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Carmen Laforet
i Víctor Català
obren la
selectivitat

EDUCACIÓPROVESD’ACCÉSALAUNIVERSITAT

Alumnes a punt de començar ahir la primera jornada de la selectivitat del setembre.

❘ LLEIDA ❘ Un fragment de la no-
vel·la Nada, de Carmen Lafo-
ret, i un text jurídic sobre pu-
blicitat van ser alguns dels con-
tinguts de l’examen de castellà
que ahir va obrir la selectivitat
del setembre. En la prova de ca-
talà, els protagonistes van ser
la novel·la Drames rurals, de
Víctor Català, i el text titulat
Per què sóc cristià?, de Grego-
rio Luri, publicat al diari Ara.

S’ha d’assenyalar que a les
proves d’accés a la universitat
hi ha inscrits 318 lleidatans, 248
dels quals s’enfronten a la se-
lectivitat completa (les fases ge-
neral i específica). Per la seua
part, el coordinador de les pro-
ves a Lleida, Joan Cecília, va

ÒSCAR MIRÓN

indicar que el primer dia va
transcórrer sense incidències, a
diferència de la selectivitat del
juny, caracteritzada per un er-
ror en l’examen de matemàti-
ques i altres errates.Alumnes
consultats per LleidaTelevisió

van afirmar que van trobar els
exàmens més fàcils del que s’es-
peraven.

Al conjunt de Catalunya fan
les proves 5.626 estudiants, se-
gons la secretaria d’Universi-
tats i Investigació.

Primer dia de proves
per a 318 alumnes

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

«És la primera vegada
que faig la selectivitat
i l’he trobat bastant
fàcil.»

VÍCTOR PALLÀS.

ENPRIMERAPERSONA

«Ha sigut més fàcil del
que m’esperava, més o
menys com la del juny.
Crec que aprovaré.»

MARC CASTELLÓ.

A l’espera de la zona blava. La Paeria pintarà pròximament la zona blava al pàrquing del Rectorat de la UdL,
després que hagin acabat les obres de la coberta de l’edifici. Costarà dos euros per quatre hores.

LLEONARD DELSHAMS

S.E.
❘ LLEIDA ❘ Les noves carreres que
la Universitat de Lleida estre-
narà aquest curs han aconseguit
atreure l’atenció dels estudiants.
Totes tenien notes de tall molt
altes i estan plenes, a excepció
del grau d’educació primària
amb part de la docència en an-
glès (vegeu el desglossament).
El doble grau de dret i adminis-
tració i direcció d’empreses
(amb una nota de 7,89) té ins-
crits per a les 20 places que ofe-
reix. La degana de Dret i Eco-
nomia, María José Puyalto, va
indicar que al juliol ja tenien 19
matriculats i va apuntar que po-
drien ampliar places en pròxims
cursos.

També és ple el doble grau
d’informàtica i administració i
direcció d’empreses, que comp-
ta amb 10 places i una nota de
9,2, va afirmar el director de
l’Escola Politècnica Superior,
Francesc Giné. I el nou doble
grau d’educació infantil i primà-
ria, amb un 9 de nota, té fins i
tot més inscrits que places ofer-
tes inicialment (32 per a 30), va
destacar la degana de Ciències
de l’Educació, Maria Pau Cor-
nadó.Aquestes carreres perme-
ten als estudiants obtindre dos
títols en només 5 anys, quan els
graus convencionals tenen una
durada de quatre anys, amb la
qual cosa dos carreres suposa-
rien un total de vuit anys.

Pel que fa a la doble titulació
d’arquitectura tècnica i Bache-
lor of Civil Engineering amb una
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universitat de Dinamarca, Giné
va precisar que finalment han
optat per oferir a tots els alum-
nes d’arquitectura tècnica la pos-
sibilitat de cursar el quart curs
a Dinamarca.Així, podran anar-
hi els estudiants que aquest curs
fan quart, en lloc de reservar
aquesta possibilitat als que ara
comencin primer de la doble ti-
tulació. Si hi ha més demanda
que places, prioritzaran les mi-
llors notes.

■ El nou grau bilingüe d’edu-
cació primària, en què part
de la docència serà en anglès,
té de moment 22 inscrits per
a 30 places. La degana, Ma-
ria Pau Cornadó, va afirmar
haver constatat certa por dels
estudiants a seguir classes en

anglès i va afegir que conti-
nuaran apostant per aquesta
carrera.Va dir que demana-
ran a Ensenyament que la di-
fongui pels instituts i que fins
i tot prepari els alumnes que
vegi més capacitats i interes-
sats.

Lapora l’anglès frena la
matrículaenel graubilingüe

CCOO diu que no
cobreixen vacants
per jubilació

ENSENYAMENT

❘ LLEIDA ❘ CCOO denuncia que
en els últims nomenaments
telemàtics, Ensenyament no
va designar substituts per als
docents que es jubilaven a da-
ta 1 de setembre, malgrat sa-
ber que deixarien la plaça des
de fa tres mesos.Afirma que
tampoc va cobrir les llicènci-
es sindicals, que no es resol-
dran fins als dies 9 o 10
d’aquest mes i amb jornades
de només el 86% fins al 30
de juny, amb la corresponent
reducció de sou.Apunta que
aquests docents arribaran el
primer dia de classe sense sa-
ber què impartiran.

Denuncien falta
de vacunes de
la varicel·la

SANITAT

❘ LLEIDA ❘ El ComitèAssessor de
Vacunes de l’Associació Es-
panyola de Pediatria, l’Asso-
ciació Espanyola deVacuno-
logia i la Societat Espanyola
de Medicina Preventiva, Sa-
lut Pública i Higiene van de-
nunciar el desproveïment de
vacunes de la varicel·la en far-
màcies de la majoria d’auto-
nomies. Farmàcies de Lleida
van indicar no haver viscut
aquesta situació al ser vacu-
nes no obligatòries i poc ve-
nudes. El ministeri de Sanitat
va afirmar que el subminis-
trament és l’adequat.

La UdL omple les noves carreres
Els dobles graus d’informàtica i direcció d’empreses, educació infantil i primària
i dret i ADE || Canvis en una titulació amb Dinamarca


