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Un investigador mostra el funcionament del teclat virtual de la UdL.

XAVIER LOZANO/ACN

� LLEIDA � Infermeria i medicina són
dos de les carreres amb millor
rendiment acadèmic de la Uni-
versitat de Lleida (UdL), segons
un informe sobre el curs 2008-
2009. En concret, la primera té
una taxa de rendiment del 95%
en les assignatures obligatòries
(percentatge d’aprovats respec-
te als matriculats) i la segona,
del 81%. Les matèries optati-
ves, amb menys pes a les titula-
cions, tenen, en general, un ín-
dex superior d’aprovats. Les di-
ferents especialitats de magiste-
ri, amb percentatges que oscil·len
entre el 86% i en 93%. Biotec-
nologia aconsegueix un 84%;
educació social, un 82%; salut
animal, un 77%, i arquitectura
tècnica, un 71%.A Lletres, els
aprovats de matèries obligatòri-
es són elevats en geografia
(80%), filologia catalana (75%)
i història (72%), i filologia an-
glesa es queda en el 60%; his-
pànica, en el 54%, i història de
l’art, en el 48%.També en dret
i empresarials són només poc
més de la meitat d’alumnes ma-
triculats els que aproven aquest
tipus d’assignatures (53% i 56%,
encara que en les optatives pas-
sen del 70%). En educació so-
cial, són un 62%. En les engi-
nyeries tècniques de la facultat
d’Agrònoms i a Forestals es mou
entre el 48% i el 63% i a l’Es-
cola Politècnica, entre el 56%
i el 66%.Al conjunt de la UdL,
un 71% d’estudiants aprova les
troncals i un 83%, les optatives,
percentatges que suposen que,
en global, al voltant d’un 25%
suspenen.

El vicerector de Qualitat i Pla-

Infermeria,magisteri imedicina,
les carreres ambmés aprovats
Aagrònoms, informàtica i dret, pocmésde lameitat superen lesmatèries obligatòries
|| Les titulacions amb unmillor rendiment tenen notes de tall altes
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La justícia anul·la el tancament d’un
local d’oci ordenat per la Generalitat
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Un foc de matolls obliga a tallar la via
del tren de la Pobla més d’una hora
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nificació, Ramon Saladrigues, va
destacar que la taxa d’èxit (el
percentatge d’aprovats respecte
als alumnes presentats als exà-
mens) és més elevada que la de
rendiment.Així mateix, es va
mostrar satisfet amb els resul-
tats i va ssenyalar que la UdL es-
tà millorant en els últims anys.
Finalment, va destacar que les
carreres vocacionals i amb nota
d’accés alta tenen un millor ren-
diment.

Els investigadors
de robòtica
millorenel ratolí
i el teclat virtuals

� Els investigadors del
grup de robòtica de la
UdL, en col·laboració amb
l’empresa Indra i la Fun-
dació Adecco, van presen-
tar ahir una nova versió
del ratolí que es mou amb
el cap (headmouse) i el te-
clat virtual que han des-
envolupat per facilitar l’ús
d’eines informàtiques a
persones discapacitades.
Les principals millores
s’han centrat a aconseguir
reduir el nombre de mo-
viments necessaris per
moure el ratolí i a aug-
mentar la rapidesa d’ús,
va explicar el profesor
Jordi Palacín, responsable
del grup.També s’ha mi-
llorat el teclat virtual, amb
un sistema d’escriptura
predictiva que estalvia
temps. L’objectiu és faci-
litar la integració laboral
de persones amb proble-
mes severs de mobilitat.
Un total de 280.000 usu-
aris s’han descarregat
aquestes aplicacions,
molts dels quals són d’al-
tres països. Indra, Funda-
ció Adecco i UdL van re-
novar el conveni per des-
envolupar la investigació
i en van augmentar en un
50% la dotació, de
150.000 euros.

D’altra banda, el direc-
tor general d’Indra a Ca-
talunya,Manel Brufau, va
confirmar que a l’octubre
posaran en marxa un cen-
tre d’atenció telemàtica
als usuaris.Ara acaben el
procés de formació els pri-
mers 35 empleats.A finals
d’any, podrien ser 60 i
d’aquí a 12 mesos l’em-
presa espera arribar a un
centenar.

USTEC porta al jutge el
nou calendari escolar
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� LLEIDA � El portaveu a Lleida del
sindicat USTEC-STEs,Esteve Ro-
mero, va afirmar ahir que han
impugnat el nou calendari esco-
lar davant delTribunal Superior
de Justícia, que ha admès a trà-
mit la demanda i estudia la sus-
pensió cautelar de la seua apli-
cació. Si el suspèn, quedaria
anul·lada la setmana festiva del
febrer-març.Així mateix, preveu
impugnar el decret d’autonomia
de centres.USTEC denuncia au-
les saturades a ESO a Mollerus-

sa, la Seu i Lleida i una retalla-
da de plantilla a primària, secun-
dària i a les escoles rurals, segons
una consulta a 86 centres. Ro-
mero va recordar que aquest curs
no s’han nomenat substituts co-
marcals (un centenar) i va dir que
la reducció de plantilla general
és d’uns 200 docents i de 300 en
dos anys.Així matetix, va tillar
el conseller Maragall de “gran
dictador i mentider” i va anun-
ciar noves mobilitzacions per a
la setmana que ve.

La venda de pisos va créixer un 22%
en el segon trimestre, segons el Govern
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� LLEIDA � Durant el segon trimes-
tre de l’any es van vendre un
total de 1.271 pisos a la provín-
cia de Lleida, un 22%més que
en el mateix període de l’any
passat i gairebé el doble que en
el primer trimestre d’aquest
exercici, quan hi va haver 731
transaccions.Així homanté l’es-
tadística del ministeri d’Habi-
tatge feta pública ahir, quemos-
tra un repunt de les vendes, que
van registrar la xifra absoluta
més alta en un trimestre des de

fa dos anys. En l’àmbit de tot
Espanya, l’increment va ser del
24,7%, cosa que diversos ana-
listes atribueixen a una certa
recuperació del mercat i, sobre-
tot, al fet que la pujada de l’IVA
a partir de l’1 de juliol va fer
que els que tenien previst com-
prar un habitatge anticipessin
el procés d’adquisició.

No obstant, altres analistes
van advertir que aquesta es-
tadística del ministeri no reflec-
teix el que passa realment al

mercat. En aquest sentit, des-
taquen que la xifra de compra-
vendes inclou totes les cases
embargades per entitats bancà-
ries a particulars i a promotors
i també les dacions en paga-
ment a canvi de la cancel·lació
de crèdits. Segons el ministe-
ri, a Lleida ciutat es van vendre
en el segon trimestre ni més ni
menys que 450 pisos, davant
dels 248 de l’anterior, augment
que professionals del sector
qüestionen.

� De les 120 places per a pri-
mer de la facultat de Medicina
de la UdL, de moment s’hi han
matriculat cent estudiants. Del
total, només un 26% són cata-
lans i el curs passat represen-
taven un 33%.La presència de
lleidatans també baixa fins a

rondar el 18%. El degà deMe-
dicina, Joan Ribera, considera
que una prova de català no és
la solució, però sí que reclama
un sistema de ponderació de
les notes dels alumnes que ar-
riben d’altres comunitats autò-
nomes.

Medicinamatricula cadavegada
menys lleidatansaprimer


