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La Universitat de Lleida vol convertir-se
en una universitat de prestigi,
reconeguda acadèmicament i
socialment
La UdL proposa una Estratègia
Docent i de Formació 2014-2018 que
vol construir un model docent
diferenciat i amb identitat pròpia, dins
del sistema universitari català i
espanyol.

Presentació

L’Estratègia Docent i de Formació de la Universitat
de Lleida 2014-2018 que aquí es presenta, neix de
l’assumpció, per part de la UdL, de la seva
responsabilitat, com a institució pública al servei
de la ciutadania, de donar resposta a les
demandes d’una societat immersa en un ampli
procés de transformació i de reestructuració
social, econòmica, cultural i tecnològica. Proposta
que parteix dels treballs i idees del Pla Estratègic
de la UdL 2013-2016.
En aquest sentit, el conjunt de polítiques, propostes
i accions que forneixen aquesta Estratègia estan,
d’una banda, desenvolupades des d’una visió
sistèmica que engloba el conjunt de la docència i
la formació que es realitza en el si de la Universitat
de Lleida. D’una altra banda, parteixen de la
necessitat de construir un model docent i de
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formació amb una identitat pròpia i diferenciada
a la Universitat de Lleida
Un model que es caracteritzi per articular un
sistema docent i de formació flexible
organitzativament, amb capacitat d’adaptar-se a
les idiosincràsies de cada titulació i centre, que
incorpora metodologies i sistemes d’avaluació
plurals, i que fixa com a objectiu fonamental la
formació integral de l’estudiant tant en termes
acadèmics (com a professional que domina uns
coneixements i competències considerades
significatives per a la seva inserció amb èxit en el
món laboral), com en termes personals (com a
ciutadà que compta amb uns valors i capacitat
de reflexió sobre la societat de la que forma part).
En definitiva, aquesta Estratègia és una aposta de
futur de tota la comunitat universitària lleidatana,
per tal d’enfortir i de rellançar la “marca”
acadèmica de la UdL en el si d’uns sistemes
universitaris nacional i internacional cada cop més
competitius
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qual s’ajusten globalment de forma

La UdL compta amb quasi 10.000
estudiants de grau, màsters, doctorat,
mobilitat i antigues llicenciatures i
enginyeries, als que hem d’afegir
1.000 estudiants més de formació
contínua
1.

adequada l’oferta de places i la matrícula
efectiva, tot i algunes excepcions amb
xifres remarcables. En el cas dels màsters,
la situació és entre ells força diferent; no
obstant les fluctuacions constatades, la
majoria compta amb una dimensió, en
termes de matrícula, acceptable.

La UdL és un sistema global docent i de
formació que s’articula en l’oferta de
graus, màsters, doctorat i formació

6.

una procedència formativa dels seus

contínua.
2.

Situació actual de la
docència i la
formació

estudiants més heterogènia (un 40% dels

La UdL compta, així mateix, amb una

estudiants que entren a primer curs dels

moderadament àmplia oferta de títols

graus no procedeixen del batxillerat).

acadèmics (31 graus, 41 títols pre EEES, 34

Aquest ja no és un fet conjuntural, sinó

màsters, 22 programes de doctorat i 250

que ha passat a ser estructural, i la

cursos de diversa entitat de formació

docència de la Universitat de Lleida ha de

contínua).

respondre assumint-lo i convertint-lo en
una potencialitat de futur.

3.

La UdL ha mostrat, des de l’any 2000 fins a
l’actualitat, una notable disminució del

4.

La UdL ingressa cada any més de dos mil
estudiants als seus graus, que compten

anys s’ha capgirat per manifestar una

amb unes notes d’admissió (que sumen

moderada tendència expansiva, només

l’expedient acadèmic i els resultats de les

truncada el present curs. En tot cas, les

proves de selectivitat), amb valors

disparitats per centres són elevades.

intermedis.

La UdL és una universitat de dimensions

8.

La UdL ha aconseguit consolidar una

petites en el context universitari català i

notable capacitat d’atracció

espanyol. Representa el 3% dels estudiants

d’estudiants, en termes relatius, que

universitaris catalans i l’1% dels espanyols.

provenen d’altres indrets de Catalunya i

Una universitat que, a més, “perd” un

Espanya (el 39% dels seus estudiants

nombre considerable de potencials

provenen d’altres províncies o territoris).

universitats catalanes.
5.

