
El nou Consell d'Estudiants

No hi haurà cap c~p

passa a la pàg. 4

pretén. una millor formació i pre
paraci ó en l'àmbit pedagògic i
docent de l'as pirant a professor.

• Traspàs de competències sobre
organització, planificació i elecció
del professorat que imparti ria el
CQP. Fins aquell moment era la
universitat la que tenia capacitat de
decisiósobre aquests temes, peròara
és el govern central (o en 'el nostre
cas la Conselleria de Cultura) qui
assumeix aquestes responsabilitats.

El termini d'aplicació de la nova
llei acabava un any i mig després.

Els membres de la Junta Permanent són:
• Ferran Barberan Calmes (ADEM) .
• Rafael Poveda (Mestre d' Educació Primària).
• Vago Montolio Monrós (Enginyeria Tècnica
en Disseny Industrial)
• Mi!José Garcia Celades (Enginyeria Tècnic a
en Disseny Industrial).
• Adrià Mañez Ribelles (Enginyeria Informàtica).
• Cristià linares Bayo (Humanitats)
• Estefania Rotllan Olivares (Traducció
Interpretació)

Des d'ací, només ens queda desitjar sort i un bon
treb all als me mbres de l Co nse ll i de la Ju nta
Perm anent en la se ua tasca de representació
estudiantil i de defensa dels nostres drets i interessos
com a membres de la comunitat universitària.

Perquè, repetim, a hores d'ara,
cap universitat valenciana té previst
oferir-lo per al pròxim any aca
dèmic.

Tot parteix d' una llei aprovada
l'any 1994 en la qual s' incloïen
algunes innovacions del nou Curs de
Quali ficació Pedagògica (CQP)
respecte a l'antic CAP,per exemple:

• Augment de càrrega lectiva. A
partir de la publicació de la nova
normativa, l' estudi ant haurà de
cobrir un total de 60 crèdits, 40 dels
quals serien teòrics, mentre que I ~

resta tindrien un caràcter pràctic.
Amb aquest augment de càrrega es

A hores d'ara,
sembla que per al
curs 1997-98, si
no canvien molt
les coses, els
estudiants
llicenciats no
podran
matricular-se
d'aquest popular
curs de postgrau

Els integrants de la Junta Permanent

Com ja véiernen un número anterior de la revista,
des de l'apr ovac ió del nou orga nig ra ma de
representació estudiantil, el Consell d' Estu-diants
serà, a partir d'ara, un òrgan assembleari compost
per 2 1 estudiants, 12 dels quals hi accedeixe n per
via claustral i la resta per la via del CGT (Consell
General de Titulacions).Aquest òrgan assembleari
estarà encapçalat per una Junta Permanent, formada
per 7 estudi ants i estudian tes del Consell d'Es
tudiants, que seran els que duran a terme la majo r
part del treball diari dins del Consell. El Consell
d' Estudiants haurà de reunir-se, com a mínim una
vegada cada dos mesos de manera ordinària, però
pot fer-ho extraordinàriament sempre que un 15%
dels estudiants (en aquest cas se' n necessitarien 4)
ho demane.
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Entrevista amb Ferran Barberan, nou portaveu
del Consell d'Estudiants

Fer ran Barberan Galmes, membre d'Assemblea

d'Estudiants, associació que va aconseguir la

majoria 'en les darreres eleccions a Claustre, ha

estat elegit nou portaveu del Consell d'Estudiants.

Aquest diplomat en Ciències Empresarials i

estudiant de tercer curs d'Administracip i

Direcció d'Empreses va obtenir el suport

majoritari en la: sessió constituent del nou Consell

d'Estudiants que va tenir lloc

el passat dia 23 de maig.

CAMPUS ha parlat amb Ferran
per tal de conèixer quines són
les directrius generals de la
seua futura tasca al capdavant
de la representació estudiantil
a la nostra universitat.

CAMPUS: Quines són les
primeres im pressions des- ·
prés dhaver ob t ingut el'
su por t m ajoritar i com a
candidat a portaveu en la
sessió constituent del nou
Consell d ' Estudiants?

FERRAN: M'agradaria apro
fi tar l'oportunitat que em
doneu per donar les gràcies
a tota la gent que ha confiat
t ant en mi co m en l ' As
semblea d ' Estudiants. Sóc
con sc ie nt de la res po ns a
bilitat i la confiança que han
dipositat en mi els estudiants
i des d' ací vull dir que tre
ba llaré, d ur ant e ls dos
pròxim s anys, per acon

segu~r la universit at que tots
vo le m . Una un i ve rsi ta t

nostra, més valenciana i més
moderna.

CAMPUS: Has tingut ante
riorment responsabilitats en
el món de la representació
estudiantil?

