentual ha 
sigut del 156%).

2. També hi ha prestacions o serveis desenvolupats per l’SBD, més 
tècnics o funcionals, que han experimentat importants creixements 
en els darrers anys. Així podem esmenar:

- Servei d’Obtenció de Documents (SOD), amb una evolu-
ció que des de l’any 1996 ha sigut creixent, amb valors 
que quadrupliquen els inicials del període en els docu-
ments demanats (4.476 en el 2005) i que arriba pràcti-

cament a multiplicar per sis els documents servits per 
aquest servei en el darrer any, amb una xifra de 1.709 si 
bé, en aquest darrer cas, amb una constant regressió des 
del 2001.

- Exemplars automatitzats. El seu nombre s’ha multipli-
cat per vuit durant el període 1994-2005, per arribar als 
256.175 exemplars del darrer any. 

3. Hi ha una sèrie de conceptes, recursos, prestacions o serveis que 
es mantenen en un cert to d’equilibri o continuïtat, degut a causes 
que s’exposen individualitzadament. Així podem esmenar:

- Pressupost ordinari. El pressupost de l’SBD es trobava 
pràcticament estancat des de l’any 1999, amb un im-
port a l’entorn dels 840.000 euros. Ha estat en l’any 2004 
quan ha experimentat un important increment al pas-
sar a 1.022.801 euros, però cal assenyalar que, a partir 
d’aquest any, el pressupost inclou tots els ingressos que 
rep l’SBD per convenis, ajuts, etc. El pressupost per l’any 
actual 2006 és de 992.476 euros.

- Dossiers electrònics. El nombre de dossiers actuals és de 
1.540, que representa un increment del 33% respecte 
als existents en l’any 2001. No obstant, la tendència de 
creixement és moderada al trobar-se amb un sostre o lí-
mit, com és el nombre total d’assignatures impartides en 
la UdL. Per això les perspectives seran d’assumir aquest 
lleuger increment previsible, però anar cap a una millora 
de la qualitat i del servei per als usuaris.

- Cursos de formació. Encara que les referències són min-
ses, donat que el període d’anàlisi és entre 2002 i 2005, 
la tendència és decreixent tant en el nombre de cursos, 
com en el de sessions i, lògicament, en el nombre d’as-
sistents, fi ns l’any 2004. No obstant en l’any 2005 s’ha 
produït un important increment dels cursos i sessions, 
i especialment d’assistents, que ha suposat un augment 
del 55% respecte a l’any anterior i un augment global 
del 20% respecte a l’any 2002. Així dons, es considera 
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de gran interès i necessitat per a l’usuari continuar en 
aquesta línia els propers anys.

4. Finalment hi ha unes prestacions o serveis que presenten ten-
dència decreixent i, entre ells, podem esmentar:

- Usuaris potencials. El nombre d’usuaris, després d’uns anys 
de lleugers increments anuals, a partir de l’any 2001 (10.625 
usuaris) ha experimentat, paulatinament, un descens per a si-
tuar-se en el darrer any (2005) en els 9.289 usuaris potencials. 
Donat que el gruix d’usuaris potencials està format pels estu-
diants de la UdL, cal imputar el descens al nombre d’estudiants 
matriculats els darrers anys a la UdL. 

- El préstec ha experimentat en els darrers anys un important 
descens. Des de l’any 1999 amb 148.365 exemplars prestats 
s’ha passat al 2005 amb 86.059 exemplars. Aquest descens 
caldria imputar-lo (com element negatiu) al descens en el 
nombre d’usuaris potencials però, especialment, (com a con-
trapartida positiva) al gran augment experimentat en la col-
lecció i consultes de llibres i revistes electròniques, a les con-
sultes dels dossiers electrònics i a les consultes en buscadors 
(Google, etc), de les quals hem fet menció explícita en apartats 
anteriors.

- Adquisició de monografi es en suport paper. Aquest apartat de 
monografi es ha experimentant un descens des de l’any 2000, 
passant de les 7.368 a les 3.002 de l’any 2004, però amb un 
important repunt el darrer any per arribar a 6.588 que ha mini-
mitzat l’impacte negatiu dels darrers quatre anys. Si bé s'ha de 
reconèixer que la competència que representen les col·leccions 
electròniques (en constant ascens) de llibres i revistes o de les 
consultes via internet, han suposat un fort cop per a les col-
leccions impreses; s’està intentant eliminar la tendència des-
cendent de les monografi es en suport paper i situar-la en l’equi-
libri necessari per a la coexistència d’ambdues tecnologies.

8. Difusió i publicacions

Difusió

L’SBD ha continuat durant aquest curs 2005-2006 utilitzant els 
canals habituals de difusió per a donar informació sobre els seus 
serveis i recursos a la comunitat universitària, els quals són:

Cal destacar la implementació d’una nova eina que ha afavorit la 
difusió dels serveis i recursos de l’SBD: la base de dades de difusió, 
que permet l’elaboració i edició de fullets informatius de manera 
homogènia per a totes les biblioteques i àrees de l’SBD, així com la 
seva consulta des de la pàgina web. 

Publicacions

Article: GONZÁLEZ, R., LARIOS, M., “La biblioteca virtual Màrius 
Torres”, dins Arts: revista del Cercle de Belles Arts de Lleida, octubre 
2005, núm. 126, pp 33-35. 

9. Exposicions, donacions i visites

Exposicions

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, el 21 d’ abril s’han realitzat a 
la Biblioteca de Cappont dues exposicions: 

La primera, és una mostra bibliogràfi ca de llibres artesanals d’Edi-
ciones Vigía (Matanzas, Cuba), realitzats amb paper d’estrassa i 
materials rústics, il·luminats a mà amb gran cromatisme, llibre a 
llibre; tant l’editorial com els autors, il·luminen a mà els detalls 
dels dibuixos, les lletres versals i capitulars i hi incorporen rètols 
de colors. En moltes ocasions, elaboren els papers de colors a mà 
mitjançant la tècnica de dibuix picat o amb pinzells, incloent-hi 
taques per donar un major cromatisme, i amb collages dels mate-

Pàgina web de l’SBD Guia de Serveis als Usuaris 
de l’SBD 

Servei d’Informació Bibliogràfica
de les biblioteques 

Guies de biblioteques  Cartes personals 
Fulls informatius impresos Pantalles d’infovídeo Cartells impresos 
Revistes i publicacions  
de difussió de la UdL 
Llistes de distribució generals, de campus o de grups concrets de la UdL 
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rials més diversos. Són exemplars numerats d’obres literàries cu-
banes i llatinoamericanes, guions cinematogràfi cs i revistes de la 
mateixa editorial. 

Són tiratges de només 200 exemplars numerats, els primers con-
tenen il·lustracions més elaborades i detalls més signifi catius. Mai 
es reediten, són exemplars exclusius i considerats com a obres 
d’art pel seu valor artesanal.

Els autors són cubans i internacionals, principalment dels països 
llatinoamericans i com a cosa curiosa, si són vius, tots els exem-
plars porten la seva signatura. Aquesta editorial compta amb 
obres inèdites, com és el cas d’una obra aquí exposada: el guió 
cinematogràfi c de Fresa y Chocolate, de Senel Paz.

De la producció d’aquesta editorial se n’ha fet exposicions al Mu-
seum of Modern Art (MOMA) de Nova York.

La segona exposició és de punts de llibres del col·leccionista de 
Lleida, Sr.Antoni Alsinet amb exemplars de Lleida, Catalunya i de la 
resta del món. Predomina la temàtica sobre Sant Jordi, la Seu Vella, 
Lleida i l’arquitectura catalana modernista, així com una àmplia 
mostra de punts de llibre internacionals en diferents suports. 