7.

nombre d’estudiants, que en els darrers

estudiants lleidatans que marxen a altres
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La UdL progressivament va comptant amb

La UdL té una proposta de graus en la
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9.

la UdL compta ja amb una incorporació

majoria clara són doctors i professorat a

significativa d’estudiants de nacionalitat

temps complet.

estrangera, procedents en molts casos de
famílies que han immigrat a Lleida (un
9,2% dels estudiants eren estrangers en el
curs 2012-13).
10. A la UdL el desenvolupament dels

Situació actual de la
docència i la
formació
-conclusió-

d’estudiants per professor/a, manifesta
disparitats importants entre els graus -més
acusades que en els màsters-. Així, ADE
comptava amb 26,6 estudiants per

preceptes de l’EEES ha configurat un

professor a temps complet, mentre que

escenari docent en el qual la dimensió de

Estudis catalans i occitans només 4,3.

les assignatures s’ha convertit en un vector

Destacaven a la banda alta Dret, Treball

important, ja que condiciona positivament

social, Educació infantil i Educació social,

o negativament alguns dels elements clau

tots ells amb més de 20 estudiants per

de la filosofia de l’EEES: com és l’avaluació

docent, i en la banda baixa estaven

continuada o la potenciació dels treballs

Estudis hispànics: llengua i literatura,

pràctics. Aquí les disparitats de situacions

Biotecnologia, Enginyeria agrària i

entre centres i entre els graus i màsters és

alimentària, i Nutrició humana i dietètica,

molt àmplia.

tots ells amb menys de 10 estudiants per

11. A la UdL les taxes de rendiment, com a
termòmetre dels resultats acadèmics, i la

docent.
14. La formació contínua a la UdL té un

satisfacció dels estudiants, que reflecteix

arrelament important, havent superat en

la percepció d’aquests de la qualitat

el curs 2012-13 les 250 propostes que

docent rebuda, són, en termes generals,

aplegaven 1.000 estudiants, i que

força bones, amb nivells clarament

s’adreçaven tant a personal de la pròpia

comparables a las ràtios registrades a la

universitat, com a ciutadans i ciutadanes

gran majoria d’universitats catalanes i

que volien millorar la seva formació

espanyoles. Així, d’una banda, en el curs

professional o que volien enfortir el seu

2012-13 el 60% de les assignatures tenien

bagatge cultural i de coneixements. Tot i

un rendiment superior al 75%. D’una altra,

així, a diferència d’altres universitats

el 38% del professorat als graus i el 50% en

catalanes en les quals s’ha produït un

els màsters superava el 4 com a nota

notable creixement de les matriculacions

mitjana, mentre que només un 2,3% en els

en propostes de formació contínua,

graus i un 2,9% comptava amb un valor

aquesta xifra a la UdL ha mostrat una

inferior a 2,5.

tendència a l’estancament a la darrera

12. Una de les claus que expliquen el nivell
assolit de qualitat docent a la UdL rau en
la seva plantilla de professorat. Una
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13. L’anàlisi de la ràtio entre nombre

dècada.
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L’Estratègia Docent i de Formació
2014-2018, vol ser una resposta als
reptes que els canvis que viu la
societat lleidatana i catalana
comporten en la formació i
l’educació superior que la UdL ha
d’oferir com a institució pública
universitària.

1.

És una estratègia global i integral.

2.

Vehicula el compromís de la UdL com a
institució pública amb la societat de la
que forma part.

3.

territori que li és més proper, les Terres de
Lleida, no solament amb la docència
reglada, sinó a tra vés dela formació
continua.

Per això, aquesta Estratègia, que vol anar més
enllà de ser un simple compendi de normatives
acadèmiques, vol explícitament construir un

4.

la docència i la formació de la UdL.

identificable per a la Universitat de Lleida.

principis

El model docent i de formació que proposem es

5.

flexible i de qualitat d’ensenyament-

quals podem destacar-ne tres: formular una oferta

aprenentatge.

docent basada en la solidesa del seu prestigi
del procés d’ensenyament-aprenentatge, i

6.

7.

Aposta per una nova governança de la

estudiants en les diferents carreres que cursen.

docència i la formació de la UdL

Prestigi, qualitat integral i ocupabilitat són, així, les

definida per la coordinació global, la

tres idees-força que han de donar sentit últim al

descentralització i la coresponsabilitat.

model docent de la Universitat de Lleida i al
compromís de la universitat amb la societat de la

8.

L’Estratègia Docent i de Formació se sustenta, per
tant, en una sèrie de principis generals, dels quals
emanaran les diverses polítiques, programes i
actuacions que concretaran aquesta proposta, i
que tenen com objectiu final la vertebració del
model docent propi de la UdL.