FERRAN: Sí, vaig ser dele
gat, coordinador de titulació
en Empresarials, represe ntant
dels estudiants d'Empresarials
en el Departament de Compta
bilitat, i també en la Comissió
d'Estades en Pràctiques, de la
Junta de Centre , i del Consell
General de Titulacions, entre
altres.

CAMPUS: Quines són les
re sponsabilitats que té la
permanent del Consell d'Es
tudiants i per extens ió, les
del porta veu mateix?

FERRAN: La Junta Permanent
és com una comissió de treball
del Consell d'Estudiants que
s'encarrega de les publicacions,
de les relacions externes dels
estudiants, de la supervisió del
CGT i de la revista CAMPUS,
entre d'altres temes.Podríemdir

que el portaveu és la veu d'a
queixa Junta Permanent.

CAMPUS: Quins són els
projectes més immediats d él
Consell d 'Estudiants?

FERRAN: Elaboració del
reg lament que es tablisca el
règim intern del funcionament
del Consell d'Estudiants.

Estudiar nous models de
SIAE, per tal de millorar el seu

Ferran Barberan Ca lmes

funcionament.
Fer complir la Normativa

d'Exàmens.
Reivindicar que tots els

estudiants de l 'Un becaris
tinguen dret al transport en
autobús gratuït , i no'només els
censats a Castelló, com ha
aprovat recentment l 'Ajun 
tament.

Fer una campanya informa
tiva per tal d'aconseguir que .
el Consell d 'Estudiants no
només siga un punt de refe
rència per a tots els estudiants ,
sinó que vaja més enllà i es
puguen augmentar els vincles
entre el Consell i la resta dels
estudiants. La campanya in
formativa anirà orientada a
donar a conèixer als estudiants
tan t el mateix Consell com
l'existència d 'una Normativa
d'Exàmens, així com els dife
rents òrgans' de representació
estudiantil i altres qüestions
d'interès univesitari.

Potenciar l'ús del valenci à,
demanant la implantació pro
gressiva d'assignatures dona 
des .en valencià, fins arribar a
un bilingüisme real.

CAMPUS: Penses qu e és po
sitiu que l'organisme màxim
d e la r ep r esentaci ó estu-

diantil estig a gestionat per
membres de diferents asso
ciacions, en aquest cas As
semblea d 'Estudiants, amb
majoria , i Coor dinadora
d'Estudiants?

FERRAN: En primer lloc cal
dir que és el que majorità
riament van decidir els estu
diants de la Jaume I, i per tant
ho hem de respectar, En segon
lloc , com a opinió personal
pense que és positiu, perquè
dóna una pluralitat tant d'ide
es com de tendències al si del
nou Consell d'Estudiants, i
permet continuar el treballque
s' ha fet fins ara.

CAMPUS: F inalment ens
- agrad a r ia que feres una

reflexió final referent a les
perspectives de creixement
de la nos tra Univers itat i
sobre quines coses haurien
de ca nviar.

FERRAN: Sobre el tema del
creixement crec que és positiu
i estem en un període vital per
a la consolidació de la Jaume
I i dels seus estatuts. El que
més em preocupa del futur és
el perill de pèrdua de l' au
tonomia univeri tària i la pro
blemàtica del fina nçament
universitari. Sobre quines
coses haurien de canviar cal
dria que es revisaren els plans
d'estudi per a reformar allò
que siga necessari, per a
orientar la univesitat de cara
als interessos dels estudiants,
que són el futur de la nostra
societat.

Res més. Des de CAMPUS
agraïm la teua co l-laboració i
et desitgem que aquests dos
anys al capdavant del Consell
d'Estudiants donen els fruits
que tots esperem .



Continguts dela Normativa d'Exàmens

15dies des de la realització de
l'examen.

decisiva a voltes, la nostra vida
acadèmica. -

Per tot allò exposat en les
línies precedents , desitgem
que aquesta Norm ativa d'Ex à
men s no q ue de en pap er
mu llat i acon seg uir- ho és una
tasca de ens implica a to ts ;
professorat i alumnat.

No tan solsh em de complir
la , si nó qu e també , s i le s
circums tàncies aix í ho de 
man en , hem d e fer- la
cumplir.

Il. Disposició final
• Per tal que es facen efectius
els drets i deures' reconeguts
en aquesta normativa, els
òrgans acadèmics
corresponents donaran la
inàxima difusió a aquestes
normes entre els membres de
la comunitat universitària i
vetlaran pel seu compliment.

9. Revisió de qualificacions
davant el professor

• Tot l'estudiantat tindrà dret
a revisar el seu examen.

• La revisió d'exàmens
s'haurà de realitzar entre 4 i I I
dies després de la publicació
de les notes.

10. Revisió dav ant el
departament

• L'estudiant podrà impugnar
per escrit el resultat de la seua
avaluació o revisió davant el
Departament.

a qui corresponga amb una
antelació de cinc dies.

