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L’índex d’aprovats a la UdL es
dispara del 67% al 82% en 5 cursos

La CUP critica
els canvis a
les Basses

El vicerector de Docència ho atribueix al fet que, a l’adaptar-se a Bolonya, van flexibilitzar
la norma d’avaluació || Els alumnes volen un bon expedient de cara a trobar feina
S.E.

❘ LLEIDA ❘ Els alumnes de la Universitat de Lleida (UdL) sembla
que cada vegada són més aplicats.Almenys així es pot deduir de l’espectacular increment
de l’índex d’aprovats dels últims
cinc cursos, que ha passat del
67,1% el 2009-2010 al 82,5%
del 2013-2014.Aquestes xifres
corresponen a la taxa de rendiment de la UdL, que relaciona
el nombre d’aprovats respecte
al de matriculats. En algunes facultats l’augment és molt menor, com a Infermeria, però perquè en aquest cas el rendiment
ja era molt alt (del 91,9% al
94,4%). En canvi, en d’altres sí
que s’ha disparat, com en Dret
i Economia (del 51,8% al
74,3%) o el Politècnic Superior (59,6% al 81%).
El vicerector de Docència,
Francisco García, va considerar
“molt significatiu” que la millora del rendiment sigui general
en les diferents titulacions i va
recordar que durant aquells anys
van aplicar “el canvi de carreres cap al model de Bolonya”,
amb referència als graus i màsters en lloc de diplomatures i llicenciatures.
Va subratllar que l’increment
del percentatge d’aprovats es va
accentuar encara més en els dos
o tres últims cursos, fet que atribueix directament a la modificació que van efectuar de la nor-

mativa d’avaluació, adaptant-la
a cada assignatura i flexibilitzant-la per permetre compatibilitzar estudi i feina.
Així mateix, va indicar que
“molts estudiants, atès el context laboral difícil existent, creuen que en determinades carreres és molt important tenir un

bon expedient acadèmic” a l’hora de trobar feina. García també va subratllar que “en els últims dos anys ha augmentat la
mitjana de l’expedient acadèmic amb què arriben els alumnes”, amb referència a les seues
notes de batxillerat.
D’altra banda, segons un es-

tudi sobre ocupabilitat del ministeri d’Educació, el grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la UdL ocupa el número 27 d’un rànquing de cent titulacions d’universitats de l’Estat amb més titulats que treballen quatre anys després d’acabar. En concret, un 92,3%.
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❘ LLEIDA ❘ La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) va criticar
ahir l’equip de govern de la
Paeria perquè “ignora de forma interessada les conclusions dels processos participatius sobre el parc de les Basses” amb l’ampliació dels usos
recreatius que aprovarà el ple.
La CUP considera que la Paeria actua “de forma unilateral” i no ha escoltat la ciutadania, que no demanava
aquests usos recreatius. Afegeixen que es vol emprendre
una “privatització encoberta” del parc amb una gran superfície comercial.

URBANISME

Licitació de
les obres de la
variant de Sucs

Premis als millors ■ El rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, va entregar ahir al

Rectorat, en una sala d’actes plena a vessar, els premis extraordinaris de doctorat, llicenciatures,
graus i màsters, així com les mencions d’excel·lència. L’alcalde d’Albatàrrec,Víctor Folguera, va ser
un dels guardonats. A la imatge, tots els premiats.

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Lleida ha tret a licitació per un
procediment negociat sense
publicitat les obres de construcció de la variant de Sucs.
Inclouen la millora del paviment de la carretera actual de
Sucs a la N-240 i la conversió en carretera d’un camí per
anar cap a Almacelles. Les
obres compten amb un pressupost total de 122.916 euros (IVA inclòs) i el termini
per presentar ofertes conclou
el 3 de desembre. Les obres
tenen una durada prevista de
dos mesos.

S.E.
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El passeig central en aquest carrer ja està construït.

Gairebé a punt les obres per millorar
el carrer José Olóndriz a Balàfia
Demolició d’un edifici al carrer Múrcia ■ L’edifici número 25 del carrer Múrcia va començar a ser
enderrocat ahir, després que la setmana passada la Paeria el declarés en estat de ruïna imminent
i que fossin desallotjades les tres persones que vivien en dos pisos de l’immoble.

❘ LLEIDA ❘ Els treballs per millorar la prolongació del carrer
José Olondriz, al costat de la
residència geriàtrica pública
i les piscines municipals de
Balàfia, estan gairebé acabats.

Els treballs han permès construir-hi un passeig central
amb arbres, parterres i bancs,
asfaltar els carrils laterals i
habilitar places d’aparcament.

