
ditorial
Què tal companys? Ja som ací. No us farem

aquella pregunta tan pesada de: i que tal la Pasqua?
Podeu estar tranquils, no us aclapararem, ja que de se
gur us l'hauran feta com unes tres-centes vegades des
que heu arribat de les tan merescudes vacances.

Ja estem en plena primavera ija ens encami
nem cap a l'estiu, i també cap als odiosos exàmens.
Però també estan les excursions al camp, a la munta
nya, a la platja o a qualsevol lloc que ens servisca de
relaxament i preparació,

Tom em a tenir una altra entrevista amb un
dels vostres vicerecto rs, no! no es que ens paguen
més per fer-los entrevistes només a ells, sinó que la
nostra intenció és que conegueu la gent de dirigeix
aques ta Universitat, tant per qüestió de conè ixer la
realitat en la qual ens movem, com per a saber adre
çar-nos al lloc i a la persona adequada per a qualse
vol problema que tinguem . Us introduïm alhora ar
ticles de diferents associacions que es mouen dins
de la Universitat, per tant, si pertanyeu a alguna as
sociació i encara no ens hem ficat en con tacte amb
vosaltres, envieu-nos informació amb alguna foto
orig inal i molt gustosament us ho publicare m. Tam
bé com sempre la tira còmica , agenda, fotos, opini
ons, etc.

Hem rebut molts articles vostres, cosa que
es d 'agrair, amb la societattan "passiva" i "malfei
nera" en què vivim. Encara així esperem rebren més,
ja que "quants més serem, més riurem".

Gaudiu del vostre temps lliure, i cuideu
vos les al·lèrgies i possibles refredats!
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Més agenda, enca



ntrevista amb el vicerector de

docència i estudiants, Josep Manuel Quixal San
Abdón.

El actual vicerector de Docència i Estudiantsés
un dels dos únics membres del primer equip del
rector Femando Romero que repeteixen la gestió
de la mateixa àrea, sibé amb més responsabilitats,
com ara ladireccióde les estades en pràctiques de
tots els alumnes de la Universitat.

Coma vicerectorde DocènciaiEstudiants,Josep
Manuel Quixal dirigeix tots els serveis que tenen
a veure amb l'estudiantat pel que fa a les qüesti
ons acadèmiques.S'ocupa des dels tràmits anteri
ors a l'entrada de l'estudiantata la Universitat,fins
al darrer tràmit, que és l'expedició del seu títol.
S'encarrega, doncs, de les relacions amb l'ense
nyamentsecundari,per talque l'estudiantentreen
la universitat amb unes condicions òptimes, de
les proves de selectivitat, de la coordinació del
COU, dels temes de matrícula... A més a més, i
des de l'ultima remodelacióde l'Equip de Govern
en les darreres eleccions, té encomanada l'assig
natura de les estades en pràctiques, la gestió i la
coordinaciód'eixes estadesi, finalment, totel tema
de la gestió de títols i de beques.
CAMPUS- Cóms 'estructura el treball en aquest
Vicerectorat?
JOSEP MANUEL- Hiha una sèriede serveisque
es vinculen amb totes les tasques que depenen del
Vicerectorat.Per una banda, està el Servei de Do
cència i Estudiants,que s'ocupa de la gestióefec
tivade totsels tràmitsacadèmics que tenen a veu
re amb l'alumnat de la Universitat.A continuació
està el Serveid'Orientació Acadèmica i Professi
onal, que s'ocupa d'atendre els estudiants al llarg
de la seua carreraen totes aquelles consultesque
consideren oportunes per tal d' incorporar-se als
seus estudis, o per tal d'orientar-los millor; i per
últim traure'n una líniade treball. Alhora, aqueix
Servei té una funció d'inserció de tots els estudi
ants i estudiantesquesofreixen minusvàluesoque
tenen problemes d'adaptació. Per una altra part,
està el Servei d'Informació i Assessorament a
l'Estudiantat, que s'encarrega de difondre tota la
informacióacadèmica i no acadèmica,per la qual
cosa, i encara que depenga d'aquest Vicerectorat,
tamb é rep i transmet informació als altre s
vicerectorats, departaments, centres i serveis per
tal de donar la més ampla informació.
C-Quinssón elsseusprojectesperalpropercurs?
J-Els gransprojectesen elsquejaestemtreballant
se centren, en primerlloc, en millorartotel procés
del sistema de pràctiques de la Universitat. Amb
eixa fmalitathem contractatunadirectoratècnica,
que és la responsable d'incentivar tot el procésde
pràctiques en empreses, i, al mateix temps, hem
posat en marxa la nova figura de la Direcció de
Titulació, que es preveu als Estatuts i que, junta
ment amb els coordinadors i coordinadoresde les
estadesen pràctiques,permetassegurarqueaquesta
importantparten laformacióde l'estudiantatcom
pleix les seues funcions,tant de completarels co
neixements teòrics ambJ lràctics, com d'apropar
els estudiants al món laboral. A més a més, hem
aprovatja la nova normativa que regula tot el pro
cés d'estada en pràctiques.
C- En aquest terreny, quina és la situació de la
UniversitatJaume lfronta la restad'universitats?
J- La Jaume I és capdavanteraen la gestió de les