També com cada any, amb motiu de la celebració del dia d’Europa 
el CDE de la Universitat de Lleida, va muntar una exposició el dia 9 
de maig al vestíbul de l’edifi ci polivalent del Campus de Cappont. 
Com és habitual la fi nalitat és apropar-se cada dia més a la comu-
nitat universitària i a la societat en general. Es donava informació 
sobre el Centre de Documentació Europea (serveis, activitats, re-
cursos, etc.), i sobre la Unió Europea en general.

També es van repartir publicacions gratuïtes que provenen de l’Ofi -
cina de Publicacions de la Unió Europea i bosses amb contingut de 
caràcter divulgatiu en el seu interior (bolígrafs, pins, clauers, cd-
roms amb l’himne d’Europa, etc.) 

Donacions 

Discoteca de vinil de Ràdio Girona Cadena Ser d’aproximadament 
20.000 discos, el 9 de maig de 2006. La majoria d’ aquest discos, 
LP i singles van des de la dècada dels setanta fi ns al noranta del 
segle XX.

Col·leció d’Ediciones Vigía la qual ha arribat al Servei de Biblioteca 
i Documentació a través d’Elionor Vilalta i Francesc Català en el 
marc del conveni signat l’any 1998 entre l’editorial cubana i el Ser-
vei de Publicacions de la UdL. Es pot consultar a la Sala de Reserva 
de la Biblioteca de Cappont.

Visites a la Biblioteca de Cappont

Volem fer menció de les visites realitzades durant l’ any 2005 i 
2006 a la biblioteca de Cappont per grups de persones tant de l’ 
àmbit locals, nacionals i internacionals

Any 2005

Alcalde d’Alcarràs amb altres membres de l’ Ajuntament (8 per-
sones)
Fundació UdL (8 persones)
Casals de Dones (8 persones)
Universidad de Xile (EU d’Infermeria) (5 persones)
Projecte Escolar (27 persones)
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (15 persones)
Col·legi d’Aparelladors de Lleida (8 persones)
Arquitectes fi landesos de visita professional (2 persones)
Equip de l’estudi de l’arquitecte Kristian Gullichsen (15 persones)

Any 2006

Fundació de la UdL (86 persones)
Fundació de la UdL (8 persones)
Fundació de la UdL (20 persones)
Projecte Escolar Terres de Lleida (30 Instituts i col·legis públics)
Punt Edu “Zer”-L’Horta de Lleida i el CEIP “El Segrià” (45 persones)
Fundació UdL (visites culturals):Gent Gran (36 persones)
Pràctica de l’assignatura de Història de l’Art (UdL): Arquitectura 
Contemporània, alumnes (20 persones)
Professors Instituts en visita tècnica per ampliar coneixements en 
tècniques bibliotecàries (20 persones)
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10. Instal·lacions

10.1. Trasllat i organització dels dipòsits a la Biblioteca de 
Cappont 

Durant l’any 2006 està previst de realitzar la instal·lació del com-
pactus al dipòsit de la Biblioteca de Cappont, que ens ha de per-
metre resoldre part dels problemes greus que tenim actualment 
per ubicar el fons d’aquesta biblioteca, així com el de la resta de 
biblioteques de l’SBD. 

10.2. Ampliació de la Biblioteca de Lletres

S’han realitzat diverses reunions per a l’adequació de l’amplia-
ció de la Biblioteca de Lletres on s’ha d’ubicar el fons Romà Sol i 
Carme Torres.

Actualment, s’ha realitzat el projecte executiu i s’espera poder ini-
ciar les obres a fi nal d’aquest curs.

11. Avaluació i qualitat de l’SBD

El Servei de Biblioteca i Documentació de la UdL ha iniciat durant 
aquest curs la seva segona avaluació, emmarcada dins del procés 
transversal en el qual participen totes les universitats catalanes i 
impulsada per l’Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (AQU).

La primera avaluació de l’SBD es va dur a terme durant l’any 1999, 
impulsada pel CBUC i l’AQU. Al mes d’octubre del 2003 el Servei 
de Biblioteques va obtenir el Certifi cat de Qualitat que atorga el 
Ministeri, en concret la Direcció General d’Universitats.

Aquesta segona avaluació es duu a terme en el marc d’un nou 
context universitari caracteritzat pel procés d’adaptació a l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior, i té com a objectius:

- Verifi car el funcionament intern de l’SBD i la seva contribució 
a la qualitat de l’aprenentatge, la docència i la investigació.

- Detectar el punts forts i punts febles de l’SBD i formular pro-
postes de millora i accions per a dur-les a terme.

- Impulsar l’aprenentatge autònom dels estudiants com a refe-
rent clau a les biblioteques

- Millorar i garantir la qualitat dels serveis i dels recursos que 
s’ofereixen a la comunitat universitària.

- Avaluar la visió global dels SB a Catalunya, especialment pel 
que fa a la cooperació interuniversitària dels SB i a l’ús d’indi-
cadors de la millora de la qualitat.

El Servei de Biblioteca i Documentació, amb voluntat de donar mi-
llors serveis als seus usuaris i de poder valorar el seu grau de sa-
tisfacció, va realitzar una enquesta de satisfacció l’any 2005, mit-
jançant la qual es va recollir l’opinió dels professors i estudiants de 
tercer cicle, així com els estudiants de primer i segon cicle.

Tenint en compte la qualitat del Servei s’ha desenvolupat la Carta 
de Serveis en la qual s’explicita l’oferta de serveis a les bibliote-
ques. Aquesta va ser aprovada a la Comissió General de Biblioteca 
el dia 20 de febrer de 2006.

12. Cooperació interbibliotecària i 
relacions externes

12.1. Cooperació dins de la Universitat

L’SBD coopera amb diferents òrgans de la UdL:

Servei d’Extensió Universitària del Vicerectorat d’Estudiantat:

- Programa Acollida Nou Estudiantat UdL: aquest programa, 
que s’adreça als estudiants del darrer curs d'ensenyament se-
cundari de Lleida i comarques i de la Franja de Ponent, es duu a 
terme en tots els centres i a l’inici del curs acadèmic per tal de 
facilitar-ne el recolzament necessari a l’inici de la seva entrada 
a la UdL.

- De les activitats que formen part d’aquest programa, en des-
taquen la sessió de benvinguda amb la presència del rector 
de la UdL, de les autoritats acadèmiques de cada centre i dels 
serveis universitaris adreçats a l’estudiantat per informar dels 
recursos que s’ofereixen, d’entre els quals hi ha l’SBD, així com 
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la presentació de les biblioteques a l’alumnat de nou ingrés 
agrupat per titulacions per part de les caps de biblioteca.

- Jornada Campus Oberts “Coneix la UdL”: aquesta jornada 
s’adreça als futurs estudiants i té com a objectiu donar a co-
nèixer la UdL i proporcionar un primer contacte amb l'entorn 
universitari. Durant aquesta jornada es realitzen diverses ac-
tivitats, d’entre les quals es facilita un primer contacte amb 
l’SBD.

- Jornada de Campus oberts per a pares i mares: aquesta jorna-
da, que s’adreça als pares i mares d’estudiants de batxillerat i 
cicles formatius de grau superior de Lleida i comarques i de la 
Franja de Ponent, es duu a terme per donar a conèixer la UdL i 
proporcionar un primer contacte amb l'entorn universitari on 
es desenvolupa la vida acadèmica i vivencial de l'estudiantat 
als pares i mares de futurs alumnes universitaris. Dins de les 
activitats d’aquesta jornada, es visita i s’informa de les presta-
cions bàsiques de les biblioteques.