4. De la realització dels exàmens
oficials

• Els exàmens es podran realitzar
de forma oral, escrita, o de
qualsevol altra manera, segons
allò establert.
• Els exàmens orals tindran
caràcter públic i seran'
necessàriament enregistrats.

S. Tribunals ordinaris
• Els exàmens podran ser
realitzats davant d'un tribunal
ordinari, que estarà integrat per
tres membres i dos suplents.

6. Tribunals extraordinaris
• Qualsevol estudiant, amb dret a
examen, podrà sol-licitar la
creació d'un tribunal, responsable
de la realització,
desenvolupament i valoració del
seu examen.

8. Comunicació de les
qualificacions dels exàmens

• Les qualificacions dels exàmens
s'han de publicar en un termini de

7. Modificacions en la realització
dels exàmens

• En qualsevol cas, serà el
professor responsable, i no el seu
substitut qui s'encarregarà de
l'avaluació de l'assignatura.

de note s, procés de revisió...).
Els criteri s establerts a l'hora de

redactar el text legal van res
pondre bàsicament a la finalitat

, de determinar, co ncretar i fer
iguali taris els drets dels estudia nts
de la Un iversitat Jaume I en
referència al fet avaluati u que tant
preocupa a la comunitat univer
sitària . La intenció fonamental ha
es tat no deixar a l 'arbitr i de
departaments i, més concretament,
de professors, importants deci
sio ns que afecten , de manera

Aquesta Normativa d'Ex à
mens, apro vada, com hem
assenyalat anteriorment, pel
màxim òrgan de decis ió de la
nostra Universitat , va ser el
frui t de set mesos de nego
ciació i elaboració dutes a
terme per estudiants de dife
rents titulacions que tractaven
de plasmar en un text legal les
e ta pes més impo rta nts de l
procés d'avaluació (dates d'exà
mens, suport material' de la
pro va, impugnació, publi cació

Normativa d'Exàmens

1. Àmbit d'aplicació
• Pla d'ordenació docent
• Sistema d'avaluació,
qualificació i revisió dels
exàmens oficials.
• Recursos.

El passat 18 de juny de 1996 va ser aprovada en junta de Govern i per

unanimitat la Normativa d'Exàmens de la Universitat jaume I. ja era hora que

tinguérem un text que recollira la major part de les reivindicacions que, en

referènci a a la realització dels exàmens, els estudiants manifestem des que

es creà la Universitat jaume I.

2. De la programació d'exàmens
oficials

• La programació de les
convocatòries serà aprovada
abans de la finalització del curs
acadèmic anterior.
• S'estableix un mínim de 24
hores entre els exàmens
d'assignatures troncals i
obligatòries d'un mateix curs i
semestre.

3. Modificacions en la
programació d'exàmens

• La Comissió
Interdepartamental de Titulació
podrà autoritzar la realització
de qualsevol prova no prevista
en la programacióoficia!.
• Si s'estableix una nova data o
hora per a la realització d'un
examen, s'haurà de comunicar
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Associacions d'estudiants
Dins d'aquesta secció volem parlar de totes

les associacions que existeixen a

la Universitat Jaume I

perquè els estudiants pugueu

conèixer de primerà mà els seus objectius, qui

són, què fan, en què treballen i així podreu

involucrar-vos també en alguna història o

fer-ne alguna pareguda.

Comencem amb AEGEE, Asso 
ciations des Etats G én éraux des
Etudiants de l'Europa), que té la
seu al Campus de la Penyeta Roja.
L'objectiu de l'associació és pro
moure la cooperació i integració
europea entre la joventut, especial
ment en l'àmbit universitari . Es
pretén que els estud iants de tot
Europa viatgen, es coneguen, es
diverti squen i treballen junts en
activitats que promouen i satisfan
el seu inte rès . Per aconseguir
aquests objectius organitzen di
verses activitats que es financien
gràcie s a les subvenc ions de les
universitats, organismes públics i
empreses privades. Els projectes
més importants són els congressos,
les universitats d'e stiu, les publica
cions i el grups de treball.

Per comentar amb més profun
di tat to t açò parlem amb La ia
Montañés, pres identa d'AEGEE
Castelló.

-En l'actualitat hi ha 38 socis,
dels quals realment actius són 10,
però quan es fan activitats com la
Universi tat d'Estiu participen la
majoria de socis.

Organitzar la universitat d'estiu
és treball per a tot l'any. La
quantita t que paguen els partici
pants no cobreix les despeses. Hem
de buscar finanç ament a nivell
local, voluntaris que imparteixen
classes, traductors, animadors del
grup, etc . Ens hem de posar en
cont acte amb l'òrga n europeu,
enviar la informació i ho hem de
fer al gener.

