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MIREM ENDARRERE  

En aquest apartat us informem dels temes principals tractats             
d’algunes de les reunions a les que assistim: 

22/3/2013 Plenari del Consell Social 

Aprovació de la resolució de la convocatòria de les beques d’intro-

ducció a la recerca, verificació dels nous màsters pel curs 2013-

2014, aprovació dels dobles itineraris. 

5-7/4/2013 Trobada entre representats d’universitats catalanes i 

occitanes a Tolosa de Llenguadoc 

Representants de la UdL formen part de la trobada per dur a terme 

activitats de recerca i docència per a les universitats del territori. 

10-13/4/2013 JEEM Jornades Estatal d’Estudiands de Medicina  
Estudiants de medicina es troben a Còrdova 

11/4/4/2013 AEEE Associacio Estatal d’Estudiants d’Infermeria  

Estudiants d’infermeria assisteixen a la trobada estatal a Santiago 

de Compostela 

24/4/2013 Consell de Govern 

Aprovació de la matèria transversal i crèdits de lliure elecció de la 

universitat d’estiu. 

10/5/2013 Comissió General de Biblioteca 

Presentació del vídeo i la nova web del SBD. 
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@ConsellUdL /consell.universitatlleida  

consell@estudiantat.udl.cat  

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

FESTA MAJOR ESTUDIANTAT UDL   

Una vegada més s’ha pogut celebrar una nova edició de la Festa Major de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida organi-

tzada pel Consell de l’Estudiantat. 

Tot i que la festa va estar passada per aigua, fem una valoració positiva de les activitats que s’hi van poder duu a terme: Ro-

bocode, ginkasalut i SALVA’M, partit fútbol alumnes vs profes, ginkama agroforestals, twister, trivial UdL, Macro Harlem 

Shake FDE, massatges relaxants, ERASMUs-info, lectura textos servei lingüístic, Trivial IAESTE, espectacle dansa, jugger i xo-

colatada.  Lamentem haver hagut de suspendre els concerts però les previsions climatològiques no ens deixaven una altra 

alternativa, i per això varem decidir canviar la dinàmica de la festa, amb l’actuació de DJ’s comercials i BATUKAMELATU. 

Aprofitem l’avinentesa per agrair a tots els voluntaris, organitzadors, promocions, becaris, grups, entitats i associacions, 

personal i patrocinadors que han fet possible la feina, i una menció especial a tot el personal de Cappont, administrador i 

vicerector de campus que ens ha ajudat a fer possible aquest esdeveniment. 

Gràcies a tots els assistents per fer-nos confiança un any més  

i us esperem el proper any. 

+ Imatges de la Festa Major de l’Estudiantat a: http://www.estudiantat.udl.cat/fotos/festa-major-estudiantat-2013/ 

Col·loboradors:  

https://twitter.com/ConsellUdL
https://www.facebook.com/consell.universitatdelleida
mailto:consell@estudiantat.udl.cat
http://www.estudiantat.udl.cat/
http://www.estudiantat.udl.cat/fotos/festa-major-estudiantat-2013/
https://twitter.com/ConsellUdL
https://www.facebook.com/consell.universitatdelleida


    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: fce@estudiantat.udl.cat  

INEFC: gerardgomishuete@gmail.com 

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

ETSEA: etsea@estudiantat.udl.cat    

CONSELLS DE CENTRE  

MIREM ENDARRERE 

infermeriaudl@gmail.com 

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

VISITA AL BANC D’ESPANYA I A L’EXPOSICIÓ “LA NOVA CARA DE L’EURO” (CONSELL FDE) 

El passat 7 de maig de 2013 el Consell de l’Estudiantat de la FDE vam fer un viatge fins la capital de l’Estat espanyol.  

55 alumnes estudiants de Dret i ADE vam anar fins a Madrid amb autocar per tal de visitar el Banc d’Espanya durant el matí i assistir a l’exposició 
de “La nueva cara del Euro” on vam poder conèixer les novetats i millores del nou bitllet de 5€ i la història de la comunitat monetària europea. 

Tot seguit, al migdia, teníem una recepció amb dos dels senadors per part de Lleida al Senat, en Manel Plana i en Francesc Boya, i tot seguit una 
visita guiada per les instal·lacions de la Cambra Alta. 