Compta amb una temporalitat àmplia
que permeti desenvolupar el conjunt de

que forma part.
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Situa l’estudiant i el professorat en
l’epicentre de tota la seva actuació.

garantir l’orientació cap a l’ocupabilitat de la
docència i la formació que reben els nostres

Articula tot el procés d’educació i
formació a partir d’un sistema dinàmic,

configura a partir d’uns trets distintius, d’entre els

acadèmic i social, promoure la qualitat integral

Converteix la internacionalització en un
dels eixos estructurals que caracteritzin

model docent i de formació diferenciat i

Principis i objectius:

Impulsa el lligam ferm de la UdL amb el

reformes i canvis que la vertebren.
9.

Parteix de la tesi que la construcció d’un
model docent propi només és viable si
compta amb la participació activa de
tota la comunitat universitària.

10. Fomenta la flexibilitat organitzativa.
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L’Estratègia Docent i de Formació 20142018, es planteja com a objectius de
curt i mig termini guanyar dimensió,
prestigi, i visibilitat acadèmica i
territorial.

la UdL. Però tot aquest esforç, de tothom, de

Quatre són els objectius fonamentals:

universitat, la qual cosa, sens dubte,

canvi profund de l’oferta i les estructures
acadèmiques té un objectiu fonamental: formar
òptimament els nostres estudiants. Si ho
aconseguim, segur que tindrem uns estudiants
que estaran orgullosos del seu pas per a la nostra
incrementarà el sentiment de pertenença. I

1. Enfortir la nostra oferta acadèmica per a guanyar

aquesta serà una força molt potent per atreure

prestigi i dimensió. Per això, hem de posar en marxa

altres estudiants i guanyar complicitats sòlides

el nou model de docència de la Universitat de

amb la societat.

Lleida, per la qual cosa és necessari articular un

Principis i objectius:
objectius

procés de reflexió, revisió i reforma de la nostra

3. Aconseguir el reconeixement per una

actual oferta acadèmica, fonamentalment, de

docència i una formació universitària de prestigi

graus i màsters. Al mateix temps, cal impulsar una

acadèmic i social. Per assolir-ho és necessari que

expansió selectiva i estratègica de l’oferta

el nou model docent i de formació compti amb

acadèmica. D’una banda, per la via del foment de

uns trets distintius que el singularitzin i el facin

les dobles titulacions en graus i màsters —i altres

identificable tant dins del sistema universitari

fórmules organitzatives com les mencions

català, espanyol i europeu, com per al conjunt

d’especialització, minors d’ocupabilitat o de

de la societat. Dos grups de trets diferenciadors

formació generalista, propostes de formació

vertebraran aquesta especificitat: a) la

contínua complementària—, tant en termes de

formulació d’una estructura i organització de la

sumar sinèrgies de titulacions ofertes a la pròpia UdL,

docència i dels sistemes d’avaluació flexibles,

com de sumar aquelles titulacions que s’imparteixen

dinàmics i adaptats a la idiosincràsia de cada

en altres universitats catalanes, espanyoles i

titulació. Flexibilització que ha de permetre que,

estrangeres. I, d’una altra banda, definir noves

efectivament, es pugui compaginar l’estudi i el

propostes de graus i màsters, que aportin

treball; b) la integració amb caràcter estructural

singularització i prestigi acadèmic i social a la UdL, i

de quatre eines formatives clau adreçades a la

que permetin ampliar alhora la dimensió de la nostra

totalitat dels estudiants: pràctiques, domini de

universitat. Propostes que han d’estar fermament

llengües estrangeres (l’anglès en especial),

lligades a necessitats de l’emergent economia del

formació transversal, i treballs fi de grau i de

coneixement i als nous sectors professionals.

màsters lligats a l’ocupabilitat i/o a la recerca.

2. Construir una ensenyança universitària de la qual

4. Articular una organització administrativa i de

es pugui sentir orgullós l’estudiant i que fomenti el

gestió de la docència i la formació sòlida i eficaç.

sentiment de pertinença. El prestigi, la qualitat

Que tingui la capacitat de respondre als reptes

integral i l’ocupabilitat són les idees-força que han

de futur del nou model acadèmic de la UdL.

d’impregnar el nou model docent i de formació de
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Esquema de les
polítiques i propostes
de l’Estratègia
docent i de
formació
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L’objectiu fonamental del conjunt de
polítiques que conflueixen en l’àmbit de
la docència de graus de la UdL és
guanyar prestigi acadèmic i social de la
nostra oferta docent, al mateix temps,
que guanyar dimensió en termes de
comptar amb una xifra de matrícula
més elevada. Aquests dos objectius són
vitals en un escenari de competència
cada cop més evident entre
universitats.

disponibles, amb una clara vocació internacionalista,
i estretament lligades a sectors econòmics i
professionals emergents i de futur.
2. Reformar els plans d’estudi per enfortir el seu
prestigi, qualitat i ocupabilitat.
Cal, en aquest moment del desplegament de l’EEES,
que la UdL iniciï un procés de reforma del conjunt de
plans d’estudis de grau, per tal de fer viable, visible i
creïble el seu nou model docent. Amb els criteris:
a) Impulsar la flexibilitat organitzativa en les
estructures curriculars.
b) Incorporar significativament el vector
ocupabilitat.