Explica un poc con funcioneu
-Tenim dos nivells, el local i

l'europeu. El contacte nostr e és
amb el nivell europeu, no tenim una
estructura nacional. Aquest fet és
allò que diferencia la nostra asso
ciació d'altres paregudes amb la

mateixa finalitat.
Aq uest any hem elaborat un

programa d'aco llida als Erasmus de
l'U1I . La intenció és mostrar als
Erasmus, la part cultural , el sentit
de les tradicions, és a dir les coses
més dificils. També volem que es
relacionen més amb gent espanyo
la, ja que s' agrupen entre ells per
països. L'altre aspecte del programa
era d'assessorament tècnic : allot
jament, informació de la ciutat... a
través d'un programa de tutors. A
cada Erasmus li assignàvem un
tutor de l'Ull. Aques t programa
s' ha dut a terme en col-laboració
ambAIESEC.

Una altra possibilitat que tenen
els socis és la participació durant
l'any en els congressos interna
cionals, encara que és dificil que
acudim, ja que per dos o tres dies
les distancies són grans. També hi
ha monogràfics en les setmanes
europees.

Quan se celebra l' Assambl ea
General d'AEGEE és obligatòria
l 'assistènc ia , ja que és on es
debaten les línies d'actuació, els
nou s criteris de les acti vitats ,
l'elecció del comitè directiu, que té
la seu a Brussel-les,

La Campanya d'E stiu va nàixer
de la voluntat de donar la possi
bilitat de participar en uns cursos
de llengu a assequ ibl es per a la
comunitat universitària, amb preus
moderats a traves del treball volun
tari i el finançament local de cada
Antena. De 30 places que va oferir
Castelló, hi ha hagut 60 sol-licitants
de gent molt activa i participativa.

També els socis poden participar
en una Summer University, és a dir
participar en un curs durant quini e
dies en una Universitat estrangera.
De moment de 22 sol-licitants d'ací
se' n van 13.

Aiesec: Una gran experiència

Hi ha una cita d'un polític francès del principid'aquest segle que podriaser una
bona referència respectede la fundació de l'Associació Internacional d'Estudiantsde
Ciències Econòmiques i Empresarials, més coneguda comAlESEC. Concretament,
aquestafrase d'AristideBrianddeia: "Per a fer la pau, cal ser-ne dos: unmateix ielveí .
d'enfront". Potserno coneixíeu la frase ni tampoc Briand, o sí, però el que interessaés
que reflecteix el perquè de tot plegat.

AIESECva nàixerara fa quasi 50 anys fundada per set països europeusquevan
pensar, podríemdir que de manera moltencertada, que si coneixíemels nostres veïns
no es tomariaa produiruna altraguerra.

La ideaper tal d'aconseguir aquest objectiu no era massa complicada: promoure
les relacions i l'entesa entre els països mitjançant l'intercanvide joves universitaris.
que tindrien, aixídoncs, l'oportunitatdeconèixer unaaltraculturaid'adquirir almateix
temps unaexperiència en la pràctica comercial.

Avui dia. AlESEC continua mantenint aquell esperit que va impulsar el
començament de l'associació en 1948. Milers de joves arreu del món es traslladen
gràcies al programa de pràctiques d'un país a un altre d'entre els 87 que apleguen les
mésde 800 universitats que integren aquesta associació.

. AIESECimplica 70.000 estudiants de totes les cultures i nacions. i encara que
semble difícil traure algúnacosa en clar d'una associació global tan gran, la veritat és
que la forma de treballard'AIESECés l'actuació en el medi social i econòmic local.és .
a dir, des de cadascuna de les universitats que hi pertanyen. Per exemple. AIESEC
Castellóhaestatcol-laborantenguanyenmatèriad'intercanvienel programa de recepció
d'estudiants Erasmus de la Jaume I.

Però a part de l'intercanvi, AIESECofereix moltes més coses. Una de les més
importants ésl'experiència pràctica i l'adquisiciódeconeixements id'aptitudsmitjançant
la formacióengestió idirecció. Respecte d'aquest punt. i a nivellde totl'estat espanyol.
AlESECtreballa un programa anomenatJoves Emprenedors que tractade fomentar
l'esperit emprenedorcom, per exemple, creació d'empreses. A més d'aquest, AIESEC
Espanya treballa en uns altres quatre programes que són l'Hàbitat li , Universitat
Ecològica, Educació Superior i Cooperació Internacional.

Però perdamuntde tot això,AlESEC, com a movimentassociatiu, és unconjunt
de persones, és gent. Som com una gran família a tots els nivells, local, regional.
nacional i intemacional, que es reuneix unes quantes vegadesa l'any pera veurecom
anem i també per a fer un poc de festa aprofitant que estemjunts.

Si bé al començament AIESECera una associació eminentment formada per
estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials. actualment estàoberta a tottipus
d'estudiants. Per exemple, aquí a AlESEC Castellónomésdemanem persones, méso
menys humanes, quetinguen algunaidea. o no,però sobretot quetinguen ganes defer
coses i de fer-les amb nosaltres.Tothom pot assumir una tasca dins d'AIESEC, i si no,
que m'hodiguen a nti,que sempre he estat de lletres pures, però amb molta honra,tu.

