
INFORMACIÓ DELS RECURSOS I SERVEIS DE LA UDL 

 

7.1.1 Espais 

La Universitat de Lleida, com a universitat coordinadora i on es realitzaran les activitats 

presencials, disposa de 26 edificis que estan distribuïts en 4 campus a la ciutat de Lleida i tenen 

una superfície construïda de 115.970 m
2
. En el quadre següent es mostra el nombre i l'aforament 

dels diferents espais segons la seva tipologia. 

 

Tipus d'espai Nombre Aforament / 

superfície 

Aules per a classes magistrals 135 6.708 persones 

Aules d'Informàtica 20 524 persones 

Aules especials (audiovisuals, tast, gimnàs, 

fonètica, música, plàstica) 

9 304 persones 

Camps de pràctiques agroforestals 1 30.000 m
2 

Laboratoris docents 89 1.146 persones 

Hivernacles de docència i d'investigació 5 844 m
2 

Umbracles de docència i d'investigació 3 780 m
2 

Biblioteques 4 334 persones 

Sales de treball col·laboratiu 38 150 persones 

Sales d'estudi 6 392 persones 

Sales d'usuaris d'Informàtica 9 154 persones 

Sales d'Actes i sales de reunions 69 1.880 persones 

Pistes poliesportives 3 2.736 m
2 

Residències universitàries 2 408 persones 

  

7.1.2. Serveis que la universitat posa a la disposició dels estudiants i dels professors 

7.1.2.1. Infraestructura tecnològica 

Tots els espais de la UdL disposen de connexió a la xarxa informàtica mitjançant cable i de 

cobertura de la xarxa sense fil, la qual permet connectar a la xarxa Eduroam. L'estudiant pot 

accedir a la xarxa de la UdL des de l'exterior mitjançant l'ús d'un servidor de túnels, la qual cosa li 

permet accedir als recursos de la intranet o de la biblioteca. Les aules estan equipades amb mitjans 

audiovisuals (ordinador i tots els seus accessoris, pantalla de projecció (digital en un alt 

percentatge dels casos), canó i altaveus (en cas necessari).  

La UdL realitza cada any una convocatòria per finançar el programari docent d'ampli ús en les 

titulacions impartides. A manera d'exemple, aquests són alguns dels programes docents que 

disposen els professors i els estudiants de manera continuada durant els últims anys: SAS i el 

SPSS (per al disseny d’experiments i anàlisi de dades), ARCGIS i MDT (per a cartografia), 



FESTO (para pneumàtica i hidràulica), KALTURA (per a tractament i edició de vídeos) i 

CONTAPLUS (per a comptabilitat).   

Es disposa d'un campus virtual (plataforma SAKAI), que és l'eina que permet a l’estudiant la 

comunicació amb el professor, l'accés al material docent de les assignatures i l'enviament de 

pràctiques i treballs, entre moltes altres aplicacions. El campus virtual de la UdL es millora 

constantment amb noves eines, com la gestió de vídeos o les videoconferències, que permeten les 

tutories virtuals.  

 

7.1.2.2. Recursos documentals 

La gestió dels recursos documentals és missió del Servei de Biblioteca i Documentació (SBD). El 

SBD gestiona la compra de la bibliografia docent, tant en format paper com en format electrònic, 

recomanada pel professorat en les guies docents de les assignatures, assignat un pressupost 

especial a les noves titulacions. Un dels principals serveis que ofereix és el préstec, que inclou no 

només documents, sinó també les sales de treball individual o col·laboratiu i el material tecnològic 

com a ordinadors portàtils, tauletes i lectors de llibres electrònics. El préstec de documents entre 

les biblioteques catalanes, que formen part del Consorci de Serveis Universitaris di Catalunya 

(CSUC), és gratuït i pot realitzar-se virtualment a través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats 

Catalanes (PUC). L'obtenció de documents pot realitzar-se també a través del Servei d'Obtenció de 

Documents. La contractació de recursos electrònics (revistes científiques i bases de dades) es fa de 

forma consorciada en el CSUC, la qual cosa permet als estudiants i professors de la UdL disposar 

d'accés a la gran majoria de les revistes científiques dels àmbits de docència i investigació de la 

UdL.  

