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ACTUALITAT 
Programa d’Orientació de la Facultat de Lletres 

Des de la Facultat hem endegat un nou Programa d’Orientació centrat so-

bre dos grans eixos:  

El Projecte ITINERA que pretén, juntament amb l’ICE, establir ponts en-

tre els centres de secundària i la Universitat mitjançant la connexió dels 

alumnes de Batxillerat 

amb l’assessorament 

de Treballs de Recerca 

per part d’investiga-

dors de la Universitat.  

D’altra banda, un Pla        

d’Orientació propi 

adreçat als alumnes de 

4t d’ESO i de 1r i 2n de 

Batxillerat de tots els 

centres de secundària 

de l’àmbit territorial 

de Lleida. 

Aquest Pla és una 

aposta de treball i 

participació conjun-

ta entre la nostra Facultat i els equips directius dels centres a tra-

vés del contacte directe i continuat amb els coordinadors d’ESO i 

Batxillerat, i amb els coordinadors pedagògics. 

Entenem que això és essencial per establir una millor connexió entre amb-

dós, i cooperar en l’elaboració i realització de múltiples activitats conjun-

tes que serveixin per fer front a les demandes i les necessitats dels alum-

nes.  

La setmana passada vam visitar els instituts Joan Oró i Ronda de Lleida 

per iniciar la implementació del Programa d’Orientació. A més, en el pri-

mer cas, també vam dur a terme una sessió informativa amb alumnes de 

1r de Batxillerat tant sobre l’ITINERA com sobre els Estudis que ofereix 

la Facultat.   

Més informació a projexterns.lletres@udl.cat 

Foto: Montse Irún (Institut Joan Oró). 

http://www.ice.udl.cat/itinera/


El dissabte 4 de març la Facultat 

de Lletres va rebre prop d'una 

quarantena de visitants. Amb mo-

tiu de la Jornada de Campus Oberts 

per a famílies diversos assistents de 

la província i també de Tarragona i 

Andorra van visitar les instal·lacions 

del Centre. 

Després de rebre unes orientacions 

sobre la història de la UdL i les parti-

cularitats del Campus, l'equip de De-

ganat va fer difusió de les titulacions 

impartides a la Facultat tot subrat-

llant els aspectes més novedosos. En 

la darrera part de la visita se'ls va 

oferir un recorregut per diversos ser-

veis així com espais de les ins-

tal·lacions per tal d'animar-los a dipo-

sitar la confiança en la Facultat de 

Lletres. 

Jornada de Campus Oberts per a famílies 
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El 29 d’abril se celebrarà la segona 

edició de Portes Obertes per a 

famílies 

Foto: UdL.  

Concurs fotogràfic “Paisatges ponentins” 

El dimecres 15 de març va tenir lloc el lliurament dels pre-

mis del concurs de fotografia “Paisatges ponentins”, que or-

ganitza el Seminari de Geografia Local de la Facultat, i que 

va adreçat als alumnes de 2n de Batxillerat que cursin Geo-

grafia.  

L’acte es va dur a terme a la Sala de Juntes de la segona 

planta de l’edifici del Rectorat, a les 17 hores. Van assistir-hi 

la degana de la Facultat, M. Carme Figuerola, i el director 

del Departament de Geografia i Sociologia, Pedro Fraile.  

El jurat del concurs va decidir atorgar 3 premis a les  

3 millors fotografies: la guanyadora ha estat Imma Pi-

nent, de l’Institut Lo Pla d’Urgell de Bellpuig per la 

fotografia “Disbauxa de poble”, que acompanya la notí-

cia. L’Imma ha rebut una Tablet Samsung Galaxy TAB 4 i 

un lot de llibres.  

 

Foto: Imma Pinent, guanyadora del concurs. 

http://www.lletres.udl.cat/ca/noticies/Jornada-de-Campus-Oberts-per-a-families-00001/
http://www.geosoc.udl.cat/


La ficció seriada serà la temàtica principal de la  14a edició 

de la Setmana de la Comunicació organitzada pel Grau de  

Comunicació i Periodisme Audiovisuals de la Universitat 

de Lleida. Tindrà lloc entre els dies 3 i 6 d'abril del 2017, a 

la Facultat de Lletres i es debatrà sobre  la narrativa 

seriada, tant en la ficció com en els docudrames i 

tant des del punt de vista de la creació com de la 

narrativa i la distribució. 

 

La 14a Setmana de la Comunicació començarà el dia 3 amb 

una Jornada de Portes obertes adreçada als alumnes de 

secundària, en la qual podran debatre amb el guionista de 

la sèrie Merlí de TV3, Héctor Lozano i l’actor Adrian 

Grösser. La resta de convidats a la Setmana seran, entre 

d'altres, el creador de la websèrie Les coses grans Roger Co-

ma, la professora experta en ficció televisiva Concepción 

Cascajosa, el creador de la sèrie d'animació infantil Pocoyo, 

Guillermo García Carsí, el dramaturg Jordi Galceran i el 

director de cinema i escriptor David Trueba.  
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14a Setmana de la Comunicació 

II Semana de las Letras Hispánicas 

Els dies 20, 24 i 26 d’abril s’efectuarà la segona edició de la 

“Semana de las Letras Hispánicas”, organitzada pel Departa-

ment de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la UdL, 

destinada als alumnes d’Hispàniques per crear cohesió entre 

ells i dins la titulació, però també s’ofereix als alumnes i als 

professors de secundària.  

