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MIREM ENDAVANT  

CONTACTA AMB NOSALTRES 

@ConsellUdL 

 

consell@estudiantat.udl.cat  

973 70 20 32  
Edifici Rectorat, despatx 0.12 

Vols participar al Curs de Representació Estudiantil? 
Un any més el Vicerectorat d'Estudiantat i el Consell de l’Estudiantat de la UdL organitzen el Curs de 
Representació Estudiantil, amb l’objectiu de formar i reflexionar sobre els diferents aspectes relacio-
nats amb la participació estudiantil, crear un espai de debat, reflexió i promoció de la participació i 
fomentar la participació estudiantil en els òrgans de govern i representació.  

El curs té una durada de dos dissabtes, el 26 d’octubre (matí) i el 23 de novembre (matí i tarda), i es 
realitzarà al campus de Cappont. Durant les jornades els estudiants rebran nocions bàsiques al voltant 
de les habilitats comunicatives bàsiques, de la mà del professor en habilitats comunicatives i socials 
Toni Bardera, com també tractaran les regles del joc del llenguatge no verbal, amb la psicòloga forma-
dora i consultora de recursos Humans Iolanda Tabarès. D’altra banda Carme Sala, cap de l’Oficina de 
Qualitat de la UdL, durà a terme una simulació de comissió d’estudis, analitzant el seguiment de la 
qualitat de les noves titulacions adaptades a l’EEES i la participació dels estudiants. Com també es 
treballarà l’estructura de la UdL, entre d’altres.  

El curs consta de 10 hores presencials i 15 hores de treball autònom. Amb la superació del curs l’estu-
diant obté 1 ECTS. Recordeu que per tal de reconèixer els crèdits de representació estudiantil 
(delegats, membre de claustre, consell de govern, junta de facultat i departament, coordinadors,...) 
cal tenir superat aquest curs.  

Per matricular-vos d'aquest curs només cal que envieu un correu electrònic a 
vepfc.secretaria@udl.cat amb tota la informació que es demana. Trobareu els detalls al següent link: 

http://www.udl.cat/organs/vicerectors/vest/CursRepresentacioEstudiantil2013-2014-1rS.html 

III JORNADES DE FORMACIÓ REPRESENTANTS   

INFO. REUNIONS 
En aquest apartat us informem dels temes principals tractats             

d’algunes de les reunions a les que assistim: 

12/09/2013 Comissió de recerca i personal acadèmic (conjunta) 
Beques postdoctorals de la UdL 
 

12/09/2013 Reunió secretaria d’universitats 

Beques, inici de curs i taxes.  
 

17/09/2013 Revisió del document de Política de professorat  (PDA) 
 

18/09/2013 Reunió amb els vicerectors d’estudiantat i docència per parlar 

sobre matèria transversal, matriculació d’estudiants i beques.  
 

1/10/2013 Reunió amb els nous becaris dels consells de l'Estudiantat.  
 

2/10/2013 Consell de Govern.  
 

4/10/2013 Assemblea de representants de l'Estudiantat de la UdL.  

Ajuts culturals, canvis de representants i normativa matèria transversal.  
 

7/10/2013 Comissió d’estudiants del Consell Interuniversitari Catalunya 

 

/consell.universitatlleida  

 WWW http://www.estudiantat.udl.cat  
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MIREM ENDARRERE  

El passat 5 i 6 d’octubre una trentena de representants del Consell de l’Estudiantat de la  
Universitat de Lleida van participar en les Jornades de formació de representants a Juneda. 

Les Jornades van començar el dissabte al matí amb activitats de grup i coneixença entre  
representants dels diferents centres de la UdL. A la tarda es van dur a terme dos tallers forma-
tius: Iniciativa Pregunta’m que consistí en realitzar uns vídeos curts en els què els  
representants responien algunes de les preguntes més freqüents entre els estudiants i un taller 
sobre la Comunicació dels consells, per tal d’analitzar i buscar punts de millora en la  
comunicació interna, amb els representants, i externa, amb els estudiants i la comunitat  
universitària. 

A la tarda es va fer un NORMATRIVIAL en el què els participants jugaven al trivial en el què les 
preguntes estaven relacionades amb normatives de la universitat, com ara la matèria  
transversal, l’avaluació d’estudiants, l’acreditació de terceres llengües, l’Estatut de l’Estudiant 
Universitari, el Decret de Preus i el Real Decret sobre beques. 

Finalment, diumenge al matí es van organitzar en grups de discussió per a l’organització de la 
Setmana de la Marató a la UdL que tindrà lloc del 9 al 12 de desembre als diferents campus de 
la universitat i en el què s’organitzaran xerrades divulgatives i científiques, punts informatius 
per la ciutat, dinars populars i jocs educatius per als infants, entre d’altres. 
Aprofitem des d’aquí per convidar a tota la comunitat Universitària a participar a la propera 
Setmana de la Marató a la UdL. 

