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973 70 20 32  
 WWW http://www.estudiantat.udl.cat  

El Consell de l'Estudiantat us  
presenta el nou butlletí informatiu  
Info.Consell. La idea de crear aquest 
nou mitjà de comunicació va néixer 
a les Jornades de Diagnosi dels  
Consells, on un grup d'estudiants de 
la UdL es va plantejar com millorar 
la difusió d'activitats i informacions 
que sorgeixen tant al Consell de  
l'Estudiantat com als Consells de  
centre. És per això que  
Info.Consell es posa en marxa per 
apropar-se a tu i donar-te tota la  
informació que necessites, per a 
que puguis estar al dia de tot el que 
es fa en matèria de representació 
estudiantil a la nostra universitat. 

EQUIP DE COORDINACIÓ CEUDL  

 El passat dia 14 de desembre vam celebrar eleccions del Consell 

de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida, d’on va sortir escollit 

el nou equip de coordinació. 

El Consell de l’Estudiantat és un òrgan de representació  

estudiantil que cal seguir potenciant per treure’n el màxim  

rendiment possible. 

Per fer front a aquesta nova etapa, hem mantingut una part de 

l’equip com és la Gemma Espigares, i s'han incorporat el Jordi 

Peña, el Pau Sánchez i el Dani Gutiérrez, tots ells representants 

centres. També segueix la Biaix Giribet com assessora jurídica del 

consell i incorporem noves cares en la subdivisió de tasques i  

responsabilitats. 

Tenim pensat fomentar la participació i el sentiment de  

pertinença de la nostra Universitat amb ajut del vostre suport. 

Seguirem treballant de forma conjunta i coordinada per tal de 

trobar les formes d’actuar més adequades a cada moment, nego-

ciant i debatent per uns objectius i defensar els interessos dels 

estudiants i de la nostra com universitària. 

MIREM ENDARRERE INFO. REUNIONS 

PRESENTACIÓ 

En aquest apartat us informem dels temes principals tractats             

em algunes de les reunions a les que hem assistit: 

22/2/13  Assemblea de Representats de l’Estudiantat de la UdL 

Calendari acadèmic 2012-2014, requisits de 3er idioma per al títol, 

repartiment dels Ajuts Culturals.  

5-8/3/13  Sessions de presentació del Pla Estratègic de la UdL 

Docència, ocupabilitat, recerca, relació amb el territori, internacio-

nalització, comunitat universitària, comunicació i recursos.  

5/3/13 Comissió d’Estudiants del Consell Interuniversitari de Cata-
lunya  (CIC).  
Selectivitat 2014, beques equitat, assistents de docència i LOMCE.  

12/3/13 Comissió Extensió Universitària  
Convocatòria de beques en serveis i unitats per al proper curs

(CBSU) i resolució dels ajuts culturals.  

13-17/3/13 Saló de l’Ensenyament  
Presència d’estudiants a l’estant de la UdL.  

14/3/13 Comissió d’Avaluació de la Universitat 

Indicadors de qualitat per al web de la UdL i avaluació de la docèn-

cia del professorat.  

17/3/13 Ple del CEUCAT 

Avaluació de les Jornades de Comunicació i Representació 2.0 i inici 

del projecte de la Federació d’Estudiants dels Països Catalans i Occi-

tans.  

20/3/13 Consell de Govern 

Beques de col·laboració, convocatòria d’Ajuts Culturals i pàrquing 

de Rectorat.  

CURS DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL Febrer –Març2013 

Els passats 23 de febrer i 9 de març vam celebrar la 4a edició del Curs de Representació 

Estudiantil.  Aquest té per objectiu formar i reflexionar sobre els diferents aspectes de la 

representació estudiantil i fomentar la participació dels estudiants en els òrgans de govern. 

Per això vàrem treballar la dinàmica del ¿Qui és qui?, vérem analitzar l’àmbit de la  

comunicació verbal i no verbal, i vam poder resoldre casos pràctics com per exemple 

treballar normatives d’avaluació o bé treballar en base l’estatut de l’estudiant universitari.  

EL DELEGAT I EL LIDERATGE ESTUDIANTIL  

Dels cursos de formació que organitzem des del Consell de l’Estudiantat aquesta vegada 

vam oferir una jornada dedicada als delegats on vam treballar i analitzar qui és el dele-

gat, on es troba, quines funcions té i amb quins problemes es pot trobar. També vam 

exposar un seguit de casos pràctics per tal de simular situacions reals. En acabat la Sara 

Sampedro, directora de INGENIO, va oferir una sessió de lideratge on numerà quines son 

les competències d’un líder i si son extrapolables o no a la representació estudiantil. 

JORNADA DIAGNOSI DELS CONSELLS 

El passat 9 i 10 de març vam celebrar la Jornada de Diagnosi dels Consells a la casa de 

colònies Miravall de Juneda. Ens vérem trobar més d’una vintena d’alumnes interessats 

en la representació estudiantil per tal d’analitzar i fer un balanç dels Consells, debatre i 

fer sorgir noves idees i, perquè no, trobar-nos en un ambient distés que propicies les acti-

vitats a l’aire lliure. A més a més vam comptar amb la ponència de l’Eva Martin, professo-

ra del Grau de Turisme, sobre la gestió d’esdeveniments. D’aquest cap de setmana en va 

sortir la idea d’aquest butlletí, com també es va incidir en la Festa Major de l’Estudiantat i 

la setmana de La Marató.  Més info:  http://www.estudiantat.udl.cat/jornades-diagnosi-consells/   
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    CONTACTA AMB NOSALTRES 