De totes maneres, les coses per molt que s'expliquen no s'arriben a entendre del
tot bé fins que no les vius, i com que he començat aquest article amb una cita,
m'agradaria acabar-lo amb una altra que, a més, ve al cas. Aquesta és de Rousseau,
molt més conegut per tots nosaltres, i diu que "L'homeque més ha viscut noés aquell
que ha fet més anys, sinó aquellque més ha experimentat la vida".Vulldir que tantla
Universitat comAlESECensofereixen molt més queunasimple formació acadèmica:
una experiènciadiferentper a la nostra formació humana. Només depènde nosaltres
aprofitar-la.

M' ÀNGELS GARCIA I FORNER
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Responsabilidad solidaria

En estos días inciertos, días de examenes días de

ilusiones y esperanzas, uno o una acaba por pensar que

es una sardina en una lata.

Estudiante que vas a la bib lioteca y buscas sitio entre

las carpetas, no son personas estudiando, son carpetas

aguardando; mientras media hora pasa tras otra y la

persona en cuestión no estudia.

Las inst alaciones de nuestra universidad estan repletas,

la satu ración alcanza aulas de inform àtica, salas de

estudio, bibliotecas, ... Todo s tene mos que acabar

trabajos y preparar examenes, todos sabemos que las

instalaciones son mas bien escasas, ésta es la razón por

la que debemos adaptarnos a la situación y optimizar al

m àximo las instalacione s, que si no reciben un buen uso

siempre seran insuficientes.

En resumen: debemos ser responsables y hacer un uso

lógico y solidario de las instalaciones que tenemos, que

pocas o muchas son de las que disponemos.

WALTEIt

"NOTICIES BREUS
©> Presa de possessió del nou equip rectoral. El president
de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, assistirà el
proper dia 25 de juny a l'acte oficial durant el qual Femando
Romero prendrà possess ió del seu càrrec com a rector de la
Universitat Jaume I. En aquest mateix acte també els nous
vicerectors prendran possessió per als propers quatre anys.

©> El projecte NOW a l'UJI. Els passats dies es va celebrar
a l'Un el curs "Dones i Literatura". Organitzat pel Seminari
d'Investigació Feminista, l'acte va obtenir un important
seguiment. Les conferències van ser variades però totes van
recollir la figura de les dones en la literatura. Dins del mateix
curs va tenir lloc un recital de poesia mexicana a càrrec d'Es
peranza Castro.
Així mateix, el projecte NOW, va organitzar un encontre de
pares i docents sota el títol: "Coeducació: una tasca
participativa" on es van reunir més de 50 participants que
coincidien en la necessitat de coeducar, ja que l'escola mixta
continua reprodu int els rols tradicionals de gènere.

©> Ciclorama 97. El passat dia 13 de juny es va clausurar el
cicle de .teatre a l'UJI. En aquesta edició han estat seus els
tres campus universitaris, el Teatre Municipal de Benicàssim
i el Teatre del Raval de Castelló. La mostra ha tingut la
pretensió de donar a conèixer el treball de l'Aula de Teatre de

la Universitat va incloure en la seua programació un
monogràfic sobre maquillatge de caracterització teatral.

©> Numerus clsusus. La Universitat Jaume I ofertarà per al
proper curs un total de 160 places més en el primer curs que
l'any passat. Aquest fet és degut a la incorporació de una nova
titulació , Turisme, que compta amb 90 places per al primer
curs. Respecte als numerus clausus, les notes mínimes
oscil -laran entre el 6.3 de Traducció i Interpretació i el5 d' Em
presarials, Relacions Laborals , Filologia i Humanitats en el
curs passat.

©> Pràctiques en empresa. Una enquesta realitzada
recentment i de la qual s'ha fet ressò el diari El País, assenyala
que la majoria dels estudiants que han fet pràctiques en
empreses durants els darrers dos anys aconsegueixen el seu
primer treball a l'empresa que els va acollir o en una altra
diferent però amb contactes amb la primera.

©> Intercampus. 12 estudiants de la Universi tat Jaume I
aniran a Llatinoamèrica, aquest estiu, becats pel programa
Intercampus. La major part -vuit- són de la Facultat de
Ciències Humanes i Socials, tres de la de Jurídiques i
Econòmiques i una de la d'Experimentals. Els llocs de destí
són: Argentina, Hondures, Mèxic, Panamà, Paraguai i Brasil.
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CAP sí, CAP no

J.F. R.