Fundació Universitat de Lleida: 

- Visites guiades a les diferents biblioteques per tal de donar a 
conèixer-les a persones i institucions alienes a la UdL

- Inventari del donatiu dels historiadors locals Carme Torres i 
Romà Sol

Departament d’Infermeria de la UdL

Assignatura: Cercar i gestionar informació en l'àmbit de Ciències 
de la Salut (3 crèdits)

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la UdL

Assignatura: Fonts d’Informació en Enginyeria Agrària (3 crèdits)

Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL

- Elaboració de rètols de difusió de l’SBD en col·laboració 
amb l’Àrea de Sistemes Informàtics

Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UdL

Impartició de tallers de formació dels recursos disponibles amb 
l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de la docència 
universitària mitjançant activitats formatives adreçades al profes-
sorat universitari:

- Com cercar legislació autonòmica, estatal i europea 
(2005 – 2006)

- Qui cita els meus articles i on publicar-los (2 edicions) 
(2005 – 2006)

- Fonts i serveis d’informació per a la investigació (2005 
– 2006)

Servei d’Edicions de la UdL del Vicerectorat d’Activitats Culturals 
i Projecció Universitària

Gestió dels fons bibliogràfi cs procedents de l’intercanvi científi c

Centre de Cooperació Internacional (CCI) del Vicerectorat de Rela-
cions Internacionals i Cooperació

Catalogació i préstec dels seus fons documentals

Ofi cina de Relacions Internacionals (ORI) del Vicerectorat de Re-
lacions Internacionals i Cooperació

Impartició de sessions de formació específi ques per a l’estudiantat 
que prové de programes d’intercanvi

Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED) 

Catalogació i préstec dels seus fons documentals

Centre UdL-IRTA

Gestió dels seus fons documentals
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Associació Antics Alumnes de la UdL

Donar accés als serveis i recursos de l’SBD a tots els membres as-
sociats

INEFC

Donar suport a les tasques de gestió bibliotecària

12.2. Cooperació interbibliotecària

CBUC

La UdL forma part del Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC).

El Servei de Biblioteca, en representació de la UdL, intervé en la 
composició dels tres òrgans de govern previstos en el seu Regla-
ment: Consell de Govern, Comissió La UdL forma part del Consor-
ci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) Executiva i 
Comissió Tècnica.

Els programes cooperatius amb el CBUC més signifi catius són els 
següents:

1. Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC). Ac-
tualment permet consultar uns 4.700.000 ítems i realitzar la 
catalogació per còpia a les diferents institucions membres.

2. Serveis de valor afegit en la compra de fons imprès (cataloga-
ció dels documents adquirits).

3. Préstec Interbibliotecari, mitjançant una valisa diària entre les 
universitats catalanes (i la Biblioteca de Catalunya).

4. Préstec in situ.

5. Compra consorciada de recursos electrònics amb benefi cis 
econòmics d’escala.

6. Biblioteca Digital (revistes electròniques, bases de dades i lli-
bres electrònics).

7. Traducció d’articles tècnics. 

8. Desenvolupament de la Base de dades de sumaris, a través de 
l’escaneig cooperatiu de sumaris. Permet la subscripció dels 
usuaris de les diferents universitats per tal d’estar al dia de les 
col·leccions impreses que conformen la base de dades. 

9. Repositoris: TDX, RACO, RECERCAT, ARCA, etc.

10. Formació al personal de les diferents institucions en el maneig 
dels recursos electrònics i cursos de formació relacionats amb 
les tasques que es desenvolupen als SB.

11. Projecte GEPA (Garantia d’Espai per a la Perpetuïtat de l’Accés). 
Magatzem col·laboratiu per a les biblioteques catalanes i la 
Biblioteca de Catalunya, que es preveu ubicar a Lleida (turó de 
Gardeny).

12. Proposta per a iniciar la contractació d’un nou sistema auto-
matitzat per a la gestió de biblioteques, amb l’objecte de mo-
dernitzar el sistema actual per millorar la gestió de la que po-
dem anomenar Biblioteca tradicional (estàndards i processos). 

Proposta per iniciar la contractació d’un nou programari que per-
meti la gestió dels recursos electrònics de l’SBD (documents i 
enllaços) i les seves cerques federades

REBIUN

La UdL també forma part de REBIUN, que és una entitat de coope-
ració bibliotecària a nivell universitari espanyol.

Durant aquest any s’ha desenvolupat el segon Pla Estratègic, i s’ha 
continuat potenciant el catàleg col·lectiu, així com el préstec in-
terbibliotecari.

Altres cooperacions interbibliotecàries 

També s’ha continuat cooperant amb MECANO, C17 i la “Coordi-
nadora de Documentación Biomèdica”.
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11.3. Resum de les relacions externes: àmbit local, autonòmic i estatal del darrer quinquenni.

D’altra banda, l’SBD participa en la cooperació i innovació en altres àmbits: local, autonòmic i estatal

Àmbit local Àmbit autonòmic Àmbit estatal i altres 
Amb l’Ajuntament de Lleida, amb 
la publicació monogràfica Urc
sobre Màrius Torres, cosa que 
permet difondre el llegat Màrius 
Torres

Amb el CBUC, amb diferents 
grups de treball: Adquisició, 
Catalogació, Relectro, PI, Grup de 
Gestió Informàtica, Grup per 
l’estudi per a la gestió del nou 
sistema per la gestió de 
biblioteques, 1r Espai CBUC 

Amb REBIUN, amb el Catàleg 
Col·lectiu, amb el PI, amb el grup 
de treball del PI, amb el Comitè 
Executiu en la discussió amb la 
Comissió delegada assignada per 
al desenvolupament del Plan 
Estratégico de REBIUN, amb 
formació per al personal en 
relació amb l’ús de les noves 
tecnologies

Amb el Cercle de Belles Arts, 
amb la col·laboració de la 
publicació del número 24 de la 
revista Arts

Amb el CBUC, en els diferents 
punts tractats a l’apartat 1.4 
d’aquesta Guia 

Amb REBIUN, amb la publicació 
Anuario de las bibliotecas 
universitarias y científicas 
españolas

Amb l’Aula Màrius Torres, amb la 
digitalització de fons de revistes 
per formar part del repositori 
ARCA

Amb l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC), amb la gestió de fons 
editat per l’IEC dipositat a l’SBD 

Amb el IV Workshop de REBIUN 
sobre proyectos digitales, amb la 
presentació de la Biblioteca 
Virtual Màrius Torres 

Amb l’Hospital de Santa Maria 
de Lleida, amb la realització de 
sessions de formació per al seu 
personal

Amb el Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya (CTFC), 
amb l’oferiment de serveis i 
recursos de l’SBD 

Amb el Liber Architecture Group, 
amb la participació en l’edició 
d’un llibre sobre arquitectures i 
biblioteques

Amb la MUPA Mútua d’Accidents 
de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat 
Social, amb l’oferiment de serveis 
i recursos de l’SBD 

Amb la Universitat de Vic, amb la 
rebuda dels seus estudiants de 
biblioteconomia i documentació 
en pràctiques 

Amb MECANO, amb el 
desenvolupament d’una xarxa de 
biblioteques orientada a 
proporcionar-se entre les entitats 
membres fotocòpies de revistes i 
congressos d’aquesta temàtica, 
així com la creació del catàleg 
col·lectiu de revistes i congressos 

Amb la Clínica Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, amb 
l’oferiment de serveis i recursos 
de l’SBD 

Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC), amb la gestió de fons 
editat per l’ICC dipositat a l’SBD 

Amb la Coordinadora de 
Documentació Biomèdica, amb el 
desenvolupament del catàleg 
col·lectiu de publicacions 
periòdiques del centres que en 
formen part 

Amb la Universitat de Barcelona 
(UB), amb la rebuda dels seus 
estudiants de biblioteconomia i 
documentació en pràctiques 