1. Consolidació i impuls de l’oferta de graus.
La UdL necessita repensar el seu mapa de titulacions

Política de graus

c)

de grau, tenint present la inserció d’aquesta oferta en

sòlides, i amb capacitat d’atreure

el si del sistema universitari català i espanyol, tot

estudiants i de respondre a les demandes

assumint les diverses dinàmiques pròpies de cada

de coneixement i de formació de la

grau. L’objectiu primordial ha de ser consolidar i

societat.

potenciar l’oferta actual, que globalment

d) Facilitar la compaginació efectiva de
l’estudi amb el treball.

considerem com adequada, i construir noves
propostes de grau. Així, en primer lloc, cal analitzar la

e)

mecanicista en termes de matrícula, però sí que, com

Integrar vies per permetre les
interconnexions entre títols.

situació de cada grau, sense un plantejament
f)

Fomentar la innovació docent (noves

a institució pública d’educació superior, cal establir

metodologies docents, sistemes

un mínim de viabilitat acadèmica, tot induint a

d’avaluació flexibles i adaptatius –contínua

aquells que no el superin a un replantejament en

i d’altres fórmules-, orientació i tutoria més

profunditat per tal de guanyar dimensió i qualitat.

dinàmiques, innovar propostes

En segon lloc, cal articular un conjunt de noves

d’internacionalització del currículum,

possibilitats que enriqueixin la nostra oferta de graus:

impulsar decididament la

dobles titulacions, mencions d’especialització, minor

semipresencialitat i la docència online...).

d’ocupabilitat, minor de formació generalista,
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Construir propostes acadèmicament

g) Incorporar els criteris acadèmics bàsics que

propostes pilot de 3+1+1, graus amb entrades

defineixen el model docent i de formació

conjuntes i sortides diferenciades, i formació contínua

de la UdL (crèdits per assignatura,

complementària. En tercer lloc, hem de formular

estructura dels graus, sistemes d’avaluació,

noves propostes de graus, que han de ser sòlides i

pràctiques, treballs fi de grau, formació

innovadores acadèmicament, amb capacitat

transversal, guies docents, lligar docència i

d’atreure estudiants, sostenibles amb els recursos

recerca...).

1
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Els màsters universitaris constitueixen el
nivell d’educació superior a través del
qual la Universitat de Lleida ha d’oferir
una docència especialitzada i
distintiva, amb uns trets que la facin
característica i específica, i amb la
qualitat i el prestigi identificadors i
representatius de la nostra institució.

en determinades propostes, força baixa. Cal establir
llindars de viabilitat acadèmica, per tal de tenir una
oferta de qualitat i competitiva.
Al mateix temps, s’aposta per crear noves propostes de
màsters, per tal d’enfortir l’oferta. En aquest sentit, es
prioritzaran propostes que lideri la UdL com també
aquelles que siguin dobles titulacions amb altres
universitats i màsters interuniversitaris que tinguin
matrícula a la nostra institució. Aquests nous màsters,
d’igual modo, han de ser propostes clarament

La política de màsters de la Universitat de Lleida ha

innovadores i viables tant en termes de matrícula, com

d’articular respostes que permetin potenciar les

des del punt de vista de la força docent necessària per

línies de millora de la qualitat i del prestigi ja

dur-les a terme.

iniciades així com obrir-ne de noves i, a la vegada,

Política de màsters

sistematitzar els processos per tal d’aconseguir una

2. Reformar els plans d’estudi per reforçar el seu nivell

major eficiència en tots els àmbits relacionats amb

de prestigi i la seva competitivitat.

els màsters universitaris, especialment en el terreny

Cal, davant l’actual situació dels màsters de les

de la gestió acadèmica i administrativa. Aquesta

universitats catalanes i espanyoles, que la UdL comenci

política es basa en uns principis claus: a) compromís

un procés de reforma del conjunt de plans d’estudis de

amb els estudiants que ens ha de portar a oferir uns

màsters, per tal de fer viable, visible i creïble el seu nou

projectes acadèmics sòlids, atractius i competitius,

model docent, a partir dels següents criteris:

que tinguin en l’ocupabilitat un element transversal

a) Considerar el mapa de màsters de cada

fonamental; b) oferta global de màsters potent que

centre, i tenir present la sortida pròpia

ha de conjugar un ampli abast temàtic en

d’estudiants graduats i, alhora, les

propostes de qualitat amb l’especialització en

demandes socials de professionals i

aquells àmbits del coneixement definits com a
estratègics en l’actual Pla Estratègic de la UdL 2013-

d’investigadors.
b) Incorporar significativament el vector

2016; c) flexibilització de l’estructura curricular per
tal que tingui capacitat d’adaptar-se a la

ocupabilitat.
c)

idiosincràsia de cada proposta acadèmica.