estades en pràctiques dels alumnes. En aquest
moment,tenimmésde milempresesconveniades,
el que ens asseguraque tot l'estudiantatd'aquesta
Universitatpuga fer les seues pràctiques. De fet,
enguanyuns 2.500alumnes realitzarantreballsen
empreses.Aquestesdades ens situenal capdavant
de les universitats espanyoles i com l'única que
garanteixl'estadaen pràctiquesa totselsseusalum
nes.
C- Parle'ns d'altres projectes per al propercurs.
J- Un altre tema importantés el de consolidar un
sistema modem de matrícula. A continuació es
tem dissenyantcom reduiral mínim la burocràcia
a l'horade demanarsol-licituds. Per a això,volem
instal-lar bústies a cada campus per tal que l'estu
diantlesdipositeallímateixsensehaverde pujara
Penyeta. Aquests tràmits també es podran fer a
travésdelaxarxa info-acadèrnica, M'interessa molt
reduir les instàncies, facilitant la gestió mecànica
mitjançantInternet.
Una altra irmovació serà en el pagament de les
taxes, ja que serà la mateixa Universitatla que es
faràcàrrec del cobrament, fent directament la do-

miciliacióbancària.
Fonamentalment, tots els esforços pretenen
dinamitzar tot el tema de la docència, per tal de
millorarel procés d'aprenentatgedel estudiants, i
posaraldia toteslesqüestionsque milloren laqua
litat de la docència en tota la Universitat.
C-Quinestasques realitzaen un dia normal?
J-En primer lloc, tots els matins intentedespatxar
tota la qüestió de firma de gestió, dels aspectes
que passen per secretaria, com les instàncies dels
estudiants, les reclamacions i la feina ordinària
Després, em dedique a organitzartotsel serveis ia
proposar, redactar o dissenyar millores quant a la
política dels estudiants i estudiantes en general.
També procure tenir una relació directa amb els
tres centres, les dos Facultatsi l'Escola Superior,
ja que el Vicerectorat de Docència i Estudiants és
el seu interlocutor i s'encarrega de coordinar la
seua tasca.
C- I quinsproblemes s 'hi poden trobar en el seu
Vicerectorat?
J-Bé, ací va per etapes, depenent del moment del