 Amb TV3, per tal de promoure el 
desenvolupament científic, 
tecnològic i la cooperació 
internacional 
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AREA DE SISTEMES D’INFORMACIÓ 
I COMUNICACIONS

Coordinador: Sr. Carles Mateu Piñol
http://www,udl.es/arees/asic 

Tecnologies de la Informació

Les accions relacionades amb les tecnologies de la informació són 
les següents:

• Activació del domini UdL.cat

• Connexió de la xarxa sense-fi ls a Eduroam, permetent 
mobilitat internacional

• Resolt el concurs d'homologació de maquinari, perme-
tent procediments de compra més àgils

• Desplegament del campus virtual a tota la docència re-
glada

• Inici del projectes; Magatzem de dades (Datawarehouse), 
gestió d’incidències (a nivell infraestructural i tecnològic) 
i gestió d’espais

SERVEI DE PUBLICACIONS

Coordinador tècnic: Sr. Javier de Castro Fresnadillo
Tècnics de Producció: Sr. Francesc Català Alòs / Sra. Eva Alfonso 
Roigé
Tècnic de Comercialització: Sra. Raquel Barrabés Ortega
http://www.publicacions.udl.es

Presentació

El Servei de Publicacions manté com a objectius l’impuls, la pro-
gramació i la producció tècnica d’edicions científi ques, docents, 
d’extensió universitària i de difusió i imatge institucional de la 
Universitat. És a dir, l’edició de materials de suport a la docència; la 
difusió de la recerca a partir de sèries i col·leccions editades amb el 

suport dels departaments; la presència institucional de la Univer-
sitat en el món editorial i del llibre mitjançant l’edició de treballs 
que, sense perdre rigor, siguin atractius a públics més amplis que 
el de l’estricte univers acadèmic i universitari. Alhora es pretén 
potenciar encara més la presència institucional i la difusió del fun-
cionament i l’activitat de la Universitat, que es realitza mitjançant 
l’edició de guies, memòries, programes de doctorat i mestratges, 
catàlegs i altres materials diversos pensats per divulgar l’activitat 
quotidiana universitària. Ressalta l’extensió universitària, que re-
presenta, fi nalment, un altre dels àmbits importants d’actuació, 
tant pel que fa a l’activitat estudiantil i les seues publicacions i 
revistes com a la d’altres col·lectius universitaris. 

Producció bibliogràfi ca

Entrant en el capítol pràctic de les publicacions realitzades pel Ser-
vei de Publicacions durant el curs acadèmic corresponent, dins de 
l’àmbit de la producció científi ca han estat publicats prop de qua-
ranta títols, en l’àmbit variat de l’extensió universitària han vist la 
llum aproximadament una dotzena de volums, a més d’un nombre 
similar d’unitats corresponents a diverses iniciatives institucionals 
–com ara memòries científi ques, guies de l’estudiantat i altres 
productes d’imatge i de funcionament intern de la Universitat.

Durant aquest període el Servei de Publicacions ha publicat nous 
títols en cadascuna de les seues col·leccions, la qual cosa ha ajudat 
a consolidar-les. L’apartat corresponent a llibres fora de col·lecció 
també s’ha vist incrementat, sobretot gràcies a l’edició d’actes 
de jornades i congressos fets a la Universitat de Lleida –mentre 
aquest apartat de la producció bibliogràfi ca universitària lleidata-
na no disposi d’un marc propi en forma de col·lecció. 

Cal esmentar, fi nalment, el treball que s’està desenvolupant per 
editar en suport magnètic nous materials acadèmics, de recerca 
i formatius, en una iniciativa conjunta amb l’Institut de Ciències 
de l’Educació. 

Difusió

La nostra pertinença a entitats com l’Asociación de Editoriales 
Universitarias Españolas (AEUE) o l’Institut Joan Lluís Vives ens 
ha permès de mantenir un contacte continu i fl uid amb el món 
del llibre universitari, amb participació com a expositors profes-
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sionals en prestigioses fi res nacionals i internacionals del llibre, 
com ara la Liber (Madrid-Barcelona) o les de Frankfurt (Alemanya), 
Guadalajara (Mèxic), Salón del Libro Universitario de Mérida (Ve-
neçuela), etc. Alhora, el fons bibliogràfi c viu de la UdL i les nostres 
novetats bibliogràfi ques poden ser consultades indistintament als 
nostres propis catàlegs (en suport paper o suport electrònic dins 
de la nostra WEB) i regularment en catàlegs de màxima difusió, 
com ara Marcial Pons, NEU o el butlletí de la AEUE, que arriben a 
tota la comunitat universitària espanyola i catalana. La publicació 
regular del catàleg general de publicacions de la Universitat de 
Lleida posa de manifest un treball seriós que ha permès crear al 
llarg de l’encara curta vida de les Edicions de la Universitat de 
Lleida un fons editorial propi que supera a hores d’ara les sis-cen-
tes obres publicades. 

El Servei de Publicacions depèn orgànicament del Vice rectorat 
d’Activitats Culturals i Projecció Universitària.

SERVEI D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Cap del servei: Sra. Eulàlia Soler
http://www.udl.es/arees/seu

El Servei d’Extensió Universitària és una unitat administrativa i de 
gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar 
l’estudiantat, la comunitat universitària i la ciutadania en general 
sobre els temes que afecten a la UdL.

A més d’aquest caràcter informatiu i d’assessorament, i de les tas-
ques de gestió administrativa pròpies de cada tema, el Servei porta 
a terme altres funcions que inclouen: el projecte, l’elaboració de 
programes i la realització d’activitats adreçades a la comunitat 
universitària i a usuaris particulars o col·lectius externs a la UdL.

Aquest curs el servei compta amb una nova estructura que inclou 
dos negociats, el d’informació que aglutina les activitats de difusió 
i de promoció de la UdL, i el negociat d’orientació que s’encarrega 
dels programes i les activitats adreçades a l’estudiantat.

Punt d’informació

El Servei actua com a punt d’informació, atén les consultes que 
s’adrecen a la UdL i, quan és necessari, desvia aquelles més especí-
fi ques cap a les secretaries de centre o cap a altres serveis o àrees 
que poden facilitar la resposta.

Pel que fa a l’atenció personal i telefònica el Servei ha comptabi-
litat 7.729 consultes. En el gràfi c següent s’aprecien les dades en 
funció del perfi l dels usuaris i la concentració en mesos.

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

A través del correu electrònic del punt d’informació s’han rebut i 
s’han gestionat 2.777 missatges, s’ha facilitat la resposta directa 
a 1.207, s’han enviat a altres àrees o serveis 785 i 485 missatges 
s’han enviat a través del correu a l’estudiantat de la UdL.
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A través de les pantalles d’Infovideo s’ha fet difusió de 110 d’ac-
tivitats de caràcter cultural, cursos, masters o postgraus, organit-
zats per la UdL o altres entitats externes col·laboradores.

Inserció laboral

Borsa de treball 

El nombre de noves inscripcions a la borsa és de 356 estudiants i 
el nombre d’ofertes rebudes és de 574. Des del febrer d’enguany, 
data en que s’ha realitzat el seguiment de l’ocupació dels estudi-
ants inscrits, s’han col·locat 120 estudiants.

Per tal de facilitar eines i informació en els temes que fan referèn-
cia a l’accés al món laboral el taulell virtual de la borsa de treball 
permet millorant la difusió i l’adaptació de les ofertes que es reben 
i la web permet enllaçar amb pàgines d’interès que contínuament 
es van revisant i actualitzant. També col·laborem amb els centres 
universitaris en la realització d’activitats i jornades relacionades 
amb la orientació laboral i la inserció laboral.

