
Utilització de les sales d’estudi i les sales d'usuaris d'informàtica de la UdL en el
curs acadèmic 2016/2017

La Universitat de Lleida posa a disposició dels membres de la comunitat universitària
sales d'estudi i sales d'usuaris d'Informàtica situades als 4 campus. En determinats casos,
les aules d'Informàtica també poden utilitzar-se com a sales d'usuaris d'Informàtica quan
no n'hi hagi classe.

La  utilització  de  les  sales  d'estudi  està  restringida  als  membres  de  la  comunitat
universitària de la UdL i dels centres adscrits, als estudiants de les universitats públiques
catalanes i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i, als Alumni de la UdL . En
casos excepcionals i sempre que l'aforament ho permeti, l'administrador del Campus pot
autoritzar l'ús de les sales d'estudi a persones que preparin proves o oposicions. En el
cas que es prevegi l'ocupació total d'una sala d'estudi, l'accés es restringirà només als
membres de la comunitat universitària de la UdL. La utilització de les sales d'usuaris
d'Informàtica esta restringida als membres de la comunitat universitària de la UdL i dels
centres adscrits.

L'horari habitual d'obertura de les sales d'estudi i les sales d'usuaris d'Informàtica és
l'horari lectiu. En els casos que s'especifiquen més endavant, també romandran obertes
durant la nit, en caps de setmana o en dies festius. Les sales d'estudis que romandran
obertes  durant  els  períodes  de Nadal,  Setmana Santa  i  mes d'agost  en els  quals  els
edificis de la UdL romanguin en serveis mínims i l'horari concret d'obertura s'establiran
en cada cas.

Per accedir a les aules d’estudis fora de l’horari habitual caldrà presentar al personal de
vigilància el carnet de la UdL o d'una universitat pública catalana o una fotocòpia de la
matrícula. L'accés i la sortida es podran fer només a les hores en punt, amb un marge de
10 minuts per davant i per darrera. En el cas que el personal de vigilància estigui present
al Centre de Control, podrà facilitar la sortida a qualsevol hora.

El personal de vigilància portarà un control de l'entrada o de l'ocupació de les sales
d'estudi. L'administrador de Campus trametrà trimestralment al vicerectorat de Campus
els resultats de l'ocupació de les sales d'estudi.

Jesús Avilla
Vicerector de Campus

Dades  facilitades  pels  Administradors  de  Campus,  els  responsables  informatics  de  campus  i  la
responsable de serveis comuns i recollides en el present document per la secretaria del vicerector de
Campus



ANNEX
SALES D'ESTUDI

Campus / Edifici / Espai Horari

RECTORAT 
Facultat de Lletres
0.12.A Sala d'estudis

De 8 a 21 h de dilluns a diumenge mentre 
estigui oberta la biblioteca de la Facultat de 
Lletres.

De  21  a  8  h  des  de  l'inici  del  període
d'exàmens de la Facultat de Lletres fins el
30 de juny.

CIÈNCIES DE LA SALUT
Facultat de Medicina
S02 a S06 Sales d'estudis

Unitat Docent - HUAV
0.01 Sala d'estudis

24 hores els 365 dies de l'any

De 8 a 21 h de dilluns a divendres

ETSEA
Edifici A
-1.01 Sala d'estudis 24 h, de dilluns a diumenge, excepte festius

i excepte de 4 a 6 h.

Tancada en dies festius estatals, autonòmics
i locals i en periòdes de tancament de la 
UdL

CAPPONT
Edifici Polivalent

0.V01 Vestíbul
1.03 Aula docent / Sala d'estudis
1.10 Sala d'estudis
1.11 Aula docent / Sala d'estudis
1.12 Aula docent / Sala d'estudis

Centre de Cultures i Cooperació 
Transfronterer

-1.V01 Vestíbul

La sala d'estudis i l'espai 0.V01 roman obert
les 24 h de dilluns a diumenge

A partir de les 21-22 h les aules de docència
es converteixen en sales d'estudis.

8 a 21 h de dilluns a divendres



ANNEX
SALES D'USUARIS D'INFORMÀTICA

Edifici / Espai Horari

CAMPUS DE RECTORAT

Facultat de Lletres

Es prioritzarà l'obertura de la sala d'usuaris 3.49B vers les dos aules d'informàtica de la facultat

3.49.B Sala d'usuaris
(codi GEC 3.49.2)

8 a 20 h de dilluns a divendres

3.48 Aula d'Informàtica 8 a 20 h de dilluns a divendres. A disposició 
dels alumnes sempre que no hi hagi classe

3.49.A Aula d'Informàtica
(codi GEC 3.49.1)

8 a 20 h de dilluns a divendres. A disposició 
dels alumnes sempre que no hi hagi classe

1.21 - Laboratori Multimèdia 
Comunicació Audiovisual

8 a 20, de dilluns a divendres, sempre que no 
hi hagi classe i no estigui reservat per les 
pràctiques dels alumnes de Comunicació 
Audiovisual.

CAMPUS CIÈNCIES SALUT

Unitat Docent de l'HUAV

2.02.3 Sala d'usuaris 8 a 20.30 h de dilluns a divendres

Facultat d'Infermeria

-1.02 Aula d'informàtica

-1.04 Sala d'usuaris

8 a 21 h de dilluns a divendres. A disposició 
dels alumnes sempre que no hi hagi classe

9 a 21 h de dilluns a divendres.  A disposició 
dels alumnes sempre que no hi hagi classe



ANNEX
CAMPUS D'ETSEA

Edifici A

A.1.2 Sala d'usuaris
(codi GEC A.1.11)

9 a 20 h de dilluns a divendres

CAMPUS DE CAPPONT

FEPTS

2.03 Sala d'usuaris En horari de treball del becari/a de 
col·laboració. S'anunciarà l'horari a la porta de
la sala d'usuaris

2.06 Sala d'usuaris 8 a 21 h de dilluns a divendres

CCCTransfronterera

0.02 Sala d'usuaris
(amb programari lliure)

8 a 21 h de dilluns a divendres

EPS

0.08 Aula d'informàtica i aula de 
pràctiques EPS

En horari de treball del becari/a de 
col·laboració. S'anunciarà l'horari a la porta de
l'aula

Edifici Polivalent

1.02 Sala d'usuaris 24 h tots els dies de la setmana

1.04 Aula d'Informàtica / Sala d'usuaris S'anunciarà  l'horari  de  classe  a  la  porta  de
l'aula. De no haver classe funciona com a sala
d'usuaris les 24 h tots els dies de la setmana

Facultat de Dret i Economia

0.38 Aula d'Informàtica / Sala d'usuaris 8 a 21 h. de dilluns a divendres. Funciona com
a sala d'usuaris quan no hi ha classe.
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