Aprofundir en la reforma de l’estructura
curricular per fer-la més flexible i adaptada a
la diversitat de tipologies dels estudiants.
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1. Consolidació i renovació de l’oferta de màsters.

d) Impulsar activament la internacionalització.

L’oferta de màsters que segueixen les directrius de

e)

Innovar en les metodologies docents.

l’Espai Europeu d’Educació Superior a la UdL és

f)

Integrar els criteris acadèmics bàsics que

àmplia temàticament i consolidada com a projecte

defineixen el model docent i de formació de

acadèmic i professional. Ara bé, l’evolució recent

la UdL (crèdits per assignatura, estructura,

de la matrícula d’estudiants ha resultat, en alguns

sistemes d’avaluació, pràctiques, TFM, guies

casos, satisfactòria; en altres, clarament irregular i,

docents, lligar docència i recerca...).

1
2

La formació contínua constitueix per a
la UdL una de les seves responsabilitats
acadèmiques i socials més rellevants.
Així, la Universitat de Lleida vol oferir la
possibilitat de seguir formant-se als
diferents sectors que constitueixen el
teixit professional, empresarial i laboral
de la societat que l’envolta. Igualment,
vol apostar per la millora de la formació
cultural i de l’increment dels
coneixements generals de tots els
ciutadans.

socioeconòmic del territori del que formem
part, però oberta a oferir els seus cursos via
online a qualsevol lloc.
b) Potenciar els màsters i altres fórmules de títols
propis. Per tal de confegir una oferta pròpia
que permeti a les persones professionals
renovar coneixements, capacitats i
competències, que els facilitaran tant una
millor inserció laboral com la seva promoció.
c)

Crear un espai de formació per a
treballadors/es. En aquest sentit, la UdL ha
d’apropar-se a les empreses i entitats del teixit
productiu agrari, industrial, construcció,
comerç i serveis, així com a les institucions

Política de formació
contínua

La política de formació contínua de la UdL ha de

públiques, per tal de generar cursos

suposar un canvi profund de la situació actual, a

específics, a demanda de les empreses i de

partir de l’experiència aconseguida aquests anys i

les institucions i de les seves necessitats de

tenint present el fort desenvolupament que aquesta

millorar la formació i capacitats dels/de les

ha registrat a la resta d’universitats del país. En

treballadors/es.

aquest sentit, la definició de nous objectius,

d) Complementar la formació oficial de graus i

l’establiment de ferms lligams amb les empreses,

màsters. Els nostres titulats superiors necessiten

sectors professionals i administracions i, sobretot, la

seguir perfeccionant i completant el seu

constitució del nou Institut Superior de Formació

currículum professional en un món global i

Contínua -centrat en l’acció de la UdL cap a la

canviant, cada cop més complex. Tanmateix,

societat-, han de ser els instruments d’aquesta

cal començar a dissenyar propostes de

transformació.

formació contínua que, a més de les anteriors,

La formació contínua a la UdL defineix uns objectius

puguin ser cursades de forma compartida i/o
simultània amb la docència reglada.

prioritaris que constitueixen els eixos d’aquesta nova
política formativa:

e)

de formació contínua. Adreçada tant a la

a) Oferir a la societat una formació contínua
de qualitat i innovadora. La UdL ha de

difusió de coneixements i temàtiques

dissenyar i implantar mecanismes de

concretes demandades per la societat com a

prospecció que permetin avançar amb

la millora general dels nivells socioculturals de
la població.

propostes formatives sòlides
acadèmicament, útils socialment i en

11

Potenciar la Universitat d’Estiu com un espai

f)

Fomentar la formació contínua online. Fet

consonància amb les necessitats que van

que, alhora, permet ampliar el nostre radi

apareixent a la societat actual, contribuint

territorial d’actuació, com igualment facilitar

així a impulsar el desenvolupament

el compaginar treball i formació.