Entre les activitats més destacades s’hi encabirà la lectura, 

en fragments, del Quixot, en motiu de l’aniversari de la mort 

de Cervantes. A més, dins d’aquesta setmana tindrà lloc el “II 

Certamen de Relatos Cortos”, adreçat als estudiants de 

qualsevol Grau de la Facultat de Lletres, així com també als 

estudiants de mobilitat. Ambdues categories seran reconegu-

des amb un primer i un segon premi, cada una.  

El tema d’enguany gira entorn el viatge i els seus dife-

rents sentits literaris i vitals. La data límit per a pre-

sentar els relats és el 28 d’abril, i el lliurament dels 

premis es farà el 18 de maig.  Disseny: Departament de Filologia Clàssica, 

Francesa i Hispànica.  

ACTIVITATS 

Disseny: Eduard Serra. 

http://setmanacomunicacioudl.blogspot.com.es/
http://www.filcef.udl.cat
http://www.filcef.udl.cat/export/sites/Filcef/documents/ConcursoRelatosCortosUdL2017.pdf
http://www.filcef.udl.cat/export/sites/Filcef/documents/ConcursoRelatosCortosUdL2017.pdf
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NOTI CIES 

Enguany la jornada en homenatge a Maria O’neill, organitzada pel Departament d’Anglès i Lingüís-

tica, el DALDAY 2017, es realitzarà el proper 29 de març a la Sala de Juntes del segon pis. 

A les 9.30h es farà la rebuda dels assistents, i acte seguit la professora Alison Nagel, de la Universi-

tat de Freigburg durà a terme un taller sobre “Intercultural Communication in Action”. Després d’un 

breu descans amb cafè, a les aules 2.16 i 2.44b es desenvoluparan sessions paral·leles: una entorn a 

la redacció de Treballs de Final de Grau, on s’exposaran tres casos exitosos; i una altra entorn els 

programes de mobilitat de la Facultat, on s’exposaran algunes experiències personals d’alumnes que 

n’han gaudit. Per cloure la jornada, es durà a terme un concurs “Hit the DAL buzzer”.  

DALDAY 2017 

II Dictat plurilingüe 

El concurs es va desenvolupar al llarg del 

matí del passat 17 de març al Saló Víctor Siu-

rana. En aquest edició hi ha participat 22 

centres amb una parella d’alumnes de 4t d’E-

SO cadascun.  

L’Institut L’Olivera de La Granadella va 

guanyar el concurs, el segon classificat-

va ser Sant Jaume Les Heures de Lleida 

i el tercer l’Institut Canigó d’Almacelles. 

Presentació de l’Anuari Mèdia.cat 

El dia 29 de març a les 18h es durà a terme la presen-

tació de la publicació anual Mèdia.cat, editada i publi-

cada pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, per l’Ob-

servatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat i per la Funda-

ció Catalunya 

Aquesta revista publica reportatges sobre aquells te-

mes de certa rellevància o interès succeïts al llarg de 

tot l’any anterior i que han estat silenciats, o bé poc 

difosos, pels diversos mitjans de comunicació.  

A l’anuari, hi col·laboren alguns dels nostres es-

tudiants del Grau de Comunicació i Periodisme 

Audiovisuals amb un reportatge elaborat per ells 

mateixos.  

Disseny: Anuari Mèdia.cat 

Foto: Facultat de Lletres.  

http://www.dal.udl.cat/export/sites/Dal/documents_pdf/DAL-DAY-2017.pdf


Aquest cicle de conferències, organitzat per l’Aula d’Estudis Xinesos de la UdL i amb la col·laboració 

de la Càtedra d’Estudis Asiàtics, la Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, procurarà té 

com a objectiu contribuir a la difusió de la realitat cultural, econòmica i política que proba-

blement dominarà l'esfera internacional del segle en què estem immersos. 

La primera sessió d’aquest cicle tindrà lloc el proper dimarts 21 de març, a les 19h, a l’Aula Magna 

de l’IEI i anirà a càrrec de Joan Julià-Muné, director de la Càtedra d’Estudis Asiàtics de la UdL. 

Aquesta primera conferència versarà sobre “el marc historicocultural de la Xina. Protocol bàsic per al 

viatger documentat”.  

Al mes d’abril es duran a terme dues sessions més: la primera el dimarts dia 4 i la segona, el dimarts 

18, sobre “Evolución y diversidad de las influencias filosóficas: el confucianismo y el Arte de la Guer-

ra”, a càrrec del professor Luo Huiling, de la Universidad Complutense de Madrid.  