Col·laboració amb l’ANECA

Participem en el projecte que ha impulsat l’ANECA amb la fi nalitat 
d’investigar i compartir informació sobre la inserció laboral dels 
titulats universitaris de les universitats públiques de tot l’estat. 
Després de participar en la convocatòria publicada per l’ANECA, el 
gener de 2006 es va signar el conveni de col·laboració amb la UdL. 
En el projecte hi participen 42 universitats de tot l’estat i el SEU, a 
més d’assistir en representació de la UdL, forma part del grup de 
treball de la fase III que és l’encarregat de l’elaboració i el buïdatge 
del qüestionari de recollida de dades.

Programes de cooperació educativa universitat - empresa

S’han signat 440 convenis de pràctiques en els diferents centres 
de la UdL (Facultat de Dret i Economia: 65 convenis; Escola Poli-
tècnica Superior: 46 convenis; ETSEA: 313 convenis; Facultat de 
Lletres: 1 conveni i Facultat de Ciències de l’Educació: 21). 

Programes de cooperació educativa

Aula Universitària UdL- Consells Comarcals 

Durant aquest curs s’han enviat 6 trameses informatives sobre 
els temes que poden ser d’interès per a la ciutadania, com plans 
d’estudi actualitzats, publicacions, cursos, publicacions, activitats 
culturals i congressos.

Borsa d’allotjament

S’ha informat de les diferents possibilitats i modalitats d’allotja-
ment a la ciutat de Lleida i, en tots els actes on el Servei d’Extensió 
Universitària ha representat la UdL, s’ha fet difusió de la residèn-
cia de la UdL Apartaments Universitaris Campus. Des del servei 
es porta la gestió dels dos apartaments propietat de la UdL que 
estan a la disposició del professorat, del PAS i visitants. Aquesta 
gestió ha comportat 376 missatges de correu electrònic, entre sol-
licituds d’informació, reserves, comunicacions, anul·lacions i altres 
incidències. 

A través del Programa d’Allotjament Viure i Conviure (que promou 
la convivència entre els joves universitaris i les persones grans i en 
el qual col·laboren l’Obra Social de Caixa Catalunya, l’Ajuntament 
de Lleida i la UdL), s’han tramitat 14 noves sol·licituds i el nombre 
de parelles convivint és de 22.
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El Servei ha col·laborat amb l’Ofi cina de Relacions Internacio-
nals per allotjar els estudiants del Programa Erasmus i ha recollit 
les ofertes de 34 pisos i 78 habitacions per llogar. També ha col-
laborat amb el Servei d’Allotjament Universitari (SAU) del Consell 
de l’Estudiantat durant l’estiu.

Beques de col·laboració en serveis i unitats

Pel que fa a les beques de col·laboració, s’ha portat a terme l’ela-
boració de la convocatòria ordinària, la informació a l’estudiantat 
i a la comunitat universitària i la gestió administrativa d’aquestes 
beques i de les beques de curta durada.

El curs 2005/2006 s’han rebut 941 sol·licituds de 201 alumnes, 
de les quals s’han concedit 98 ajuts per cobrir les places de col-
laboració en diferents unitats estructurals de la Universitat, s’han 
prorrogat 45 places pels mesos d’estiu i 22 becaris han participat 
en el passi de les enquestes d’opinió.

Per tal de complir el pla de formació s’han organitzat 6 cursos de 
formació bàsica en les àrees d’informàtica, d’ergonomia i d’habi-
litats expressives adreçats expressament als becaris i becàries de 
col·laboració.

Fora de la convocatòria ordinària, des de diferents unitats o ser-
veis, s’han convocat beques específi ques de curta durada per a 
programes o activitats concretes.

Ajuts de viatge de la UdL

Pel que fa a la convocatòria d’ajuts de viatge de l’any 2005 s’han 
rebut 85 sol·licituds, s’han atorgat 76 i s’han denegat 9. 

Campanyes de promoció i de difusió de la UdL 

Dins d’aquestes campanyes, el Servei ha organitzat la Jornada de 
Campus Oberts, que es va realitzar el 3 de març i a la qual van 
assistir 1.440 alumnes de 37 centres d’ensenyament secundari de 
Lleida i comarques i de la Franja de Ponent. Seixanta becaris van 
col·laborar en aquesta diada juntament amb el personal docent i 
de serveis de cada centre. 

El mateix dia es va realitzar la IV Trobada amb el professorat de 
secundària a la qual van assistir 28 professors i professores.

El 6 de maig es va realitzar la II Jornada de Campus Oberts per a 
pares i mares amb l’assistència de 106 visitants.

Hem estat presents, en representació de la UdL, en les fi res que es 
relacionen seguidament:

Fira de Sant Miquel, del 28 de setembre al 2 d’octubre de 2005 a 
Lleida
Educa (abans Saló de l’Ensenyament), del 22 al 26 de març a 
Barcelona
Aula, del 8 al 12 de març a Madrid
Educación y Empleo, del 16 al 19 de març a Saragossa
Docentia, del 30 de març a l’1 d’abril a Vigo
Espai de l’Estudiant, el 20 i 21 d’abril a Valls 

També hem col·laborat amb altres unitats de la UdL i amb entitats 
externes, proporcionant suport material o de personal per a fi res 
de caràcter local o comarcal, i en fi res nacionals i internacionals a 
través del DURSI.

Programa d’informació i assessorament als centres de 
secundària

Sessions informatives 

Amb la fi nalitat d’informar i orientar a l’alumnat d’ensenyament 
secundari enguany s’han realitzat 19 visites a 28 centres, 3 adre-
çades a pares i mares i s’ha participat en les Jornades de Tàrrega, 
de Cervera i en altres jornades organitzades pels IES Lleida, la qual 
cosa signifi ca que s’haurà informat directament a uns 1900 alum-
nes d’ESO, Batxillerat i CFGS. 
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III edició dels Tallers experimentals

Aquests tallers ofereixen la possibilitat de participar en activitats 
relacionades amb diferents àrees de coneixement, estat guiats i 
impartits pel professorat de la UdL amb la col·laboració de l’estu-
diantat universitari i del personal implicat.

Enguany la tercera edició dels tallers es realitzarà a l’octubre del 
2006 i s’adreçaran als estudiant d’ESO.

2a Edició dels Premis a treballs de recerca d’estudiants de 
batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior

Amb la col·laboració de diferents institucions s’ha realitzat una 
convocatòria única de tota la UdL. Aquesta convocatòria recull els 
premis que els centres universitaris feien de manera individual i 
altres nous que diferents unitats de la UdL adrecen als estudiants 
de secundària. 

Es van presentar 95 treballs i es van concedir 12 premis de 200 
euros als estudiants guanyadors i al centre de secundària. Els 7 es-
tudiants que es van matricular en algun dels centres universitaris 
de la UdL van obtenir un xec pel pagament de la matrícula a mans 
del president del Consell Social.

Espai Secundària – Universitat

La informació d’interès per a l’alumnat d’ensenyament secundari 
es troba al nou perfi l d’accés “Espai secundària” creat per recollir 
les activitats adreçades a l’alumnat preuniversitari.

Carnet de la UdL

Des del Servei s’ha portat a terme la gestió íntegra del carnet de 
la UdL, la qual cosa ha comportat trametre les sol·licituds, les in-
cidències, el control dels carnets rebuts, la informació a l’usuari 
a través de diversos mitjans i la coordinació amb els centres i les 
biblioteques de la UdL. Aquesta tasca ha comportat la gestió de 
més de 216 incidències degudes a diferents motius.

Programa d’acollida al nou estudiantat

Aquest programa inclou les actuacions següents: la sessió de ben-
vinguda en tots els centres propis amb la presència del rector i 
dels degans o els directors, la sessió informativa sobre els serveis 
universitaris amb la participació del Consell de l’Estudiantat i, en 
darrer lloc, les sessions formatives per conèixer el funcionament i 
les prestacions que ofereixen els serveis de les biblioteques.

