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Reparació de pupitres a la FDET i al Polivalent

Els pupitres de la FDET i del 

Polivalent es desgasten 

ràpidament i adquireixen una 

inclinació molt incòmoda

Cal estar-hi a sobre i 

demanar que es reparin 

periòdicament



Nova font d’aigua a la Planta 1 de la 

FDET i altres millores



Rectificació del preu que s’atorgava 

al Doble Màster en Advocacia i 

Gestió Administrativa

Es pretenia que els crèdits del Doble

màster es paguessin sota el concepte de

no professionalitzadors. Això suposava

pagar 65,87 € per cada crèdit.

Amb l’esmena presentada vam aconseguir

que el DM fos considerat

professionalitzador pagant 41,17 € per cada

crèdit.



Esmenes al Reglament de la FDET

• Objectiu: facilitar la participació de l’estudiantat a les Juntes de Facultat i a

les Comissions d’Estudis de Grau.

Modificació de l’article 9.2:

[On diu:]

2. El degà o degana pot autoritzar l’assistència a la Junta de Facultat,

amb veu però sense vot, de professors i professores, estudiants i

estudiantes i personal d'administració i serveis que no en siguin membres.

[Ha de dir:]

2. Les sessions de la Junta de la FDET estaran obertes a tots els

membres de la comunitat universitària que tinguin vinculació amb la FDET.

Per assistir-hi cal sol·licitar-ho al Degà o Degana o s’ha d’haver estat invitat

per 8 dels seus membres, fet que s’haurà de comunicar amb suficient

anel·lació a la Secretaria del Deganat de la Facultat. Els assistents hi poden

participar amb veu però sense vot.

Inclusió d’un segon apartat a l’article 23:

2. Les sessions de la Comissió d'Estudis de Grau de la Facultat de Dret,

Economia i Turisme estaran obertes a tot l’estudiantat que cursi alguna

de les titulacions oficials de la FDET. Per assistir-hi cal sol·licitar-ho al

President o Presidenta de la Comissió o s’ha d’haver estat invitat per 2

dels seus membres, fet que s’haurà de comunicar amb suficient

anel·lació al secretari o secretaria de la Comissió. Els assistents hi

poden participar amb veu però sense vot. En qualsevol cas, poden

assistir-hi, sense vot, els representants de l’estudiantat que siguin

membres de la Junta de la Facultat o dels Departaments amb docència

a la FDET.



XLIV Encuentro AEALCEE Las Palmas Gran Canaria 
(3-7 d’abril de 2019)

Representants:

Oriol Casanovas Balañà
David Guerrero Cortés

XVI CONEDE ISDE Madrid
(20-24 de març de 2019)

Representants:

Khouloud Jammal Khraibi Akhazzan
Melanie Gonçalves de Sousa

Representació externa del CEFDET



Activitats de l’Agrupació de Debat
CURSETS DE FORMACIÓ

LLIGUES DE DEBAT CATALANES I ESTATALS

TROBADES SETMANALS

GENER A JULIOL DE 2019



JUTGES DE LA LLIGA DE 

DEBAT DE SECUNDÀRIA 
I BATXILLERAT

FASE LOCAL

18, 19 i 22 de febrer de 2019

http://www.estudiantat.udl.cat/export/sites/Consell-estudiantat/ca/.galleries/Documents/Cartell-Fase-Local-UdL.pdf








• La tradició de l’Agrupació de Debat és organitzar un curset de
formació pels equips que participaran en la Lliga de Debat
interna de la Universitat de Lleida del curs 2018-2019.

• En aquesta es decideix l’equip que representarà a la UDL a la Lliga
de Debat Universitària 2019 de la Xarxa Vives i altres lligues
estatals.

• El debat d’aquesta edició versarà sobre la següent qüestió:
«S’hauria de legalitzar la gestació subrogada?».

Lliga Interna de Debat de la Universitat de Lleida
Del 5 al 7 de març de 2019

http://www.vives.org/serveis/lliga-de-debat/lliga-de-debat-universitari/edicio-2019-ldu/
http://www.estudiantat.udl.cat/ca/agr/adebat/lliga-18-19/








Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives

Del 8 a l’11 d’abril de 2019





Semifinalistes!





Torneig Nacional de Debat Isabel de Villena
Universitat Politècnica de València

Representants:
Tres estudiants de la FDET, FL i de la FEPTS

Dates:
26 i 27 de juliol de 2019

Tema:
La identitat col·lectiva a l'Occident de la 

postmodernitat

Finançament:

El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat ens ha 
atorgat un ajut de 1009,33 € (CAE 11/07/19)

http://www.estudiantat.udl.cat/ca/agr/adebat/torneig-upv/


CONTACTA AMB NOSALTRES!
CEFDET

973 70 3367

fdet@estudiantat.udl.cat

Consell Estudiantat FDET UdL

CEUDL

973 70 2032

consell@estudiantat.udl.cat

Consell de l’Estudiantat UdL

Consell de l’Estudiantat
Facultat de Dret, Economia i Turisme

Consell de l’Estudiantat
Universitat de Lleida

Despatx: Edifici polivalent 1.06

Despatx: Edifici del Rectorat 0.12

www.estudiantat.udl.cat/

mailto:fdet@estudiantat.udl.cat 
mailto:consell@estudiantat.udl.cat
http://www.estudiantat.udl.cat/


Moltes gràcies per la 
vostra atenció! 

Consell de l’Estudiantat
Facultat de Dret, Economia i Turisme

Consell de l’Estudiantat
Universitat de Lleida

http://www.estudiantat.udl.cat/ca/ce/CE-FDET/

http://www.estudiantat.udl.cat/ca/ce/CE-FDET/
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