La UdL disposa d'un repositori institucional (Repositori Obert de la UdL), en el qual es recullen 

les publicacions en format digital i en accés obert derivades de l'activitat acadèmica i investigadora 

de la comunitat universitària, les publicacions institucionals i altres materials de la UdL.  

El SBD de la UdL ofereix diverses activitats i sessions de formació dirigides a tots els membres de 

la comunitat universitària. Les sessions permeten conèixer els serveis i recursos del SBD i adquirir 

les habilitats necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació més idònia i utilitzar-la 

de la manera més efectiva.  

 

7.1.2.3. Altres recursos  

La UdL posa a la disposició dels estudiants i professors un espai equipat per a l'autoaprenentatge 

de llengües. Disposa de llibres de text, col·leccions de material audiovisual, ordinadors amb 

auriculars i un programa d'autoavaluació del grau de coneixement d'un idioma. 

La UdL disposa del Servei d'Informació i Atenció Universitària (SIAU) que té com a tasca 

principal informar, assessorar i orientar a l'estudiant, la comunitat universitària i la ciutadania en 

general sobre els temes que afecten a la UdL. Una dels programes a destacar El Programa 

UdLxTothom (UdL para tots) que té com a objectiu afavorir la formació superior i promoure la 

participació de les persones que presenten alguna discapacitat. 

 

 

 

 

 

 



 

Recursos de la Facultat de Lletres 

La Facultat de Lletres compta amb els mitjans suficients per desenvolupar les activitats formatives 

de les noves titulacions (graus i màsters), d'acord amb el mapa de titulacions vigent. 

L'edifici de la Facultat de Lletres inclou 24 aules: 9 amb una superfície menor als 50m2, apta per a 

grups petits (aforaments 15-40 persones segons disposició i mobiliari), que es complementen amb 

altres instal·lacions d'ús docent esporàdic (seminaris, espais d'investigació…); 15 aules de 50 o 

més m2 amb aforaments que oscil·len des de l'interval 30-50 per les més petites (segons mobiliari 

i distribució) a l'interval 60-140 per a les grans (4 amb més de 100 m2); aquesta diversitat fa 

possible una programació flexible dels estudis, oscil·lant entre el gran grup i els petits grups en 

funció de les necessitats docents, tal com es recomana per a l'EEES. Encara que totes estan 

dotades amb canó informàtic i mitjans audiovisuals, està prevista la seva renovació global -

incloent el mobiliari- pel 2008, en un gran projecte d'adaptació d'infraestructura a l'EEES. Es 

tracta d'espais suficients per allotjar la docència dels títols impartits per la Facultat de Lletres. 

 

Quant a la Biblioteca, compta amb un aforament de 250 places assegudes per més de 80.000 

volums especialitzats, accessibles directament en els més de 1400 m2 de les seves instal·lacions, a 

més de gran quantitat de serveis i una important llista de subscripcions a revistes convencionals i 

online.. 

Altres equipaments de la Facultat que poden ser utilitzables per part de l'alumnat del grau màster 

són: 

-          Aula de videoconferències (1; es preveu dotar almenys una altra per al proper curs) 

-          Seminaris departamentals (4) Fins a 15 persones. 

-          Espais d'investigació (11, amb una mitjana de 40 m2; empleats esporàdicament per a                    

           grups petits -10 màxim- en els nivells docents més avançats) 

-        Aules d'informàtica (2, amb un aforament d'unes 50 places, que complementen la instal·lació    

           de wifi en gran part de l'edifici; la disponibilitat d'ordinadors a la biblioteca…) 

-          Laboratori de Musicologia 

-          Laboratori de Cartografia 

-          Cartoteca 

-          Laboratori d'Arqueologia 

-          Laboratori de Restauració (servei científic tècnic de la UdL) 

-          Servei d'Història, Documentació i Arquitectura 

-          Centre d'Art Modern 

  

També cal assenyalar que els estudiants disposen de diverses instal·lacions i serveis que els 

permeten organitzar-se per participar en la vida acadèmica, així com complementar la seva 

activitat formativa amb altres dedicades a fomentar la convivència i la vida universitària; val la 

pena assenyalar els espais reservats per al Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Lletres i la 

Sala d'Estudis, que es preveu obrir durant les 24 hores durant la major part de l'any acadèmic, 

equipada amb connexió wifi, taules per al treball col·lectiu i altres possibilitats tècniques. 

  

 