Dins del programa anterior també s’inclou l’assessorament i la 
informació durant els terminis de la matriculació amb l’objectiu 
de facilitar a l’estudiantat de nova entrada, i a altres estudiants 
que ho han necessitat, l’ajuda necessària per realitzar la matrícula 
presencial.

Per a portar a terme l’acollida s’ha comptat amb la col·laboració 
dels centres universitaris, dels serveis universitaris i de becaris que 
han informat i ajudat als nous estudiants durant el procés de ma-
trícula. 

Publicacions

Des del servei s’ha portat a terme la renovació de l’estructura i del 
contingut de diverses publicacions, guiant i coordinant la recollida 
d’informació sobre els plans d’estudi de tots els centres, propis i 
adscrits, i del material i de les novetats que s’inclou en la Guia de 
serveis i activitats, així com l’organització i la tramesa de les car-
petes per la matrícula presencial i el material d’automatrícula als 
centres universitaris de la UdL.

El contingut de les publicacions d’informació i orientació i els 
materials de promoció s’elaboren i es proposen des del servei per 
enviar-los a tots els IES de Lleida i als punt d’informació de tota 
Catalunya. Enguany les publicacions informatives i els materials 
són els següents:

Agenda 2006/2007
Carpeta de la UdL
Guia de serveis i activitats en català i castellà
Tríptic “Viu la UdL” en català i castellà
Pla d’estudis de la UdL en català i castellà
CD “Viu la UdL” en quatre idiomes: català, castellà, anglès i fran-
cès
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Opuscle “Guia d’activitats d’informació i divulgació de la UdL”
Postal de la UdL per demanda d’informació
Punt de llibre imantat
Cartell dels premis per secundària
Cartell “La UdL t’ajuda a decidir”
Tríptic de la Borsa de treball
Samarretes de la UdL
Etiquetes “Sabor UdL”
Bosses de lona
Cubilet per llàpis

Web del Servei

S’han adaptat els continguts de l’antiga pàgina del SEU a la nova 
web de la UdL. El servei, a més a més, gestiona els perfi ls d’accés 
dels “Alumnes” i “Futurs alumnes”, així com la pestanya “Els es-
tudis”.

Participació universitària i comunicació

Enguany, a iniciativa del Consell de l’Estudiantat, s’ha convocat el 
I concurs d’idees per al disseny de la carpeta de la UdL per al curs 
2006/2007.

Es van presentar 23 dissenys i els 397 vots dels membres de la co-
munitat universitària van votar per obtenir els 5 treballs fi nalistes. 
El jurat designat a tal efecte va nomenar com a guanyadora la Sra. 
Carol Manchó, membre del PAS i estudiant de la UdL.

Servei de Suport a l’Estudiantat

Durant el primer trimestre s’ha prestat atenció presencial a 6 es-
tudiants de la UdL.

SERVEI D’ESPORTS

Coordinador acadèmic: Sr. Joan Fuster
Tècnic: Sr. Josep Romero 
http://www.udl.es/arees/esports

El Servei d’Esports (SES-UdL) ha ofert un conjunt d’ activitats em-
marcades en les diferents àrees de promoció i lleure, competició 
i serveis. 

Seguint amb la dinàmica dels darrers anys, s’ha de destacar la gran 
participació dels alumnes de la UdL. 

En l’ actualitat hem assolit una estabilització del nombre dels so-
cis, al voltant de 990.

El nombre de cursos desenvolupats en el primer i segon quadri-
mestre sumen un total de 37, participant 622 alumnes.

En les competicions Internes, de Catalunya i d’Espanya han parti-
cipat un total de 785 alumnes.

A més, els socis del Servei d’ Esports han pogut gaudir d’ un nom-
brós conjunt d’ofertes de gimnasos, entitats esportives i descomp-
tes preferents en les botigues de material esportiu de la ciutat de 
Lleida. 

Les activitats s’ han desenvolupat en les diferents instal·lacions de 
la Paeria, Sicoris Club i l’INEFC de Lleida. 

A continuació s’exposen gràfi cament algunes de les dades del des-
envolupament de les activitats esmentades.

Competició

Activitats del 1r quadrimestre i del 2n quadrimestre 
Activitats de Natura: 
Bicicleta de Muntanya 
Descens de Barrancs 
Esports d’Aventura 
Iniciació a l’Esquí alpí 
Iniciació a l’Esquí de fons 
Iniciació a l’Snowboard 
Piragüisme
Tècniques d’Orientació 
Vela i Windsurf 
Kite Surf 

Activitats de Promoció: 
Aeròbic I 
Ciclo Indoor 
Balls de Saló 
Equitació
Esgrima
Taixi
Pilates
Funky- Hip Hop 
Ioga
Tir amb Arc 

Activitats Escoles Esportives: 
Bàsquet 
Futbol Sala 
Natació
Tennis I 
Tennis II 
Voleibol

Total alumnes: 622 

Participació. Competició Interna 
Lligues Internes (Futbol  
Sala i Basquet): 365 

Campionats de Tennis i Volei Platja: 41 Total: 406 

Participació. Campionats de Catalunya i Espanya Universitaris 
Masculina:
Femenina:

Esports equip: 154 
Esports equip: 122 

Esports Individual: 72 
Esports Individual: 31 Total: 379 
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SERVEI LINGÜÍSTIC

http://www.udl.cat/serveis/sl.html

Direcció
Dra. M. Salomé Ribes Amorós, professora del Departament de Filo-
logia Catalana i Comunicació

Coordinació tècnica
Sr. Josep-Enric Teixidó Pujol

Personal tècnic
Sra. Judit Ibós Santiveri
Sr. Josep Maria Boladeras Taché
Dra. Emma Domínguez Rué

Secretaria
Sra. Isabel Fernández Fernández

Introducció
Aquest ha estat un curs de canvis i de creixement per al Servei 
Lingüístic (SL). Hi ha hagut un relleu en la direcció del Servei i s’ha 
incorporat una auxiliar administrativa i una tècnica d’anglès. Tam-
bé s’ha fet l’adaptació del funcionament a la nova organització 
aprovada pel Consell de Govern, la mesura més visible de la qual 
ha estat el canvi de la denominació Servei de Llengua i Terminolo-
gia per Servei Lingüístic.

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

• Nivell bàsic de llengua catalana (6 grups)

• Nivell de sufi ciència de llengua catalana (2 grups)

• Nivell superior de llengua catalana (5 grups)

L’organització dels cursos de nivell bàsic s’ha fet en col·laboració 
de la Facultat de Ciències de la Salut, l’ETSEA i l’INEFC.

A més, s’han ofert set cursos específi cs:

• Català jurídic 

• Català administratiu

• Com s’Argumenta

• Com millorar l’expressió oral

• Com millorar la redacció

• Correcció de textos orals i escrits

• Pàgines web: elaboració, redacció i adequació lingüística

El Centre d’Autoaprenentatge de Llengua ha mantingut l’horari 
d’obertura de vint hores setmanals (quatre matins i dos tardes) des 
de l’octubre fi ns al juny, amb la col·laboració d’una becària —Glò-
ria Vilanova. S’hi ha ofert formació de tots els nivells de coneixe-
ments generals de català, juntament amb altres activitats, com per 
exemple: sessions de redacció de textos, sessions de pronunciació, 
grups de conversa i tutories personalitzades.

L'SL ha organitzat dos convocatòries (febrer i juny) d’exàmens ofi -
cials de llengua catalana dels nivells bàsic, intermedi, sufi ciència 
i superior.

