


- Què és?  
 
 

El Vicerectorat d'Estudiants obre les portes de la Universitat de Lleida als escolars de 
primària amb el projecte Petits Universitaris. 
 
Una iniciativa que pretén apropar els infants al món científic i acadèmic, fent-los 
despertar l’interès per la ciència, la cultura i el coneixement. 
 
El projecte s’articula a partir d’un conjunt de tallers impartits per professorat 
universitari i dissenyats a mida dels escolars. Aquest projecte va dirigit 
prioritàriament a infants que creixen en entorns desafavorits i d’alta complexitat. 
Entenem que aquests infants tenen pocs referents i models universitaris i potser 
veuen la Universitat com una sortida fora de les seues possibilitats.  
 
I és per aquest motiu que volem despertar la curiositat dels infants per la Universitat 
de la ciutat on viuen i fer-los prendre consciència del paper de la ciència, la 
tecnologia i la cultura en general.  
 
Petits Universitaris vol potenciar la relació entre universitats i escoles i entre 
professors universitaris i mestres, i vol constituir una eina útil de suport a l’educació 
primària.  



- Què és? (II) 
• Aquest projecte està inspirat en la Universitat dels 

Nens i de les Nenes, programa que coordinava la 
Associació Catalana d’Universitats Públiques i que es 
va deixar de fer per manca de pressupost.  

 
• El Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Lleida, 

que valora molt positivament aquest tipus d’accions, 
recupera el projecte, se’l fa propi l’adapta a la realitat 
dels centres educatius de Lleida.  



Paraules clau 

• Universitat de Lleida 
• Escoles d’alta complexitat 
• Referents universitaris 
• Col·laboració escola-universitat 
• Promoció del saber científic, de la cultura i el 

coneixement  
 



- On s’aplica? 
• En els diferents Campus Universitaris de la UdL  
• Comptem amb la col·laboració del professorat del les diferents 

Facultats 
• En aquesta edició, la primera com a Petits Universitaris, les 

activitats s’han realitzat al l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària 

•  S’ha convidat nens i nenes del Cicle Mitjà de quatre escoles 
d’alta complexitat de la ciutat de Lleida 
– Escola Joan Maragall 
– Escola Camps Elisis 
– Escola Sant Josep de Calassanç  
– Escola Magraners  

 



- Què volem millorar?  
• Ajudar a les escoles en la seua tasca didàctica, oferint tallers que s’ajustin 

als seus projectes educatius 
 
• Donar l’oportunitat de conèixer la Universitat de Lleida al infants. Visitar els 

espais, entrar a les aules, als laboratoris, utilitzar material específic i 
conèixer al seu professorat 

 
• Volem millorar la relació de la Universitat amb les escoles. Que els mestres i 

les mestres entenguin que en la Universitat hi poden trobar un suport i un 
recurs útil per a l’aprenentatge dels seus alumnes 

 
• Volem reduir la distància entre la Universitat i els centres educatius, 

entenem que tenim moltes coses en comú i objectius compartits 
 
• Volem que els infants que creixen en entorns desafavorits i d’alta 

complexitat coneguin la Universitat de Lleida, volem despertar en ells les 
ganes d’investigar, les seves inquietuds científiques. Situar la possibilitat 
dels estudis universitaris en el seu propòsit de vida.  
 



 
- Com ho fem?  

 • Des del Vicerectorat pactem amb la temàtica dels tallers i ens posem en contacte 
amb el professorat col·laborador 

 
• Des de l’Institut de Ciències de l’Educació ens posem en contacte amb les escoles i 

els hi fem la proposta. 
 
• Acordem data i enviem el programa amb l’oferta de tallers i la temàtica als centres 

contactats 
 
• Contractem un autobús per facilitar el transport del Campus corresponent a cada 

escola 
 
• Organitzem la jornada amb un programa on hi consta un acte de benvinguda, la 

realització dels tallers en dos torns, una pausa on convidem els infants a un dolç 
esmorzar i per acomiadar-los fem un breu acte de cloenda amb entrega de 
diplomes i un present de la UdL per a cada infant 

 
• El dia escollit, en aquesta edició fou el 15 d’abril l’autobús passa a recollir els infants 

i els rebem a les portes del Campus Universitari.  
 
 
 
 







Programació edició 2016 

TALLER 1: EL MÓN DE LES LLAVORS I 
LES PLANTES 

TALLER 2: OSSOS DELS ANIMALS I 
PARÀSITS DELS ANIMALS 

TALLERS 3: MICROORGANISMES 
BONS I MICROORGANISMES 
DOLENTS EN ELS ALIMENTS 

TALLER 4: DESCOBRINT EL SÒL 

DE 10:00 A 11:00  (A)SANT JOSEP 
DE CALASSANÇ 
4t 25 

(A)ESCOLA DE MAGRANERS 3r i 4t 
30 

(A)CAMPS ELISIS 3r 22 (A)JOAN MARAGALL 4t 
33 

DE 11:30 A 12:30 (B)JOAN 
MARAGALL 4t 
33 

(B)CAMPS ELISIS 3r 22 (B)SANT JOSEP DE CALASSANÇ 4t 
25 

(B)ESCOLA DE MAGRANERS 3r i 4t 
30 

TOTAL  110 58 52 47 63 



- Què surt bé? 

• Les valoracions dels mestres són molt 
positives 
 

• Es valora l’oportunitat que se’ls hi dóna de 
poder “sortir” de l’escola per aprendre 
 

• Els professors universitaris també valoren molt 
bé la iniciativa i destaquen la curiositat i les 
ganes d’aprendre dels infants d’aquesta edat 
 
 

 
 



  Necessitats d’organització  

• Els entrebancs són bàsicament econòmics, de 
gestió i motivació 

• Cal poder comptar amb un petit pressupost per 
tirar endavant una inciativa d’aquestes 
característiques 

• Poder comptar amb el suport d’una persona que 
organitza i gestiona l’activitat i fa d’enllaç entre la 
universitat i les escoles 

• Pel que fa al professorat cal explicar bé l’activitat i 
facilitar la gestió per tal de motivar la seua 
participació 
 
 
 



 
- Què hauria de passar en el futur perquè 

tingués més impacte?   

• Es tracta d’una activitat petita, senzilla i poc ambiciosa 
 
• En un futur cal establir converses amb altres institucions 

(Departament d’Ensenyament) per poder obtenir més 
pressupost i fer que el programa arribi a més escoles  
 

• Establir un sistema de reconeixement per al professorat 
universitari que hi col·labora 
 

• Cercar la satisfacció dels mestres i contribuir a augmentar la 
curiositat dels infants  



- Com creiem que altres persones podrien 
replicar la nostra experiència?  

• Si es compta amb els elements necessaris és 
una experiència fàcilment exportable en 
altres contextos 

• La idea és senzilla i molt “rentable” pels 
resultats que s’obtenen 

• El grau de satisfacció assolit per totes les 
parts és molt alt 



Els Petits Universitaris a la premsa 

• Telenotícies comarques TV3 
 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-
comarques/jornada-petits-universitaris-a-la-
udl/video/5595248/ 
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Els Petits Universitaris a la premsa 

• Diari Segre  
 
 

 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/jornada-petits-universitaris-a-la-udl/video/5595248/


Imatges  



Meritxell Morera  
Coordinadora de la Unitat d’Infantil i Primària 
Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida  
meritxell.morera@udl.cat 
 
 
 

mailto:meritxell.morera@udl.cat
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