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L’acte de benvinguda a la facultat d’Infermeria de la UdL.
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S.E.
� LLEIDA � Els estudiants de primer
de la Universitat de Lleida tam-
bé van iniciar ahir el curs. No
obstant, no van començar les
classes, sinó que la UdL ha pro-
gramat per a ells durant tota la
setmana una sèrie d’activitats
d’acollida, tant informatives com
lúdiques. Les classes pròpiament
dites començaran dilluns que
ve.

S’ha de destacar que aquest
curs, totes les titulacions de la
UdL ja estan adaptades a Euro-
pa (faltaven les enginyeries
d’Agrònoms i la Politècnica) i els
nous estudis que va concedir la
Generalitat estan plens. Fins ahir
al matí hi havia 58 matriculats
en psicologia i 44 en fisioterà-
pia. Fins i tot més que les places
previstes inicialment (50 i 40,
respectivament). I a enginyeria
electrònica industrial i automà-
tica només quedaven sis places
lliures (34 matriculats). S’ha de
tindre en compte que encara fal-
ten per inscriure-s’hi els alum-
nes que s’examinen ara de se-
lectivitat (vegeu la informació
inferior).

La vicerectora de Docència,
Isabel delArco, va destacar que
aquest curs la UdL també ofer-
ta el grau deTurisme (fins ara im-
partia la diplomatura un cen-
tre adscrit), així com el màster
en enginyeria industrial, que su-
posa “tindre l’enginyeria supe-
rior i que els alumnes no hagin
de marxar a Barcelona,Terras-

LaUdL omple les noves carreres
Fisioteràpia i psicologia, plenes de goma gom, i a enginyeria electrònica només
queden sis places lliures || Totes les titulacions ja estan adaptades a Europa

sa o Saragossa”.Així mateix, va
destacar l’estrena del màster en
comptabilitat i auditoria, “que
dóna estudis de segon cicle als
estudiants d’administració d’em-
preses i empresarials”.

A més, DelArco va assenya-
lar que oferten cursos d’adapta-
ció perquè puguin obtindre el tí-
tol de grau els diplomats en es-
tudis de magisteri, treball soci-
al, educació social, agrònoms i
de l’Escola Politècnica.
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Noves titulacions. Psicologia tenia ahir 58 matriculats i fisioterà-
pia, 44. Superen les previsions de places inicials, que eren de 50 i 40.
A enginyeria electrònica hi ha 34 persones inscrites de moment per
a 40 places. El termini de matriculació per als que aprovin la selecti-
vitat del setembre és del 4 al 6 d’octubre.

Dediplomatsagraduats. La UdL ofereix cursos especials perquè
diplomats enmagisteri, treball social, educació social, agrònoms i es-
tudis de la Politècnica obtinguin el títol de grau.
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El 44%de titulats
tenenuna feina
dequalificació
inferior

� El 44% dels titulats su-
periors espanyols d’entre
25 i 29 anys ocupen llocs
de treball de qualificació
inferior als seus estudis,
davant de la mitjana del
23% de l’OCDE, segons
l’informe Panorama de

l’educació 2010, publicat
ahir amb dades del curs
2007-2008.

La secretària d’Estat
d’educació i formació pro-
fessional, EvaAlmunia, va
relacionar la dada espa-
nyola amb la “debilitat”
que suposa la falta de titu-
lats de FP de grau mitjà,
sobretot per a ocupacions
de noves professions, que
tendeixen a exercir els uni-
versitaris. El 2008, el
80,8% dels joves d’entre
15 i 19 anys estudiaven
batxillerat o FP a Espanya,
prop del 81,6% de mitja-
na de l’OCDE. Els que es
van titular en FP de grau
mitjà a l’edat habitual (17-
18 anys) van ser un 38%,
14 punts per sota de la
mitjana dels 19 països de
la UE que formen part de
l’OCDE.

La taxa d’ingrés univer-
sitari va caure del 47% al
41% des del 2008 a Espa-
nya i va augmentar la de
cicles formatius superiors
del 15% al 22%. Els sin-
dicats van fer una crida al
Govern perquè invertei-
xi més en educació i els
pares, per apostar per la
“qualitat”.

Premi Joan
Vilagrasade la
UdLper aun
investigador italià

� El professor italià Fran-
cesco Indovina, de l’Insti-
tut Universitari d’Arqui-
tectura deVenècia i la Fa-
cultat d’Arquitectura de
l’Alguer, ha estat distingit
amb el premi d’Estudis Ur-
bans JoanVilagrasa de la
Universitat de Lleida
(UdL), en la seua prime-
ra edició.

El guardó, en memòria
del desaparegut catedràtic
de geografia humana de la
UdL, reconeix la trajectò-
ria investigadora d’Indo-
vina, així com l’impacte i
qualitat del seu treball, es-
pecialment centrat en la
comprensió dels processos
actuals d’urbanització ex-
tensa i en el fenomen de
la ciutat difusa.

El premi serà entregat el
pròxim dijous 16 de se-
tembre al Rectorat, en el
marc de la desena Setma-
na d’Estudis Urbans Ciu-
tats i Creativitats.

Comença la
selectivitat
per a 323
estudiants
Només 38 es presenten
a la fase específica

Estudiants examinant-se de la selectivitat al campus de Cappont.

� LLEIDA � La selectivitat de setem-
bre va començar ahir per a 323
alumnes a Lleida. El coordina-
dor de les proves, Joan Cecília,
va afirmar que els exàmens de
la primera jornada es van des-
envolupar sense incidències i va
destacar que aquest any els ins-
crits s’han triplicat respecte a la
convocatòria de setembre de
l’any passat.

Així mateix, va indicar que
del total, només 38 alumnes es
presenten únicament a la fase
específica de la selectivitat
(aquest any s’han estrenat les
noves proves amb una fase ge-
neral obligatòria i una altra es-
pecífica voluntària amb exàmens
per pujar nota). Per aquest mo-
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tiu, el coordinador aventura
que l’increment espectacular
d’alumnes es deu al fet que “el
curs passat hi va haver una pro-
va extraordinària a batxillerat i
els que no la passaven no podi-

en fer la selectivitat, de mane-
ra que la fan ara al setembre”.

L’augment d’inscrits no és ex-
clusiu de Lleida.A tot Catalu-
nya són 5.672 els estudiants que
s’enfronten des d’ahir i fins de-

mà a les proves d’accés a la uni-
versitat del setembre, una xifra
que també triplica la de l’any
passat (amb un augment del
313%), quan s’hi van presentar
1.811 joves.