1
2

La UdL necessita dotar-se d’un model
docent i de formació propi i
identificable, de prestigi i qualitat. En
aquest sentit, la potenciació de les
pràctiques i la formació transversal es
converteixen en dos instruments
essencials perquè la formació dels
estudiants guanyi en capacitat
d’ocupabilitat futura, una vegada
titulats, i en formació integral.

institucional que engloba els vicerectorats i a les
facultats i escoles (que, al seu torn, incorporen el
professorat responsable de les pràctiques en cada
ensenyament, i el professorat que exerceix funcions de
tutoria de cada acció de pràctica desenvolupada). A
més, per un àmbit de gestió, que tindrà com epicentre
la futura Oficina d’Ocupabilitat, Pràctiques i Borsa de
Treball (OOPB), que treballarà activament en aquest
terreny amb els negociats acadèmics dels centres.
Les pràctiques podran ser curriculars –inclosa
l’alternança- i extracurriculars, i podran realitzar-se en
empreses i institucions externes (del territori, nacionals i

Política de
pràctiques i de
formació transversal
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1.El sistema de pràctiques: l’eina clau per l’ocupabilitat

internacionals) i, igualment, podran desenvolupar-se en

dels estudiants

els diversos serveis i unitats així com en els grups i instituts

La Universitat de Lleida contempla les pràctiques

de recerca de la UdL. En tots els casos s’haurà d’haver

acadèmiques com una activitat docent regulada i

definit un Projecte Formatiu.

oficial que té com a funció fonamental contribuir a la
formació integral de l’estudiant, a través del

2. La formació transversal: enfortint la formació integral

desenvolupament d’un programa de treball

de l’estudiant.

acadèmic en una empresa o institució, en el qual

La UdL, al mateix tems que ha de formar bons

aquest aplica els coneixements i les competències

professionals de les diverses branques del coneixement,

adquirides en el decurs de la carrera en un àmbit

ha de facilitar el desenvolupament intel·lectual i

professional proper als objectius formatius del títol de

personal de l’estudiant a partir d’uns valors i ha d’ajudar-

l’ensenyament respectiu.

lo a construir la seva capacitat de reflexió crítica per tal

Així, assumint aquesta importància, la UdL continua

que puguin interactuar en la societat de la qual forma

apostant perquè les pràctiques siguin obligatòries en

part com a ciutadà i ciutadana. Per aconseguir-ho,

tots els seus graus, i optatives en els màsters.

entre altres qüestions, cal oferir coneixements i

En aquest sentit, atesa la dimensió de la universitat, el

capacitats que siguin socialment útils pel conjunt de

volum d’accions de pràctiques que s’ha de dur a

l’estudiantat, indistintament de la titulació que cursin, i

terme anualment i la complexitat de la gestió que

que tenen així un caràcter de formació transversal.

impliquen (tant interna com externa), cal estructurar

D’una banda, tenim la formació estratègica transversal,

un sistema de pràctiques comú per a tota la UdL, poc

configurada per un grup de propostes centrades en:

burocràtic i molt àgil, que es caracteritzi per assumir

l’emprenedoria; el pensament científic; les TIC’s i les

com a principi essencial el de la flexibilitat

noves plataformes tecnològiques; i comunicació i

organitzativa per a què s’adapti a les necessitats

expressió escrita i oral. D’una altra, tenim la formació

formatives de cada centre i/o ensenyament, tot

bàsica transversal que engloba propostes culturals i

garantint la qualitat formativa i els drets dels estudiants.

esportives; de gènere; de cooperació; la Universitat

Aquest sistema està configurat per un àmbit

d’Estiu; els congressos; i la representació estudiantil.

1
2

La UdL necessita readaptar i reconfigurar
la seva administració docent, per tal de
respondre eficaçment i eficientment a
les exigències que implica, en
l’actualitat, l’aposta estratègica per un
model docent propi de prestigi
acadèmic i social, d’alta qualitat integral
i amb l’ocupabilitat com a referent. Al
mateix temps, que necessita estructures
de debat i de pressa de decisions sobre
la docència i la formació més operatives.

docents, el segon relacionat amb el suport global a
l’estudiantat, i el tercer configurat per la formació
complementària a la docència reglada -formació en
llengües i formació contínua-. Cadascun d’ells està
actualment configurat des del punt de vista administratiu
de forma diversa -hi ha serveis, unitats, oficines..-, però en
tots es pretén que, més enllà de les millores organitzatives
necessàries, el seu funcionament es fonamenti en la
cooperació activa i en la resolució transversal dels temes.
En aquest sentit, la coordinació tècnica i la transversalitat
global s’articulen administrativament a través del paper
de la Direcció de l’Àrea de Docència, Formació i Qualitat,
i, políticament, rau en l’equip de govern de la UdL.