cursque ens trobem. Per exemple, si es l'èpocade
matrícula,apareixeran en problemesadjacentsde
matrícula, que hem d'intentar solventar el més
prompte possible. Després ve tota la fase de
convalidacions, i hem d'estar compenetratsamb
els centres per tal que el procés es faça de forma
homogènia. l a tot açò afegirels problemesdeco
ordinacióde secundària amb tots els directors de
centresdel districte. Llavors, tots els anys ho ava
lues, analitzes els errors i intentes solucionar-los
de la millormanera possible.
C-Conte 'ns que va passaraquestany en elprocés
de matricula?
J-Vam introduir un nou sistema de matriculació,
al qual li van sorgir problemes inherents sempre
que introdueixes una innovació. Abans, el procés
de matriculació era manual: l' alunme seia en una
cadira i anava dictant. Després es va comprovar
que era un sistema poc eficaç perquè l'alumne no
podia fer modificacions una vegada escrit. Açò
ens va portar a dissenyar un programa
d'automatrícula on sí que es podien fer. A més a
més aquest procés permetsaber al momentquines
assignatures estan lliures, el que garanteix una
igualtatdecondicions a I'hora de triar-les. Llavors,
van eixir uns errors com, per exemple, que quan
es tocava variesvegadesuna tecla d'ordre el pro
grama enregistravatantes ordres com vegades se
premiael botó,i una sèriedeqüestions,coml'allau
de peticionsa info-acadèrnica,que van fercolapsar
més d'una vegada el sistema i fou quan es penja
ven els ordinadors. Totsaquest detalls s' han estu
diat per tal que no torne a passar...
També hi va haver una massificacióen la recolli
da de sobres, degut al fet que en dos dies es van
retirarel 80 % dels sobres, el que vol dir que van
passar unes5.000persones.La conclusió quehem
extret de tot acò és que el procés de matrículaha
estateficaç, però no còmode. I aleshores la princi
pal línia de treball és no sols fer un procés més
eficaç,sinó, per suposat, fer-ho còmode.
El que hem aconseguit és que l'estudiantat
s'acostume a utilitzartots els mitjans informàtics
que posa la Universitatal seu abast. Per exemple,
en tot el curs passat es van trametre mitjançantel
programa info-acadèmica 10.100sol-licitudsque
van afectar a 4.000 estudiants. En el que portem
de curs i, després de passar els exàmens del 1er
semestre, ja ho han fet més de 6.000 alumnes i
s'han tramés més de 30.000 sol-licituds,
C-L'any que ve estarà el mateixsistema?
J-Sí, perquè hem vist que és un procés adequat.
Serà bàsicament el mateix, amb les millores de
func ionament del programa , exp licant a
l'estudiantatels avantatgesd'aquest i intentantga
rantirno sols la comoditat,sinó tambéque el curs
comence amb tota la matrícula gravada, la qual
cosa implica que ja el professorat té les seus llis
tes, l'estudiantat sap definitivamenten quines as
signatures està matriculat,es poden fer els grups
de pràctiques... coses que de cap manera es podi
en tenir amb el sistema antic.
C- Què li agradamés del seu treball?
J- ÉIcontacte amb els estudiants i les estudiantes,
participarde la seua vida, atendre'ls en lesqüesti
ons que plantegen. I el que és més difícil, el tracte
directe amb la gent.
C- Li agradariacanviaralguna cosa?
J-Solventard'unamaneramenys burocràticamolts
dels tràmits que hem de fer.

Una vegada més hem'pogut sentir a un
altre del nostres vicerectors, a l'altra més...



B URISME ACADEMIC

JORNADES DE PORTES O BERTES
Des del dia II de març i fins al proper 7 d 'abril
es van celebrar a la Universita t Jaume I les
Jornades de Portes Obertes 1998 qu e tenen
per objec tiu mostrar als fut ur s es tu di ants i
estudiantes un iversitaris les titul aci on s que
s ' imparteixen en les diferents facu ltat s i es
cola, conting uts, ni ve l d ' exi gència, e ixides

professio nals, instal.lacions...
Es preveu que vora 4500 alumnes , estu

diants de centres d 'ensenyament sec undari
(COU, FP li, batxillerat LOGSE) d 'arreu de
la província de Castelló ( Castelló de la Pla
na, Benicarló, Borriana Alboc àsser, Sant M a
teu, La Vall d 'Uix ó, L ' A lcora, Nu les, Alc alà
de Xivert , Vi la-real, Morella, Segorbe,
Vinarós, Betxí, Almassora, Onda, Gra u de
Castelló i Ben icàssim ) vi siten la nostra Uni
versitat al llarg del s se t dies qu e duren aqu es
tes jornades .

