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Inscrits

Cursos realitzats

595

32

Mitjana
18,59 inscrits/curs

Distribució dels inscrits per localitats dels cursos
Localitat
Lleida

Inscrits

Cursos

Mitjana

271

15

18 inscrits/curs

La Seu d’Urgell

88

7

12,57 inscrits/curs

Àger

15

1

15 inscrits/curs

Tremp

32

2

16 inscrits/curs

Alcoletge

18

1

18 inscrits/curs

Solsona

9

1

9 inscrits/curs

Arbeca

15

1

15 inscrits/curs

147

4

36,75 inscrits/curs

Cursos Virtuals

Evolució de matriculats a la Universitat d'Estiu (període 2003-2013)

Distribució dels inscrits per sexe
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Perfil persones matriculades
Perfil professional
El perfil de les persones matriculades a la Universitat d’Estiu és divers. Del total d’inscrits, un
49,4% eren estudiants de la UdL (293 persones). Procedien de la Facultat de Ciències de
l’Educació (92), de la Facultat de Dret i Economia (55), de l’ETSEA (39), de la Facultat de Lletres
(32), de l’Escola Politècnica Superior (21), de la Facultat de Medicina (17) i de l’Escola
Universitària d’Infermeria (12). També s’hi han inscrit 17 estudiants del Programa Sènior, 7 de
l’Escola Universitària de Relacions Laborals i 1 de l’INEFC-Lleida.
Així mateix, 70 estudiants d’altres universitats (un 11,7% del total de matrícules) van triar els
cursos d’estiu de la UdL per completar la seva formació. 63 procedien d’universitats de la Xarxa
Vives d’Universitats (26 de la UAB) i 7 d’altres universitats espanyoles.
Per últim, 232 inscrits que suposen un 38,9%, no eren estudiants universitaris sinó que
provenien principalment del món professional. Aquesta dada demostra que la Universitat
d’Estiu reforça el vincle establert entre la Universitat de Lleida i la societat, oferint cobertura a
les demandes de formació de diferents sectors laborals.
En aquest sentit, cal destacar un total de 73 mestres i professors de diferents nivells educatius
que es van matricular als cursos de la Universitat d’Estiu.
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Procedència geogràfica
La procedència geogràfica dels inscrits a la Universitat d’Estiu era en un 73,4% de la província
de Lleida, seguit per un 13,1% de la de Barcelona i un 6,1% repartits entre Girona i Tarragona.
El 7,4% restant procedia de l’Aragó, les Illes Balears, el País Valencià i Andorra.

Les persones provinents de la província de Lleida, venien principalment del Segrià (un 65,9%),
seguits per un 7,6% procedents del Pla d’Urgell i d’altres indrets de la plana de Lleida i del
Pirineu.
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Resultat enquestes estudiantat
Valoració acadèmica
Valoració del 0 al 10 dels aspectes següents:







Adequació del curs al programa
Nivell d’aprofundiment dels temes
Nivell d’assoliment dels objectius
Nous coneixements adquirits
Coordinació entre els ponents
Valoració de les ponències impartides pel professorat

MITJANA GENERAL UNIVERSITAT D’ESTIU

8,88

Mostra: 368 enquestes

Qualificació mitja per seus (sobre 10)
Seus

Valoració

Àger
La Seu d’Urgell
Alcoletge
Lleida
Tremp

9,57
8,88
8,86
8,68
8,43

Altres aspectes de l'enquesta
Atenció rebuda per part del personal de la
Universitat d'Estiu (sobre 10)

Et tornaries a matricular a la Universitat d'Estiu?

9,03

Valoració del procediment de matriculació
(sobre 10)

8,96
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Professorat de la Universitat d’Estiu
Procedència
Professorat
U. d’Estiu

PDI UdL

Altres Universitats

Professionals

TOTAL

51

14

71

136

A més d’aquests 136 professors i professores, la XXI edició de la Universitat d’Estiu de la UdL es
va concloure amb la lliçó de cloenda impartida per l’escriptor i professor valencià Joan Francesc
Mira, titulada L’Espai de la Llengua Escrita.
L’acte es va celebrar a la Sala Immaculada del Centre Cultural les Monges (la Seu d’Urgell), el
dia 25 de juliol de 2013.
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Projecció de la Universitat d’Estiu
Imatge de la Universitat d’Estiu
El dia 8 de març de 2013 es va escollir el cartell de la Universitat d’Estiu 2013, entre un total de
126 propostes presentades des de diversos punts d’Espanya. Després de 16 edicions, el concurs
de cartells continua acollint un bon nombre de propostes.
El treball triat, presentat amb el lema Trilobites, era obra de la il·lustradora aragonesa, i
resident a Mataró, Núria Mareca Viladrich.

Totes les obres presentades van estar exposades a l’edifici Polivalent del campus de Cappont de
la UdL entre els dies 20 de febrer i 15 de març de 2013.
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Difusió de la Universitat d’Estiu i presència a la premsa
A partir de la imatge guanyadora del concurs, es van editar cartells i fullets informatius en
suport paper i electrònic. Així mateix, a la pàgina web http://estiu.udl.cat estava disponible
tota la informació relativa a la Universitat d’Estiu en català i en castellà: programes dels cursos,
professorat, normativa de matriculació, possibilitats d’allotjament, informació sobre les seus,
etc.
La programació de la Universitat d’Estiu de la UdL també formava part de la Guia de Cursos
d’Estiu 2013 de la Xarxa Vives d’Universitats, juntament amb totes les activitats d’estiu de les
universitats de parla catalana (http://www.estiu.info/estiu2013/). La Guia de la XVU aplegava
una oferta formativa de 642 cursos d’estiu dissenyats per 24 marcs organitzatius i repartits en
79 localitats del nostre àmbit lingüístic.
Entre els mesos de febrer i juliol van aparèixer notícies sobre la Universitat d'Estiu de la
Universitat de Lleida als diaris Segre, La Mañana, Bondia (en les seves edicions de Lleida i
d’Andorra), Regió 7, La Vanguardia, El Punt Avui i El Periòdic d’Andorra. A més de les cròniques
publicades en la premsa escrita, també es van ocupar de donar informació diverses emissores
de ràdio i de televisió, especialment Lleida Televisió, pàgines web i fòrums d’Internet. Així
mateix les agendes de diversos diaris, programes de ràdio i de televisió van incloure referències
a les activitats acadèmiques i culturals de la Universitat d’Estiu.
Els diaris Segre i La Mañana van publicar anuncis de la Universitat d’Estiu en qualitat de
col·laboradors de la mateixa.

Col·laboracions amb altres institucions
La realització d’aquesta edició de la Universitat d’Estiu ha estat possible gràcies al patrocini de
la Diputació de Lleida, de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, de la Fundació Pública Institut
d’Estudis Ilerdencs i del Consell Social de la UdL. I a la col·laboració d’un gran nombre
d’empreses, d’institucions i d’entitats públiques i privades.
També van participar directament en l’organització d’algun dels cursos inclosos en el programa
de la Universitat d’Estiu el Servei Lingüístic de la UdL, l’Ajuntament de Tremp, l’Ajuntament
d’Alcoletge, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el Parc Astronòmic del MontsecConsell Comarcal de la Noguera.
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