A les quatre de la tarda vam poder assistir al Ple, on hi va comparèixer el President Mariano Rajoy, diferents ministres com Gallardón, Wert, Mon-
toro, etc.  I tot de senadors que van fer les preguntes de la sessió de control i va finalitzar amb les mocions i interpel·lacions pertinents. 

Entre matí i tarda a més a més, es va poder fer una mica de turisme per les diferents places i monuments que teníem pels voltants. 

II JORNADA D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA (CONSELL INFERMERIA) 

El passat dimecres 10 d’abril, a la Facultat d’Infermeria vam celebrar la II Jornada d’Infermeria i Fisi-
oteràpia. Va ser una jornada lúdica i educativa alhora, que comptà amb més de 150 assistents, entre 
els quals hi havia alumnes, professionals i representants de molts dels estaments sanitaris i acadè-
mics de la nostra ciutat. 

Es van presentar 30 pòsters, 5 comunicacions orals i 10 fotografies al 11è concurs de fotografies. Es 
van repartir 4 premis entre les comunicacions i 3 entre les fotografies. 

Va ser una Jornada que ens va servir per fer lligams, unió i cohesió entre tots els membres de la nos-
tra facultat, en la qual es van explicar i debatre temes molt interessants relacionats amb la Inferme-
ria, la Fisioteràpia, i el món laboral. En aquestes jornades, també va ser presentat el nou equip di-
rectiu de la Facultat. En definitiva, la II Jornada d’Infermeria i Fisioteràpia va ser d’allò més fructífera 
per tots els assistents. 

SETMANA CULTURAL DE MEDICINA 2013  

(CONSELL MEDICINA) 

La Setmana Cultural de la Facultat de Medicina es va dur a terme els dies 8,9,10 i 11 
d'abril on molts estudiants de 2n van participar i van donar-li vida. Es van fer activitats 
entre les que destaquen els torneigs de futbol i bàsquet, concurs de pastissos i UdL got 
talent. A més a més van participar-hi també els bastoners de la UdL i Marracos, els cas-
tellers. El dijous es van fer concerts per acabar la setmana i hi havia vora 700 persones 
gaudint d'aquests dies de germanor al campus. Els dies 10 i 11 d'abril, hi havia el IV 
Congrés d'Estudiants de Ciències de la Salut que va acollir a més de 150 estudiants de 
tota la UdL i el qual la valoració va ser força bona.  

ESPAI SECTORIALS:  

A l’abril Jornades estatals d’estu-

diants d’infermeria a Santiago i de 

medicina a Córdoba.  

FEM ESCOLA; COMPARTIM MIRADES (CONSELL FCE)  

Des del Consell d'Estudiants de Ciències de l'Educació amb la col·laboració de les escoles Ciutat Jardí i Parc de l'Aigua, hem preparat les jornades 
'Fem Escola; Compartim Mirades' orientades a l'estudiantat i als professionals d'educació per tal de donar-los-hi l'oportunitat de conèixer i expe-
rimentar com es treballen diferents temes i continguts del currículum de primària a aquestes dues escoles que aposten per una educació alter-
nativa i més vivencial a diferència d'altres escoles que opten per una educació més tradicional.  

El passat dijous dia 11 d'Abril vam tenir la primera sessió de les jornades al nostre propi campus de Cappont amb mestres de l'escola Ciutat Jardí, 
que ens van mostrar per mitjà d'unes dinàmiques com ensenyen als seus alumnes a ser conscients de l'antiguitat de la terra i la insignificant part 
que representa l'aparició del ésser humà. A més vam poder debatre amb ells com portar a terme aquestes i altres dinàmiques amb els nens i 
nenes a les escoles per tal de poder ensenyar els continguts del currículum de primària d'una forma molt més vivencial i atractiva. Va ser una 
tarda molt emocionant, enriquidora i divertida, on tots i totes vam marxar a casa nostra amb la certesa de que un altre model educatiu és possi-
ble. I també el  dijous 18 d'abril va tenir lloc la segona i última sessió de les jornades. S’ha anat a l'escola Parc de l'Aigua i allí els i les mestres del 
centre ens han mostrat com ensenyar les matemàtiques d'una forma divertida i diferent a l'habitual.   
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