DRET I ECONOMIA: fde@estudiantat.udl.cat // 973 70 33 67 

INFERMERIA: infermeria@estudiantat.udl.cat // 973 70 22 77 

MEDICINA: medicina@estudiantat.udl.cat // 973 00 36 53 

CIÈNCIES DE LA EDUCACIÓ: cfe@estudiantat.udl.cat  

LLETRES: lletres@estudiantat.udl.cat // 973 70 31 38 

INEFC: gerardgomishuete@gmail.com 

EPS: eps@estudiantat.udl.cat // 973 70 27 10 

ETSEA: etsea@estudiantat.udl.cat    

CONSELLS DE CENTRE  

MIREM ENDAVANT 

MIREM ENDARRERE 

infermeriaudl@gmail.com 

DIA DE LA INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 

El proper 10 d’abril de 2013 la Facultat d’Infermeria celebra el dia de la Infermeria i Fisioteràpia.  

La 2ª edició de la Jornada d’Infermeria i Fisioteràpia, comptarà amb una conferència “Salut i malaltia. Una mirada des  

d’Àfrica”, a càrrec de la Sra. Carme Campoy Guerrero, professora de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Lleida. A 

les 10:30 es presentaran les comunicacions i pòsters dels alumnes. Després d’esmorzar, a les 12:00, tindrà lloc el taller 

“Com realitzar un Currículum Vitae”, a càrrec de la psicòloga i consultora de Recursos Humans, Iolanda Tabarés. A més a 

més s’anunciaran els guanyadors de l’11è concurs de fotografia que pretén expressar la realitat professional, el reconeixe-

ment a la degana i directora de departament que han deixat el càrrec, i molt més.  

La jornada és gratuïta i oberta a tots aquells alumnes interessats i s’entregarà certificat d’assistència a tots aquells que hi 

siguin presents. (1 ECTS de matèria transversal) +info http://www.eui.udl.es/modules/ news/news_0057.html  

SETMANA CULTURAL DE MEDICINA 

Durant la setmana del 8 a l'11 d'abril la Facultat de Medicina celebra la Setmana Cultural. Durant la Setmana Cultural 

no només hi ha festa i disbauxa... Hi trobareu activitats culturals de Los Marracos i Els Bastoners de la UdL, concursos 

de fotografia, de pastissos, de curts, un macro Twister, i un nou concurs de talents: UdL Got Talent. No ens oblidem 

dels esports i per això hem organitzat diferents competicions: de triples, partits de bàsquet futbol... El dia 10  

inaugurem el Congrés d’Estudiants de Ciències de la Salut que durarà fins dijous. En aquest congrés trobarem entre 

d’altres el taller de sutures, taller de Llengua de Signes en l’àmbit mèdic, Decàleg per a una dieta saludable, taller de  

reflexoteràpia, taller de dietètica naturalista, xerrada sobre beques d’investigació bàsica i molt més, amb la possibili-

tat d’obtenir 1 crèdit ECTS i 2 crèdits de lliure elecció. Per tal que ningú es perdi res en tot el dia, durant els quatre 

dies oferim dinar. Els tiquets els podreu començar a comprar la setmana abans per 5€ el dia o bé 18€ tota la setmana, 

el preu inclou les postres i una beguda. Us hi esperem a tots per tal de fer d'aquesta Setmana Cultural la més gran!  

+info http://www.facebook.com/SetmanaCultural2013  

FEPSTIVAL 2013 

El passat 7 de març es va celebrar la Festa de l’Escola Politècnica Superior, al jardí del Campus de Cappont: el 

FEPSTIVAL 2013. Més d’un miler de persones van participar i gaudir d’aquest dia. El Consell de l’EPS vam oferir acti-

vitats de tot tipus, entre elles: les competicions esportives de vòlei i futbol sala, campionat de futbolí, visita guiada a 

les instal·lacions de l’empresa San Miguel, campionat de botifarra, pòquer i FIFA Soccer13... Per al tarda es va dur a 

terme la competició de bàsquet contra un equip format per professorat de l’EPS. El professorat també va participar 

en una obra teatralitzada sobre la vida d’Alan Turing, matemàtic anglès considerat el pare de la informàtica. La jor-

nada va comptar amb un dinar exitós, en el qual es va cuinar una paella de 3 metres de diàmetre i les 400 racions 

que no es van menjar es van donar a la Fundació Arrels per a que ho fes arribar als diferents menjadors socials de 

la ciutat. Per concloure més de 200 estudiants van sortir de festa plegats per celebrar l’èxit del FEPSTIVAL.  +info  

XERRADA SOBRE EL FRACKING I LA CRISI ENERGÈTICA  

El passat 13 de març el Consell de l’ETSEA vam organitzar una xerrada  sobre el fracking i la crisi  

energètica. El nostre invitat va ser en Jordi Solé, un físic investigador del ICM i membre del Peak Oil  

Observatory, una associació que consciència per fer un ús més racional de l’energia. El Jordi Solé va  

explicar què era el fracking i va contrastar i negar els suposats beneficis que diuen que té aquest sistema. Explicà que 

l’ús d’aquest era una conseqüència de l’escassetat de recursos energètics actual. Va incidir en la necessitat de reduir 

el consum d’energia i trobar solucions per tal de no dependre de les energies  fòssils. En acabar es va obrir un intens 

debat molt enriquidor entre tots els assistents. L’activitat va tenir un gran èxit, vam omplir l’aula de graus, va partici-

par-hi tota la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS) i van mostrar gran satisfacció.  

 

http://www.consell-eps.udl.cat/   