1.Cap a un nou model de gestió docent i formativa

Política de gestió i
de governança de
la docència
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Es proposa avançar cap una nova estructura

2. Cap a una nova formulació dels òrgans de govern de la

organitzativa de la gestió de la docència i la formació

docència i la formació.

de la UdL, cercant un model modern, dinàmic, flexible

La UdL necessita una racionalització profunda de la

i transversal, poc burocràtica i molt proactiva, basada

multiplicitat de comissions d’entitat diversa existents, i que

en el principi de cooperació activa entre els diferents

operen en el terreny de la docència i la formació, algunes

vicerectorats, direccions de centres, serveis i unitats, i

de les quals solapen clarament les seves competències i

instituts que intervenen en el desenvolupament

funcions.

quotidià del sistema docent de la nostra institució.

Aquesta proposta s’ha de situar en el debat obert en el si

Aquesta nova estructura, que caldrà detallar en la

del sistema universitari del país sobre la Governança, per

modificació del Catàleg i de la Relació de Llocs de

tal de comptar amb òrgans de govern i gestió, en aquest

Treball del personal d’administració i serveis, implicarà

cas docents i de formació, que siguin operatius i eficaços,

una relativa reorganització de l’aparell administratiu i

alhora que es garanteix la participació i el control

de gestió, que s’haurà d’apartar a la realitat

democràtic de tots els estaments universitaris i es fa

acadèmica de graus, màsters i formació contínua. Així

efectiva una cultura general de rendició de comptes

mateix, i si s’escau, caldrà la creació de noves unitats

interna i externa sobre els resultats de l’activitat

que responguin als nous reptes docents i formatius que

universitària, en aquest cas l’acadèmica.

té plantejats la Universitat de Lleida. Tot aquest procés

En tot cas, a l’espera de que es concreti aquest debat

que s’ha de dur a terme comptant amb la complicitat

més general, es podria avançar en rellançar la Comissió

i el suport del personal d’administració i serveis de la

d’Avaluació i Millora de la Docència, creada per l’article

nostra universitat.

99 dels Estatuts de la UdL, que podria assumir les funcions

La Universitat de Lleida, així, contempla tres grans

que actualment tenen la Comissió d’Ordenació

espais d’actuació i treball quotidià en el terreny de la

Acadèmica (creada per l’article 10 del Reglament del

docència i la formació: el primer lligat a la gestió, a la

Consell de Govern), de la Comissió d’Estudis Oficials de

planificació i la qualitat de les activitats acadèmiques

Postgrau i de la Comissió de Formació Contínua.

1
2

La UdL proposarà un programa
d’accions estratègiques per promoure el
prestigi acadèmic de l’oferta docent i de
formació dels nostres centres. Seran
accions rellevants i amb l’objectiu
d’incidir significativament sobre les
potencialitats i actuar sobre les
problemàtiques. Al mateix temps, que
impulsarà decididament una cultura de
la qualitat, amb una visió integral i
global, que estigui en el mateix substrat
en el qual es construeix el dia a dia de la
docència i la formació.

docents, que tindrà tres anys de durada prorrogables
per altres dos, i comportarà un compromís explícit per
reforçar el prestigi acadèmic i social mitjançant la millora
de la qualitat integral de la docència, potenciant
l’atractivitat de l’oferta, garantint la seva
internacionalització i fomentant la capacitat
d’ocupabilitat en la formació que reben els estudiants.
2. La qualitat de la docència com a cultura general de la
UdL.
La UdL ha de ser activa en recerca de l’excel·lència de
la docència que imparteix, a partir d’entendre-la com
un compromís per construir, curs darrera curs, un servei
públic educatiu de qualitat i prestigi, reconegut per les
administracions i per la societat com a tal.

Política de prestigi i
qualitat integral de
la docència
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1. Prestigi acadèmic: una fita clau per a la docència

En aquest sentit, la UdL posarà en marxa un conjunt

de la UdL.

d’accions per impulsar la millora permanent de la

La UdL vol oferir una docència de prestigi, reconeguda

qualitat integral de la docència.

tant acadèmicament pels sistemes universitaris

Aquestes accions seran definides i coordinades pels

nacionals i internacionals, com socialment. En els

vicerectorats amb competències en la docència de

propers anys, les universitats competiran cada cop

grau i màster, el de qualitat docent, i el de personal

més en el terreny del prestigi, que incorpora elements

acadèmic, així com pel conjunt de centres.

tangibles i intangibles de qualitat integral de la

En aquest sentit, existiran amb tres eixos d’actuació

docència i la formació ofertes, i suma dialècticament

prioritaris que han d’articular l’actuació de la UdL en

les percepcions socialment construïdes de les

aquest terreny en els propers anys, i que són els següents:

administracions, els agents socials i les famílies sobre

a) reforçar el protagonisme i el reconeixement de la

aquesta qualitat i el seu nivell.