A la redacció de Campus ha
arribat una carta sobre el
polèmic tema del CAP. heus ací el
seu contingut:

La norma que reg ula el
Curs de Qualificació Peda
gògica (C QP) es el Real
Decreto 1692/ 1995 de 20 de
octubre (BOE de 9 de no
viembre de 1995). La men
cionada ley establece en su
Disposición adicional pri 
mera un calendario de orga
nizac ión (mejor de imp lan
tación) del CQP, pero que no
es rígido. En el apartado 3
de dicha dis.posición se Iee
c1aramente que: "Las ense
ñanzas co nd ucentes a la
obtención del título de espe
cialización didàctica estaran
implantadas con caràcter
general . a partir del curso
1999-2000".

Ademas la Disposición
transitoria primera dice :

" 1. Si n perj uicio de lo
establecido en la disposición
adic io nal primer a de este
Real Decreto.Tas Adm inis
traciones educativas podran
segu irorganizando, hasta el
cur so 1999-2000, las ense- ,
ñanz as del CAP...

2. A partir del curso 1999
2000 dejaràn de organi zarse
e impartirse las enseñanzas
conducentes a la obte nció n
del CAP".

En conclusi ón, el CAP
podría volver a impartirse, sin
ningún problema el pròximo
curso. El que la U1I esté o
no preparada es sólo una
cuestión política y no una
prohibición de impedimento
legal como se ha queri do
hacer ver.

(42 x 30 cm) abans del
15 de juliol. Més
informació : ACSUR
Las Segovias. Ge
daceros, 9, 3aIzq. 28014
Madrid.

Medi ambient. Premi
Bancaixa , Iniciatives
sobre el medi ambient.
Dos modalitats , una
divulgadora y didàctica
y l'altra inves-tigadora.
La dotació és d' un mili ó
de pesetes per a la
primera moda-litat y un
milió y mig per a la
segona. Termini: del 14
al31 d'octubre,

* Premi Bancaixa. Estudis
sobre l 'agroentorn. Els
apartats són:Agricultura
ec olò gic a, Ramader ia
autòctona, aprofitamemt
sostenible d'espais natu 
rals, tractament de sub
productes i residu s, con
servació de la biodi
versitat agricola, conser
vació de sols: deserti za
ció. Dotació: un milió de
ptas. Termini: del 14 al
31 d'octubre.

descrèdit de l 'escriptu ra.
• Simposi Internacional

sobre Joan Roís de
Corella.

• • VI Congrés de mitjans de
comunicacio: Ètica, orga
nització y prestigi social
dels periodistes.

• III Congrés sobre el pensa *
ment a la fi del mil -lennari:
El compromís dels intel
lectuals, avui.

* Convocatòria de quinze ajuts
per assistir als congressos
dels Premis Octubre 1997.
Dotació: 15.000 pts . Termi 
ni: 4 de juliol.

* C011vocatoria d 'ajudes per al
foment d'associacions entre
l' alumnat de la Uni versitat
J aume I, 1997. Es con
cediran als projectes presen
tat s per les associacion s
registrades en la UJI. L'im
port no superarà el 50 % de
les despeses. Termini: 23 de
juny.

*Ajudes Conveni Diputacio de
Caste lló - UJ]o Co nvo
ca toria d'aj udes per a as
sistència d'estudiants i es
tudiantes de la Uni versitat
Jaume I a uni versitats, cur
sos d ' e st iu i con gre ssos
dura nt 1997 . Import màxim
fins 50 .000 PTA i fins a
100.000 PTA si els cursos
són a l'extranger. Termini:
23 de juny.

* Convocatòria de 15 beques
de la Facultat de Ciències
Humanes i Soc ials per l'as
sistència als Cursos d'estiu
que organitza la Fac ultat de
Ciències Humanes i So
cials . Termini: 16 de juny.

* Concurs de cartells. Tema:
Contra el racisme.La tèc-'

nica és lliure i el format A3

Cicle de cinema gai i lèsbic del
23 al 29 de juny, a Beni
càssim. Totes les ' pel·licules
seran a les 23 hores.
• 23 , 24 Y25 de juny : Jeffrey
• 26 de juny: El celuloide

oculto
·28 de j uny : Stone Wall

Agenda

* Seminari sobre la Unió Euro
pea, del 2 1 al 26 de j uliol El

- curs es realitzarà a Bru ssel-les.
Preu : 49 .800 pts. Més infor
mació: Fundac ió CYES. Tel.
233 133.

* Curs d'estiu: Sobre la con 
servació i el desenvolupam ent
de les zones d'interior. Se
gorbe, dies 22, 23 , 24 i 25 de
juliol. UJI.

