
JORNADES D’ACOLLIDA

CURS 2019/2020



QUÈ ÉS EL CONSELL DE L’ESTUDIANTAT ? 

Màxim òrgan de representació dels 
estudiants de la Universitat de Lleida Dret dels estudiants a participar en la 

presa de les decisions que ens afecten 

a través dels nostres representants als 
òrgans de governPlural i obert a tothom

El CEUdL és l'òrgan que coordina i 
agrupa els representants Cada Facultat i Escola té el seu 

propi Consell de l'Estudiantat

OBJECTIU COMÚ: la defensa dels interessos de l’estudiantat



QUÈ FEM?
• Representem els interessos del col·lectiu estudiantil en els òrgans de govern de la

UdL, per això és important ens feu arribar les vostres queixes o idees de millora.

• Organitzem activitats d’oci i lleure, en les que hi pots participar activament, és més,

si en tens alguna de pensada t’ajudem a portar-la a terme.

• Resolem tots els dubtes que us pugueu plantejar a nivell acadèmic, orientació i

informació de beques, com plantejar adequadament alguna queixa a nivell horaris,

exàmens, etc.



Funcionament i organització

CONSELL 

CENTRAL DE 

L’ESTUDIANTAT

CONSELL DE 

L’ESTUDIANTAT 

DE CENTRE 

ÒRGANS DE GOVERN UDL

1. Claustre / Consell de Govern i comissions

2. Junta de Facultat o Escola / Comissions d’estudi

3. Consells de Departament
3 nivells:

50 % professors

50 % estudiants



Eleccions de representació 

estudiantil

Properes eleccions:

2020-2021

Fes-te delegat o delegada i 

representa als teus companys

Recompensa: Crèdits 

de matèria transversal



Jornades d’Acollida

Coneix la universitat

Aprèn tot el que et 

pot oferir

Descobreix tot el 

que pots aportar

No passis per la universitat 

sense que la universitat 

passi per tu

El primer dia de la vostra etapa 
universitària



Participa en tot el que s’organitza a la UdL!

CURSETS DE FORMACIÓ

LLIGUES DE DEBAT CATALANES I ESTATALS

TROBADES SETMANALS

AGRUPACIÓ DE DEBAT

Inici temporada 

2019-2020



Semifinalistes de la Lliga de Debat 

Universitària de la Xarxa Vives 2018/19





CONTACTA AMB NOSALTRES!
CEUDL

973 70 2032

consell@estudiantat.udl.cat

Consell de l’Estudiantat UdL

@ConsellUdL

Consell de l’Estudiantat
Universitat de Lleida

Despatx: Edifici del Rectorat 0.12

www.estudiantat.udl.cat/

fdet@estudiantat.udl.cat
etsea@estudiantat.udl.cat

medicina@estudiantat.udl.cat

fif@estudiantat.udl.cat
eps@estudiantat.udl.cat

fepts@estudiantat.udl.cat 2.07 FEPTS

3.05 Edifici Polivalent

1.06 Edifici Polivalent
0.03 (Edifici A)

1.05 FIF

0.20 FMED (Altell)

0.18 Ed. Rectoratlletres@estudiantat.udl.cat

Correu del CE de Facultat o Escola Despatx Correu del CE de Facultat o Escola Despatx

mailto:consell@estudiantat.udl.cat
http://www.estudiantat.udl.cat/
mailto:fdet@estudiantat.udl.cat
mailto:etsea@estudiantat.udl.cat
mailto:medicina@estudiantat.udl.cat
mailto:fif@estudiantat.udl.cat
mailto:eps@estudiantat.udl.cat
mailto:fepts@estudiantat.udl.cat
mailto:lletres@estudiantat.udl.cat


Moltes gràcies per la 
vostra atenció! 
http://www.estudiantat.udl.cat/

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