L’SL ha ofert formació semipresencial d’anglès per a l’estudiantat 
i el PAS de la UdL (unitats en línia accessibles a través del Campus 
Virtual i sessions presencials setmanals de dos hores). El mòdul A 
del curs s’ha desenvolupat durant el segon quadrimestre del curs 
en tres nivells: preintermedi, intermedi i avançat (corresponents 
als nivells A2, B1 i B2 del Consell d’Europa).

Àrea de dinamització
El Servei Lingüístic ha col·laborat amb l’Ofi cina de Relacions In-
ternacionals en l’organització de les setmanes d’acollida dels es-
tudiants de mobilitat, en què s’han combinat cursos intensius de 
català amb sessions de presentació del Voluntariat Lingüístic (VL) i 
de l’oferta formativa de l’SL, i visites a la ciutat i xarrades. Per a la 
setmana d’acollida del primer quadrimestre es va organitzar una 
festa amb l’actuació del grup The Companys. Altres accions del VL 
amb estudiants d’intercanvi, a més del suport que els ofereixen 
durant les primeres setmanes d’estada a la UdL, han estat: sopars 
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internacionals i de Nadal, una castanyada, una calçotada i sortides 
a la vall d’Àger i a Poblet i el Mercat Medieval de Montblanc.

Durant aquest curs ha continuat la col·laboració amb la URV i la 
UdG per organitzar sortides adreçades als estudiants de mobilitat: 
Ruta del Císter (11 i 12 de març de 2006, a càrrec de la URV), Ruta 
Daliniana (13 i 14 de maig de 2006, a càrrec de la UdG).

El VL també ha editat punts de llibre amb un calendari de butxaca 
per al 2006 amb el lema “I aquí, què?”, que vol fer refl exionar sobre 
l’ús lingüístic dels diferents col·lectius universitaris. Els calendaris 
s’han distribuït en expositors repartits per tots els campus.

Altres aspectes de dinamització lingüística han estat: el manteni-
ment de la Borsa d’Intercanvi Lingüístic i el repartiment de voca-
bularis bàsics d’infermeria i de didàctica de l’educació física editats 
per l’Institut Joan Lluís Vives.

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 

El Servei de Prevenció de la UdL ha portat a terme durant el curs 
acadèmic 2005-06 les següents activitats preventives de l’àmbit 
de la seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i vigi-
lància de la salut: 

Correccions de les avaluacions de risc dels Edifi cis de la UdL

Amb l’objectiu d’aconseguir la millora de l’entorn de treball, con-
tínuament s’estan duent a terme millores tècniques dels edifi cis 
en base als estudis d’Avaluació de Risc realitzats en els diferents 
edifi cis de la UdL. En aquest sentit, s’ha començat corregint els 
riscos inespecífi cs, que afecten a tothom, i progressivament, en 
funció de la valoració del risc i disponibilitat econòmica, es realitzaran 
les correccions més particulars.

Per facilitar la consulta d’aquestes avaluacions, realitzades per 
tècnics de MUPA, des del SPRL s’ha resumit i reorganitzat la in-
formació obtinguda, disponible en la web. Els documents originals 
estan disponibles al Servei. 

Designació del personal integrant dels equips d’emergències

Amb l’objectiu d’implantar els Manuals d’Autoprotecció a ca-
dascun dels campus i edifi cis de la UdL i impulsar la posada en 
marxa de l’estructura de lluita contra les emergències de la UdL, 
es designa el personal encarregat d’actuar en cas d’emergència. 
L’estructura d’emergències s’ha defi nit a partir de l’estructura de 
prevenció de la UdL.

Formació dels Equips d’Emergència

Durant els mesos de gener i febrer i, posteriorment, durant el mes 
d’abril, s’han dut a terme, dins l’horari laboral, cursos específi cs 
de formació adreçats a les persones designades per formar part 
dels equips d’emergència (Cap d’Emergència, Centre de Control, 
Equip de Primera Intervenció, Equip de Segona Intervenció i Equip 
d’Alarma i Evacuació). Aquestes persones han estat formades amb 
l’objectiu que adquireixin els coneixements per poder actuar efi -
caçment en cas d’emergència i coneguin quines són les seves fun-
cions. Aquest cursos han estat impartits per personal qualifi cat 
de MUPA.

Realització de simulacres d’evacuació

En el mes de juny està previst que es dugui a terme en l’Edifi ci del 
Rectorat un simulacre d’evacuació, de dues hores de durada, amb 
l’objectiu d’adquirir experiència en les accions a realitzar per fer 
front a una possible situació d’emergència en les instal·lacions.

Pla de millores de protecció contra incendis

Continuant amb l’adequació dels edifi cis a la normativa de pro-
tecció contra incendis s’han revisat i adequat les instal·lacions de 
sistemes de protecció contra incendis i mitjans d’extinció a tots 
els Campus

Per tal de facilitar el control i manteniment dels senyals d’evacu-
ació dels edifi cis en la web del SPRL s’han inclòs els plànols dels 
edifi cis de la UdL amb la seva senyalització. Aquesta informació 
també s’ha donat a conèixer als membres dels equips d’emergèn-
cia i, especialment, a l’equip d’alarma i evacuació.
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Així mateix, continuant amb l’objectiu de facilitar l’evacuació en 
cas d’emergència s’han col·locat en els diferents edifi cis de la UdL 
plànols on s’indiquen els recorreguts d’evacuació i la ubicació dels 
mitjans d’extinció en cas d’emergència. Està previst que en els pro-
pers mesos el CCCT disposi també d’aquests plànols d’evacuació.

Protecció coberta CCCT, ETSEA i CTT

Continuant amb la protecció de les cobertes dels edifi cis de la UdL 
per tal d’evitar el risc de caiguda d’alçada, existent durant la re-
alització de tasques de manteniment, s’han instal·lat sistemes de 
seguretat anticaiguda en els edifi cis A-B i CTT de l’ETSEA. En l’Edi-
fi ci CCCT s’han col·locat protecció col·lectiva per tal de protegir els 
recorreguts realitzats pel personal de manteniment.

S’han redactat protocols de manteniment i neteja en 
treballs d’alçada 

• Protocol de manteniment i neteja de la claraboia de l’Edifi ci del 
Rectorat.

• Protocol de treballs en la coberta del l’Edifi ci CCCT (Centre de 
Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cap-
pont.

• Protocol de treballs en les cobertes dels edifi cis B i CTT de l’ET-
SEA

S’han dut a terme millores tècniques dels edifi cis principal-
ment en temes de protecció contra incendis, il·luminació, accessi-
bilitat, protecció de desnivells i protecció de maquinària

Proposta de millora de les sortides d'emergència de la Facultat de 
Medicina

Continuant amb les actuacions per a la supressió de barreres 
arquitectòniques i la millora de les condicions de seguretat dels 
edifi cis, en la reunió del CSS, del dia 10 d’octubre de 2005, es va 
aprovar realitzar obres de reforma en les dues sortides d’emergèn-
cia de la planta soterrani de la Facultat de Medicina.

Supressió de barreres arquitectòniques de la UdL. (SPRL 
- OTI)

Durant l’any 2006 s’han dut a terme actuacions d’eliminació de 
barreres arquitectòniques, per a la realització de les quals s’ha ob-
tingut el coofi nançament mitjançant conveni IMSERSO-Fundació 
ONCE.

Resolució dels comunicats de risc a través dels quals els usuaris 
comuniquen al SPRL les condicions perilloses que es produeixen a 
la Universitat per tal de procedir al seu estudi i aplicar les mesures 
correctores adequades per eliminar o minimitzar la situació del 
risc.

Estudis ergonòmics de llocs de treball en despatxos mitjan-
çant l’avaluació d’aspectes com l’espai disponible, il·luminació, 
ventilació i distribució del mobiliari que condicionen en gran part 
la satisfacció dels treballadors en la realització del seu treball.