* 26 Premis Octubre. Any Joan
Fuster. València, del 21 al 25
d'octubre de 1997. Fundació
Ausiàs March :
• X Encontre d ' escriptors:EI

* 14 Beques per estudiants/es
per realitzar tasques d 'asses
sorament i col -laboració en el
procés de matricuia 1997/
1998. Hi ha 4 per a la Facultat
de Ciències Humanes i So
cials, 4 per l'Escola de Tec
nologia i ciències Experi 
mentals i 6 per la de Ciè ncies
Jur idi ques i Econòmiques.
Termini :16 de juny.
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Les beques, una manera de col·laborar

amb la Universitat

Lesbequeset permeten col·laborar activament en la millorade la nostra universitat

La Universitat Jaume I
ofereix una sèrie de beques
pera realitzar diverses tasques
en el curs proper. Les persones
beneficiàries són l' estudiantat
que no gaudeix de cap altres
tipus de beca, com les de la
Conselleria,i les del Ministeri .

A canvi d'una xicoteta re
muneracióeconòmica, 25.000
pessetes, es treballa la hores
setmana:ls. A més de millorar
l'economia de l'universitari,
propicia una experiència la
boral i un aprenentatge de les
diverses tasques a desen
volupar en l'àrea escollida.
Anualment convoquen be
ques: el Servei d'Activitats
Socioculturals, el d'Esports,
l'Aula de Cinema, l'Aula de

Teatre, el Racó de la Soli
daritat, el Centre de Docu
mentació, el Servei d'Orien
tació Acadèmica, el Servei
d'Informació i Assessorament
a l'Estudiantat, el Servei de
Llengües i Terminologia per
a la promoció del valencià, la
redacció de la revista CAMPUS,
i altres que poden publicar-se
per cobrir alguna conjuntura.

Les que depenen del Vice
rectorat de Cultura (activitats
socioculturals, cinema, teatre,
esports, solidaritat) han estat
ja convocades i el termini és
fins el 20 de juny. Estan
adreçades a l' estudiantat de
primer i segon cicle, i no en
poden ser beneficiàries les
persones que hagen obtingut

una beca similar consecutiva
durant dos anys seguits. Es
valora el projecte sobre la
proposta d'activitats que cada
persona sol-licitant presenta,

juntament amb els m èrits
al-legats que estan relacionats
amb les tasques que s'han de
dur a terme, i el coneixement
de la nostra llengua.

~

NOTICIES BREUS
@ Info- Acadèmica. L'estudiantat pot demanar per correu
electrònic la següent informació acadèmica: el llistat
informatiu de la matrícula, els rebuts i l'expedient acadèmic.
Es pot fer de dues maneres: amb la instrucció "s info
academica" i el nom d'allò que demanes; o si prefereixes
pots enviar el missatge: To"info-acadernica" . Subject: l'opció
escollida.

@ Voluntariat europeu per a joves. Per a ser voluntari
europeu, has de tenir entre 18 i 25 anys i residir en alguns
del països de la Unió Europea. Aquest programa té dues
directrius bàsiques: una nova experiència formadora per a
joves i aprofitar la voluntat d'acció del joves participants
per impulsar projectes de desenvolupament local. Per a poder
participar-hi cal posar-se en contacte amb l'estructura
nacional de cada país, que proporcionarà tota la informació
i assessorament necessaris sobre el tràmit que s'ha de seguir.
La seu nacional on pot adreçar-se la persona interessada és:
Institut de la Joventut , a Madrid.

@ Ciclorama. Com tots els anys per aquestes dates torna
«Ciclorama, activitats al voltant del teatre». Participen el
Taller d'Accions Teatrals de l'UJ], l'Escola Municipal de
Teatre de Castelló, VOCAde l'Espai de Teatrede l'Universitat

de Lleida, La Causal de l'Aula de Teatre de l'UJ] i Pot de
Plom, d'Alcoi. Des de el dilluns 2 de juny fins al dia 6 de
juny, la comunitat universitària i el públic en general podrà
gaudir de les diverses representacions teatrals. També es fa
un curs de "caracterització teatral" a càrrec de Carme
Ombuena la segona setmana de juny. La festa final de curs
amb l'obra Pànic al centenari tancarà aquesta edició del
Ciclorama.

@ Fem esport. Durant tota la jornada
del 4 de juny van tenir lloc les primeres
Xll Hores d 'Esport Universitari a les
instal·lacions esportives del Campus
del Riu Sec. Les activitats van ser de
participació lliure i oberta, de compe
tició i també es van presentar algunes
ponències. Hi van haver competicions
de: bàsquet, tennis de taula, escacs,
karate, patins ,cursa d'orientació, ball de
saló, hoquei patins, voleibol, judo, taek
wondo, ioga, pilota valenciana. malabars,
xanques, aeròbic-step. i htpica. Tota aquesta
maratoniana jornada ha estat organitzada pel
Servei d'Esports de l'Ull.
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Agenda

o Teatre

* Pànic al centenari a càrrec
_ de Pot de Plom d'Alcoi, el

dia 13 de juny a les 23 hores
al pati del Centre Municipal
de Cultura. Entrada gratuïta.

o Cursos

* Curs de Fo rmació Co
mercial: Tècniques de ven- :

des . Curs-de 50 hore s, del 4
al 24 de juliol. Patrocin at
pel Fons Social Eu ropeu.
Inform ació i' inscripcions:
Fundac ió Universitat Em
presa, UJI, Campus de Bor
riol.