bona docència realitzada pel professorat; b) corregir

Per tal de conduir aquest procés d’enfortiment del

efectivament les accions docents i els resultats formatius

prestigi acadèmic i social de la Universitat de Lleida, i

no satisfactoris; c) promoure la “cultura” de la innovació

de la seva oferta acadèmica, i amb la voluntat

i la millora docent permanent.

d’optimitzar l’ús dels recursos en accions que tinguin un

A més, cal apostar fermament per fer convergir aquesta

impacte de caràcter estructural i global, la UdL posarà

cultura de la qualitat integral i els programes de

en marxa un Programa d’accions estratègiques per a

formació del professorat, fent aquests molt més flexibles i

l’impuls del prestigi acadèmic de la Universitat de

sòlids acadèmicament. En aquest sentit, es procedirà a

Lleida. A aquesta convocatòria només es podran

una reforma en profunditat d’aquests (objectius,

presentar els diferents centres que conformen la UdL.

temàtiques, professorat i temporalitat), situant el seu

Aquest programa es concretarà en una convocatòria

lideratge i les seves estructures de gestió en la

impulsada pels vicerectorats amb competències

Coordinació d’Innovació Docent.

1
2

La UdL	
  vol canviar radicalment el marc
de relacions amb l’ensenyament no
universitari de Lleida. Cal construir noves
dinàmiques de treball conjunt basades
en la cooperació global
institucionalitzada i el respecte mutu.

d’Ensenyament crearan el Consell Educatiu UniversitatEnsenyament Secundari de Lleida, que presidiran els
màxims responsables de la Conselleria d’Ensenyament i
de la Universitat de Lleida. L’objectiu bàsic d’aquest
Consell es aprofundir en aquelles accions de política
educativa que, amb un caràcter transversal i innovador,
permetin que la globalitat del sistema educatiu lleidatà
guanyi qualitat i prestigi. D’aquest objectiu fonamental

Política
d’interrelació amb
l’ensenyament no
universitari

La Universitat de Lleida és conscient de què les

se’n deriven dos de concrets: el primer rau en

relacions entre la nostra institució i la resta d’àmbits

aconseguir una visió integral d’aquells coneixements i

que configuren l’educació superior i l’ensenyament no

competències que són nuclears i que s’han de

universitari no ha assolit els nivells d’intensitat i de

desenvolupar tant a l’ensenyament secundari com a

qualitat idonis, i per això es proposa impulsar un canvi

l’ensenyament universitari, la qual cosa ha de permetre

de paradigma en les relacions que s’estableixen entre

superar disfuncions formatives i, al mateix temps,

les diverses etapes del sistema educatiu. Aquest canvi

contribuir a augmentar el rendiment dels estudiants una

és del tot necessari per a la nostra universitat, entre

vegada han entrat a les aules universitàries; el segon es

altres qüestions perquè ens ha de permetre guanyar

centra en què la formació dels mestres que es realitza a

les complicitats necessàries amb el professorat,

la universitat ha de tenir en compte la realitat, complexa

l’estudiantat i les seves famílies, per tal que contemplin

i plural, del món educatiu no universitari i els seus eixos

la UdL com a una universitat de prestigi i de qualitat en

de desenvolupament estratègic que es defineixen tant

la qual es pot confiar la formació i preparació

per part de l’administració com per part de la direcció

professional dels estudiants.

dels centres educatius. Evidentment, aquesta aposta

Aquest nou paradigma es basa en tres principis

facilitarà una orientació a l’estudiant prèvia a l’entrada

essencials:

en la universitat molt més propera i efectiva.

a) el respecte mutu entre els diferents agents del
sistema educatiu a Lleida,

2. El nou marc de relacions amb els altres àmbits de

b) la cooperació global des de l’autonomia en l’àmbit

l’educació superior no universitària.

formatiu -tant de professorat com d’estudiants-, en el

La UdL vol construir un marc de relacions institucionals i

de la investigació sobre les principals qüestions que té

acadèmiques més sòlides amb la resta d’àmbits de

plantejades el sistema educatiu, i en la promoció i

l’educació superior (ensenyaments artístics, la formació

desenvolupament conjunt d’iniciatives transversals

professional de segon grau, els ensenyaments

d’innovació docent,

professionals d'arts plàstiques i disseny, i els

c) per l’establiment de mecanismes d’interrelacions

ensenyaments superiors esportius). En aquest sentit, la

permanents i institucionalitzats.

UdL vol que aquestes relacions estiguin presidides per la
voluntat de sumar sinèrgies en benefici de la millora
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1. El nou marc de relacions amb l’ensenyament no

formativa dels estudiants i de la seva ocupabilitat, i

universitari: primària, ESO, batxillerat i cicles formatius

considera necessari explorar vies de col·laboració

La Universitat de Lleida i el Departament

efectiva especialment en el terreny acadèmic.
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