Les darreres tres conferències es realitzaran els dimarts 2, 16 i 30 de maig.  

Per consultar el programa, feu click aquí.  

Cicle de Conferències “Els fonaments de la Cultura Xinesa” 
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Professors i alumnes de la titulació de Filologia Catalana i 

Estudis Occitans van a Tolosa 

Del 27 al 29 de març viatgen a Tolosa (Occitània) una dotzena d'estudiants de Filologia Catalana i 

Estudis Occitans, en el marc de l’intercanvi anual  del conveni Erasmus + entre la UdL i la Universi-

tat Joan Jaurés de Tolosa.   

Durant gairebé tres dies seran acollits per estudiants occitans per fer pràctiques lingüísti-

ques en aquesta llengua i con-

viure amb ells durant l’estada. 

D’altra banda, els professors de la 

UdL que els acompanyen (Aitor 

Carrera, Ramon Sistach i Albert 

Turull) participaran en la Setmana 

Occitana organitzada per la Univer-

sitat tolosana. Així doncs, realitza-

ran conferències formatives obertes 

a tot el públic assistent.  

 

Està previst que els professors i es-

tudiants de Tolosa vinguin a Lleida 

els dies 15, 16 i 17 de maig. En 

aquestes jornades, els professors de 

la Universitat de Tolosa impartiran conferències i cursos a la nostra Facultat i, si ésel cas, també en 

altres punts de la ciutat. 

Foto: Aula d’Estudis Xinesos UdL.  

Foto: Càtedra d’Estudis Occitans.  

http://www.estudisasiatics.udl.cat/ca/index.html?_ga=1.111995469.814799185.1434108939
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/FonamentsCulturaXinesaUdL2017.pdf
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Conferències sobre lectures obligatòries a les PAU 

Aquesta activitat consisteix a aproximar autors o especialistes relacionats amb les lectures 

obligatòries de Llengua Castellana al Batxillerat, un cop l’alumnat ja les ha llegides i so-

bre les quals ha pogut reflexionar. D’aquesta manera, es fa possible que els alumnes contrastin i 

consolidin els coneixements que tenen sobre les obres llegides, a la vegada que s’ofereixen eines al seu 

professorat per a una millor docència d’aquests textos. Per tot això aquesta activitat té molt interès 

per tal de preparar els continguts que posteriorment sortiran a les PAU.  

Normalment les sessions es desenvolupen entre març i abril. Cal que els interessats reservin plaça a 

projexterns.lletres@udl.cat 

Visita a la Facultat 

El dia 6 d’abril 135 alumnes de batxillerat de l’Institut Jaume Huguet de Valls arriben a la Facultat 

de Lletres per dur a terme una Jornada al Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.  

S’organitzaran tallers i activitats destinats a apropar-los a la filologia i a evidenciar la seva utilitat a 

l’hora de resoldre aspectes quotidians.  

Es programaran quatre activitats de mitja hora cada una: la solució de problemes reals a través de la 

filologia, la situació de la comunicació escrita en l’actualitat i la relació amb les noves tecnologies i 

aplicacions com el Whatsapp, la interculturalitat i globalització de la llengua espanyola a través dels 

contrastos, contactes i importàncies d’aquesta llengua al món. A més, l’alumnat realitzarà una visita 

a la Facultat de Lletres i al conjunt de Rectorat.   

AGENDA 
 

 III SIMPOSI SOBRE LA LLIBERTAT DE PREMSA. Els dies 4 i 5 de maig tin-

drà lloc el tercer simposi sobre llibertat de premsa, organitzat pel Departament de Filologia 

Catalana i Comunicació i el Col·legi de Periodistes-secció Lleida i en el que hi col·laboren vuit 

universitats de parla catalana. Hi participaran estudiants de la Facultat, principalment del 

Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals, així com també professors i periodistes profes-

sionals. El tema és ‘La llibertat de premsa i la societat civil’.  

 

 TEATRE EN ANGLÈS. Els alumnes del Grau d’Estudis Anglesos representaran, com 

cada any, una obra de teatre creada i elaborada totalment per ells mateixos. Es realitzarà una 

representació a la Facultat (dia i hora a confirmar) i una altra al Castell del Rei el dia 1 de 

juny.  

 

 II SIMPOSI INTERNACIONAL MÀRIUS TORRES. La Càtedra Màrius Torres 

de la UdL organitza l’octubre vinent el segon simposi sobre l’escriptor lleidatà per commemorar 

el 75è aniversari de la seva mort. El termini per lliurar les comunicacions, que han de 

ser d’una durada de 15 minuts (d’una a dues pàgines d’extensió), s’han d’enviar 

abans del 30 d’abril a catedramariustorres@gmail.com .  

http://www.catedramariustorres.udl.cat/


ENS VEIEM AL MAIG! 

BONA SOPA DE LLETRES! 

www.lletres.udl.cat 
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