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CONVOCATÒRIA DEL PLENARI DEL CONSELL DE 

L’ESTUDIANTAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

Representants de l’Estudiantat al Claustre de la Universitat de Lleida elegits el 13 

de novembre de 2018, membres dels equips de coordinació del Consell de l’Estudiantat (CE) 

Central, del CE de la Facultat de Medicina, del CE de la Facultat d’Infermeria i 

Fisioteràpia, del CE de l’Escola Politècnica Superior, del CE de l’Escola Tècnica Superior 

d'Enginyeria Agrària, del CE de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, del CE de la 

Facultat de Lletres, del CE de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. 

Resteu convocats com a membres de ple dret a la Sessió 1/20 del Plenari del Consell 

de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida que es durà a terme:  

- Dia: Dilluns, 3 de febrer de 2020 

- Hora: 20.15 h 

- Lloc: Sala Juntes 2a planta de l’Edifici del Rectorat (Espai 2.26 Ed. Rectorat) 

Hi resta convidat tot l’estudiantat de la Universitat de Lleida. Hi podrà assistir amb 

veu però sense vot. 

Ordre del dia:  

1. Informe del Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida i dels Consells de 

l’Estudiantat de cada centre. 

2. Proposta i aprovació, si escau, de l’Acta de la Sessió 2/2019 del Plenari del Consell de 

l’Estudiantat del 2 d’octubre de 2019. 

3. Proposta i aprovació, si escau, de l’Acta de la reunió de coordinació dels Consells de 

l’estudiantat de 14 d’octubre de 2019. 

4. Proposta i aprovació, si escau, de la Convocatòria i calendari de les eleccions a la 

coordinació del Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida. 

5. Proposta i aprovació, si escau, de la designació de l’organitzador de la Festa Major de 

l’Estudiantat de la Universitat de Lleida del curs 2019-2020. 
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6. Proposta i aprovació, si escau, de la Convocatòria per a l’assignació de les barres de la 

Festa Major de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida del curs 2019/2020 a les 

promocions universitàries. 

7. Proposta i aprovació, si escau, del Posicionament del Consell de l’Estudiantat envers la 

proposta de modificació de la Normativa d’avaluació i qualificació dels graus i màsters. 

8. Proposta i aprovació, si escau, de la renovació dels representants estudiantils nomenats 

al Consell de Govern i les seves comissions delegades; les comissions no delegades del 

Consell de Govern; altres comissions estatutàries, legals i reglamentàries i al Consell 

Social. 

9. Torn obert de paraules.  

Cordialment, 

Josep Maria Giménez Sentís 

Membre de l’Equip de coordinació CEUdL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijous, 30 de gener de 2020 