II Congrés Nacional d 'es
tudiants de Dret del Treball,
seg ure ta t social i es tudis
sociolaborals: "Els reptes
del dret laboral" . Del 2 1 al
24 de juliol , a Santiago de
Co mpostel-la, Informació:

902 II 4088.

o Cursos
d'estiu

* Del 14 al 18 de juliol : El
fin de segle: Societat i cultu
ra en els canvis de finals del
XIX i començaments del XX,

Morella ,

* Del21 al25 de juliol: Nous
fàrmacs: Aspectes científics
i la seua problemàtica en la
socie tat actual, Campus de
Borri ol, Ull.

* Del 10 al 12 de setembre:
. L'estrès i la societat: Reper

cuss io ns sobre la salut
individual i soc ial.* VII Universitat Els joves i
Europa , del 7 al 19 de juliol '
1997. Guardamar (Alacant).
Mé s informació: Aj unta
ment de Guardamar.

* VIII cursos monogràfics,
Universitat de Cantàbria:

o La fun ción de los mus eos,
bibliotecas y archivos: Su
papel en el umbral del s. XXI.

o Conservacion y restauracion
del patrimonio del mueble:
El porvenir del pasado.

o Criterios de intervención en
arqueo log ia en las comu
nidades autonomas.

o Rehabi litacion y nuevos usos
de edificios hist àricos

Més inform ació al SIAE.

o Medi
ambient

* 'Curs d'iniciació a l 'ornito
logia, durant els dies 21 i.22
de juny, organitzat pel Grup
Ecologista de Vilafranca i
patrocinat per Fons Leader
11. Inscripció: 964-762251

o Ajudes per
als cursos
d'estiu

* Comuniquem la ciència: la
divulgac ió científica . 10
beques de 15.000 pessetes
cada una , convocades pel
Servei de Llengües i Termi
nologia de l'Ull. Termini :
25 de juny.

o Premis

* Premis al Rendiment Aca
dèmic convocats per la Con
selleria d'Educació i Ciència.
Termini : 19 de juny. Més
informació al SIAE.

* Prem i d 'Humor Gràfi c
"Joven y Bril/ante J.B 97"
per a joves entre 18 i 30
anys. La dotació econòmica
és d'un milió de pessetes per
al primer prem i, 400.000 per
al segon i 200 .000 per al
tercer. Termini : 1/7/97

* IV Premis de la Mar, en
record del poeta Miquel
Peris i Segarra. Modalitat:
Poesia . Dotació : 75 .000
PTA. Termini: 20 de juny
del 1997. Lloc de presen
tació: Tinença d'Alcaldia
del Grau . Castelló.

* lnternet i Literatura: I r.
Concurs de Na rraÚva en
Ll en gua Catalana (3-6
foli s) . Dotació: 100 .000
PTA .Termini: l/071 97.
Inform ació :

premitgn @tinet. fut.es,

* Pintura, escultura i dibuix.
Con curs in te rn ac ional.
Tema , matè ria i tècniques
lliures. Dotació : 600.000
PTA, 300.000 PTAi 150.000
PTA. Termini :6/8/97. Més
informació: Ajuntament de
Quesada (Jaen). Delegació
de Cultura.

ve de la pàg. 1

N'o hi haurà cap
CAP

D urant aquest període
de temps hi van haver una
sèrie de converses i acords
entre la Conse lleria i les
universitats va lencianes;
d 'u na banda les univer
sitats elaboraven un es bor
rany de l pla d 'estudis, i
d 'altra band a la Conse
lleri a es comprometria a
aprovar oficialment la llei
en el BüE i assu miria part
del co st de la matrícu la. El
ca s és que ni el curs passat
ni aquest la Conselleria ha
oficialitzat la no va nor
mati va i, com a conse
q üència d 'aquest fe t , a
questa no s ' ha pogut posar
en vigor durant el curs que
ara estem a punt d'acabar
i s' ha co ntinua t impartint
l ' antic CAP, però amb la
co ndi ció que pe r al curs
vinent , e l nou CQP .es
po sara en' marxa . I

Cas omís

Com altres vegade s ha
pas sat , la Conselleria, fent
ca s omís del que li dema
naven les uni versitats ,
con ti nua se ns e com plir
amb els compromisos que
havia assumit amb elles.

Vi st aquest panorama,
actualment no pot ga ran
tir -se que els est udiants de
le s uni versitat s va le n
cianes puguem matricular
nos del CQP l'any vinent i,
potser ha arribat l'hora de
reclamar amb una certa la
defensa dels nostres drets i
d'exigir amb fermesa a qui
corresponga que es done una
resposta satisfac tòria a les
necessitats de la com unitat
universitària.

http://sic.uji.es
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