Coordinació d’activitats empresarials que s’ha continuat duent 
a terme mitjançant la recollida de documentació per tal de garan-
tir que les empreses que treballen per la UdL compleixen amb els 
requisits establerts en la normativa de Prevenció (article 24 de la 
Llei 31/95); recíprocament s’ha fet arribar a aquestes empreses la 
informació en matèria de prevenció de riscos que els poden afec-
tar quan realitzen alguna tasca a la Universitat.

Control de la legionel·la a les instal·lacions de risc.

• Controls externs: contracte amb empresa externa per al con-
trol de la legionel·la en les instal·lacions de la Universitat.

• Controls interns: s’estableixen funcions i responsabilitats so-
bre els controls interns.

Des del SPRL s’han coordinat les tasques externes i internes de 
control de les instal·lacions d’aigua sanitària i torres de refrigera-
ció. S’ha inclòs un apartat en la web del SPRL en què es descriuen 
les instal·lacions (torres de refrigeració, dipòsits d’aigua sanitària, 
dipòsits d’aigua contra incendis i acumuladors) i es detallen les 
activitats de manteniment preventiu.



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

Suport psicolaboral als treballadors de la UdL

S’ha continuat oferint als treballadors de la UdL la possibilitat de 
parlar i refl exionar sobre aquells aspectes de la feina a la universi-
tat que pensin que els hi comporta una sobrecàrrega mental.
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OBJECTIUS DEL PRESSUPOST 2006

El pressupost de la UdL per al 2006 és de 68.497.265 euros, el que 
representa un increment del 21,73% respecte el pressupost del 
2005.

Els objectius del Consell de Direcció de la Universitat de Lleida que 
han marcat les pautes d’elaboració d’aquest pressupost han estat 
les següents:

1. Garantir l’equilibri pressupostari, gestionant efi cient i 
racionalment els recursos disponibles.

2. Incrementar la capacitat d’actuació de les Unitats

a) Increment de la dotació a Departaments i Centres.

b) Descentralització de les responsabilitats i decisions en la gestió 
del pressupost mitjançant la descentralització de la despesa en 
equipament i programari per a la docència i la recerca. 

c) Seguir potenciant i incrementant la dotació per a Centres mit-
jançant l’establiment de contractes-programa dins del marc de la 
Planifi cació estratègica.

3. Garantir una política de promoció i millora del personal 
de la Universitat de Lleida 

a) Dotació per a nova contractació i consolidació del personal aca-
dèmic en el marc del Document de Política de Personal Acadèmic.

b) Continuar la promoció i reclassifi cació del Personal d’Adminis-
tració i Serveis.

c) Continuar la selecció de Personal d’Administració i Serveis per 
tal de dotar d’estabilitat als llocs de treball.

e) Millorar les condicions dels becaris predoctorals de 2n any.

f) Dotació per a l’estabilització del personal de suport a la Recer-
ca.

4. Garantir la qualitat docent de la Universitat impulsant 
l’EEES

a) Incorporació d’una partida per facilitar l’adaptació dels estudis 
al nou marc europeu d’ensenyament superior.

b) Suport a la docència mitjançant un programa d’ajuts a la millo-
ra i innovació docent.

c) Elaboració i implementació del Pla Director de la Docència.

d) Potenciació del programa de formació de professorat a través 
de l’ICE.

e) Seguir potenciant la docència virtual i semipresencial.

5. Recolzament a la recerca i a la innovació tecnològica

a) Creació del Trampolí tecnològic de la UdL dins de l’ofi cina de 
R+D+I, per tal de donar un impuls al desenvolupament de mico-
rempreses i al registre de noves patents.

b) Dotació d’una partida per a la concessió d’ajuts de recerca per a 
la captació d’estudiatnts estrangers de doctorat.

c) Seguir potenciant l’activitat de grups competitius i emergents, 
promovent la creació de xarxes.

d) Es mantenen les beques de recerca pròpies.

e) Progressiu augment del cofi nançament al programa Ramon y 
Cajal.

f) Augment dels recursos destinats a fons bibliogràfi cs, incidint 
especialment en la subscripció a revistes electròniques.

6. Potenciació de la internacionalització de la Universitat de 
Lleida

a) Augment del nombre de beques promogudes per la Universitat 
de Lleida a estudiants Erasmus.

b) Dotació de beques per a promoure les dobles titulacions.
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c) Augment dels ajuts destinats a fomentar accions subjectes als 
convenis bilaterals.

d) Ampliació del nombre de becaris que participen en el programa 
Jade.

e) Augment de la dotació per a Projectes de Cooperació Interna-
cional.

f) Foment de les xarxes de cooperació amb paisos, de Llatinoamè-
rica i del Magrib.

7. Millorar l’atenció personalitzada als estudiants

a) Potenciació del programa d’orientació tutorial de l’ICE.

b) Dotació d’una partida per ajuts a estudiants amb necessitats 
especials.

c) Organització d’un servei d’acollida als estudiants.

d) Manteniment de la unitat d’atenció psicosocial. 

e) Potenciació de les accions d’informació i orientació de l’estu-
diantat.

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

Estat d’ingressos 2005 2006 Variació
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos 9.457 9.250 -2,19% 
Capítol 4. Transferències corrents 37.737 43.265 14,66% 
Capítol 5. Ingressos patrimonials 255 287 12,51% 
Capítol 7. Transferències capital 8.817 15.689 77,94% 
Capítol 9 Passius Financers 3 3 0,00% 
Total ingressos  56.269 68.497 21,73% 

Estat de despeses 2005 2006 Variació
Capítol 1 Despeses de personal 34.191 39.318 14,99% 
Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis 11.327 11.568 2,13% 
Capítol 3. Despeses financeres 2 1 -19,80% 
Capítol 4. Transferències corrents 1.137 1.071 -5,76% 
Capítol 6. Inversions reals 9.606 16.532 72,11% 
Capítol 9. Passius financers 7 7 -1,66% 
Total despeses  56.269 68.497 21,73% 
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Quadre de comparació entre l’estat d’ingressos i de despeses entre l’any 2002-2005

Estat d'ingressos 2003 Variació 2004 Variació 2005 Variació 2006
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 8.895.577 2,42% 9.110.759 3,81% 9.457.479 -2,19% 9.250.347 
Capítol 4 Transferències corrents 29.334.910 18,29% 34.701.087 8,75% 37.737.007 14,66% 43.268.487 
Capítol 5 Ingressos patrimonials 890.000 -44,26% 496.052 -48,65% 254.725 12,51% 286.601 
Capítol 7 Transferències de capital 3.450.213 -3,15% 3.341.700 163,85% 8.817.072 77,94% 15.688.830 
Capítol 9 Passius financers 4.309.600 28,87% 5.553.977 -99,95% 3.000 0,00% 3.000 
Total d’ingressos 46.880.300 13,49% 53.203.575 5,76% 56.269.283 21,73% 68.497.265 
         

Estat de despeses 2003 Variació 2004 Variació 2005 Variació 2006
Capítol 1 Despeses de personal 27.019.583 14,86% 31.033.626 10,17% 34.191.114 14,99% 39.317.977 
Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 10.682.391 0,12% 10.694.792 5,91% 11.326.855 2,13% 11.567.772 
Capítol 3 Despeses financeres   511064,42 -99,69% 1.576 -19,80% 1.264 
Capítol 4 Transferències corrents 672.938 76,68% 1.188.938 -4,36% 1.137.084 -5,76% 1.071.548 
Capítol 6 Inversions reals 8.505.388 9,14% 9.282.869 3,48% 9.605.535 72,11% 16.531.704 
Capítol 9 Passius financers   492.285 -98,55% 7.118 -1,66% 7.000 
Total de despeses 46.880.300 13,49% 53.203.575 5,76% 56.269.283 21,73% 68.497.265 
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