CURS DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL    

https://twitter.com/ConsellUdL
https://twitter.com/ConsellUdL
mailto:consell@estudiantat.udl.cat
http://www.udl.cat/organs/vicerectors/vest/CursRepresentacioEstudiantil2013-2014-1rS.html
https://www.facebook.com/consell.universitatdelleida
https://www.facebook.com/consell.universitatdelleida
http://www.estudiantat.udl.cat/


 

infermeriaudl@gmail.com 

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 
ETSEA: etsea@estudiantat.udl.cat  // 973 70 25 06 

CIÈNCIES DE LA EDUCACIÓ: fce@estudiantat.udl.cat  // 973 70 65 49 

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

CONTACTA AMB EL TEU CONSELL DE CENTRE 

LLETRES: lletres@estudiantat.udl.cat // 973 70 31 38 
Edifici Polivalent, despatx 1.06  

Facultat d’Infermeria, despatx 1.05 

Facultat de Medicina, altell despatx 0.20 

Facultat de Ciències de l’Educació, despatx 2.08 

Facultat de Lletres (Rectorat), despatx 0.18 

Escola Politècnica Superior, despatx 0.06 

Edifici Principal, despatx 0.03   

CONSELLS DE CENTRE  

MIREM ENDAVANT 

MIREM ENDARRERE 

Jornades d’Acollida curs 2013-2014 

Durant el mes 

de setembre els 

diferents       

Consell de    

Centre han     

realitzat actes 

d’acollida per 

als nous estudi-

ants de la UdL! 

Jornades Estatals de Medicina  

El Consell de l’Estudiantat de Medicina organitza enguany les 

Jornades Estatals d’Estudiants de Medicina (JEEM) que tindran 

lloc del 16 al 19 d’octubre. La Facultat de Medicina de Lleida 

acollirà un esdeveniment en què els futurs metges de tot Espa-

nya debatran sobre la seva educació, el seu futur laboral, la salut 

pública o els recents canvis introduïts per Sanitat en el sistema 

de formació de Metges Interns Residents ( MIR ). 

Aquestes jornades són organitzades bianualment pel Consell 

Estatal d'Estudiants de Medicina ( CEEM ) i, en aquest cas, en 

col·laboració amb el Consell d'Estudiants de Medicina de Lleida. 

La inauguració de les jornades tindrà lloc el dimecres 16  

d'octubre i comptarà amb la presència de diferents  

personalitats. La llista d'autoritats inclou la Degana de la  

Facultat de Medicina Rosa Soler, la Vicerectora d'Estudiantat de 

la Universitat de Lleida Neus Vila, el Regidor de Joventut de la 

Paeria Oriol Yuguero, la presidenta del Comitè Organitzador de 

les JEEM Mercè Matinero i finalment, el president del CEEM 

Enric Llàtzer. 

Del 16 al 19 d'octubre es debatran els temes candents que  

afecten la professió mèdica i als estudiants. En aquest sentit, cal 

destacar el recent canvi en el sistema de formació dels futurs 

facultatius especialistes a través de l'examen MIR que hauran de 

fer dos anys de formació troncal comú per després encaminar 

cap a l'àrea específica de la seva elecció. Aquestes qüestions es 

veuen reflectides en les línies de treball que manté el CEEM; 

residència i professió, salut pública, bioètica i educació mèdica, 

que centraran bona part del debat en aquest esdeveniment. A 

partir del mateix, s'elaboraran uns posicionaments sobre 

aquests temes que seran remesos els ministeris d'Educació i 

Sanitat, així com a totes les institucions relacionades amb 

aquests àmbits i amb què el CEEM es troba en estret contacte. 

Et pots descarregar al teu mòbil o 

al teu iPad la APP de les JEEM UdL! 

 

Els estudiants d’ETSEA ja han recollit més de 400 firmes 

perquè el seu menjador estigui en un lloc més digne.  

Els vols ajudar? 

 

Els microones a la facultat d'ETSEA estan col·locats ara mateix a 

la sala d’estudi, habilitant-la com a menjador a l'hora de dinar. 

Els estudiants no hi estan d’acord i estan fent una recollida de 

firmes perquè ho treguin de la sala d’estudi.  

 

El Consell de l’Estudiantat d’ETSEA ofereix 

un tast de vins organitzat pel Celler Frisach 

 

El proper 24 d’octubre a la tarda podreu gaudir d’un tast de 

vins a l’Escola Superior d’Enginyeria Agrària organitzat pel 

Celler Frisach.  

La inscripció val 1€ i s’ha de passar a pagar al Consell de 

l’Estudiantat d’ETSEA.  

 

 

 
 
 
A la nit es celebrarà  
l’Agrocastanyada a Big Ben. 
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