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La UdL ‘envia’
95 alumnes a
l’estranger i
en rep 130
El conjunt de l’Estat
registra un rècord

ERASMUS

� LLEIDA � Aquest curs han estu-
diat a l’estranger 95 alumnes
de la Universitat de Lleida,
en el marc del programa Eras-
mus, als quals sumar-n’hi deu
més, que van participar en
una nova modalitat que con-
sisteix a fer només les pràcti-
ques fora.Així mateix, la UdL
va rebre 130 i 7 alumnes es-
trangers en les dos modalitats
d’Erasmus, respectivament.
Aquestes xifres són inferiors
a les registrades el curs pas-
sat, quan la UdL va enviar fo-
ra 109 estudiants i en va aco-
llir 148. Llavors sí que havi-
en registrat un increment im-
portant, encara que no van
suposar un rècord, al contra-
ri del que va passar al conjunt
de l’Estat. Les beques Eras-
mus van batre el seu rècord
històric i van situar Espanya
com a destinació preferida
d’entre els 31 països partici-
pants.Així, el curs 2008-2009,
198.600 alumnes es van des-
plaçar a algun dels països de
la UE, així com també a No-
ruega, Islàndia, Liechtenstein
iTurquia, va informar ahir la
Comissió Europea.

Espanya, amb 33.200 estu-
diants, va ser el primer país
amfitrió, davant de França
(24.600) iAlemanya (22.000).
Espanya, França iAlemanya
van ser els tres països quemés
estudiants van enviar fora
(27.440, 28.300 i 27.900, res-
pectivament).

La presentació de la guia per crear documents accessibles.

XAVIER GOÑI

� LLEIDA � La Universitat de Llei-
da (UdL) ha desenvolupat una
guia que permet crear docu-
ments digitals accessibles a per-
sones discapacitades. Un dels
objectius és facilitar als profes-
sors un instrument perquè des-
envolupin continguts digitals
sense barreres.

La guia, promoguda per la
Unitat UdLxTothom i el Grup
d’Investigació en Interacció Per-
sona Ordinador de la UdL (Gri-
ho), vol millorar l’accessibilitat
dels materials docents, ja sigui
produccions escrites, presenta-
cions multimèdia o web. La UdL
compta aquest curs amb 40 per-
sones censades que tenen algu-
na discapacitat, unes 41 per cent
de les quals tenen problemes de
mobilitat i un 18 per cent, en la
visió.

La guia ensenya a crear do-
cumentació accessible a partir
de formats habituals OpenOffi-
ce, l’Office o PDF i també aju-
da en la creació de llocs web.
Per exemple, mostra eines i uti-
litats que permeten canviar la
lletra de color o mida, o bé com
usar un sinterizador de veu que
llegeix els textos. El material es
divideix en tretze subguies, en
funció del tipus de documents
que es poden generar, i es po-
den descarregar des d’ahir al
web de la UdL. Han estat publi-
cades sota la llicència lliure de
Creative Commons, perquè si-
guin obertes i s’hi puguin incor-
porar aportacions.

� Els alumnes d’administra-
ció i direcció d’empreses són
els que tenen més probabili-
tats de trobar feina, segons un
estudi d’Adecco, que ha ana-
litzat 205.000 ofertes laborals
el 2009, de les quals aquesta
titulació acapara un 3,1%. Els
enginyers industrials i els en-
ginyers tècnics industrials se
situen en el segon i tercer lloc
dels professionals més buscats
(2,98% i 2,84%).

El segueixen econòmiques
(2.44%) i medicina (1,59%).
De fet, a medicina, química i
infermeria, el creixement en
ofertes és superior a dos

punts. L’estudi també indica
que les carreres tècniques
afins a la construcció estan en
caiguda lliure des del 2006
com a conseqüència de la cri-
si. En les titulacions d’ocupa-
cionalitat mitjana destaquen
les de caràcter juridicosocial
(econòmiques i dret), mentre

que les anomenades d’ocupa-
cionalitat volàtil són titulaci-
ons amb una“marcada depen-
dència respecte a un conjunt
molt reduït de sectors o regi-
ons”, com les enginyeries afins
a les tecnologies d’informa-
ció.

Industrials, informàtica i ca-
mins,medicina i econòmiques
tenen dèficit de titulats res-
pecte a les ofertes d’ocupació,
al contrari queADE, ciènci-
es empresarials, dret i quími-
ca.A més, quatre de cada deu
alumnes no saben què estudi-
aran tres mesos abans de la
preinscripció.

Direcciód’empreses, la carreraambmésocupació

DÈFICIT DETITULATS

A industrials,
informàtica, enginyeria
de camins, medicina
i econòmiques

Per la seua part, el vicerector
d’Estudiantat, Xavier Gómez,
va remarcar que amb aquesta
eina “tots els estudiants, inde-
pendentment de la seua con-
dició i capacitat”, podran tindre
accés a la informació i el direc-
tor del grup Griho,Toni Grano-
llers, va destacar que se centren
a “humanitzar” i fer accessi-
ble la tecnologia. El responsa-
ble d’UdLxTothom, Jordi Coi-
duras, va destacar que les guies
volen “trencar barreres”.

D’altra banda, l’Agència Na-
cional d’Avaluació de la Quali-
tat iAcreditació ha creat un web
amb informació sobre les carre-
res (http://srv.aneca.es/Listado-
Titulos/).

Guia de la UdL per crearmaterial
docent accessible a discapacitats
Permet canviar lamida de la lletra o usar un sintetitzador de veu que llegeix el text
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