Les Jornades de Portes Ob ertes 1998 te
nen com a marc el Campus de carre tera de
Borriol i e l Campus de Riu Sec i s 'estruc turen
en sessions informati ves que co mprenen qua
tre àmbit s diferents: en la sessió de presenta
ció els es tudia nts reben una co nferència du 
ra nt la qual es presenta la U niversitat Jaume
I, l'estructuraci ó del s plans d ' estudi de les
tit ulacions i la norm ati va de la Universitat.
Així matei x es fa referència als di ferents pro
cedime nts d 'accés a la Universitat. En les co n
ferènci es per titul ació, que ten en un a du rada
màxima de tres qu art s d 'hora, un professor i
un est udiant s 'ofe reixe n vo luntaria ment per a
presentar els diferents tipus d 'assignatures i

les possibles eixides professionals que ofereix
cada scuna de les titulacions en concret. En
terce r ll oc e ns trobe m a mb el taller d e
preinscripció qu e es presen te com a optatiu

per CIFUentes

per als es tudia nts i que im pa rte ix el Servei
d 'Orie ntació Acadèmica . En aq uest taller es
tracte d e realit z a r u n s im u la c re de
preinscripció. I, fina lme nt , la qu arta part de
les sessions inform atives co nsis teix en la pos
sibi litat de rea litzar una visita guiada a diver
so s serveis de la Univ ersitat.

Durant aquests dies el s es tudia nts que ens
visi ten viuran una experiència fins ara de sco

neguda; co neixeran de prop co m es el món
un ivers itari i co m so m els que fo rme m part
d ' aquesta co munitat. Esperem que aq ues tes
jornade s de turism e acadè mic hage n es tat del
gust de tot s el s assistents. A ixí mateix qu e
den tot s emplaçats a una nova cita : ...
...LES CUES DE MAT RICULA.

Fra ncesca Gallardo Alcanta ra

üNSELL D'ESTUDIANTS I ESTUDIANTES

Per si no ho sabeu, la revista Campus l'edita

aquest Consell.
El Consell d' Estudian ts i Estudiantes forma

part del Servei de Docència i Estudiants que
depèn del Vicerectorat de Docència i Estudi

ants.
Aquest es un òrgan que funcio na des de fa

temps, però si vols saber què és això del Con
sell, ací ho tens:
OUÈ ÉS EL CONSELL D'ESTUDIANTS I
ESTUDIANTES ?
-És l'òrgan màxim de govem dels estudian ts.
La seua tasca és la de portar a terme un treball
diari i constant sobre els quefers estudiantils.
OUISOM?
-Som estudiants com tu, que hem estat elegi ts
pel Claustre per dur a terme una bona gestió,
per fer realitat les relaciones entre l'estudian tat

i l'Equip de Govern.
OUINES COMPEfÈNCIES TENIM?
a) Vetlem per l' adequada actuació dels òrgans
de govern envers els nostres drets i deures com

a estudiants.
b) Coo rdinem la defensa dels interessos dels estu

diants.
c) Informem i assessorem sobre les activitats aca
dèmiques i participe m en l'elaboració de les nor
matives.
d)Coordinem les relacions dels representantsd'es
tudiants amb el Rectorat.
EN OUINS CAMPS ESTEM TREBALLANT?
-Serveis (Servei d'Orientació Acadèmica i Profes
sional, Servei de Docència i Estudiants i altres).
-Associacionisme (relacions amb les diferents as
sociacions d'estudiants de la Universitat).
-Publicacions (fullets informatius, tríptics, etc.)
-Relacions extemes (relacions amb els represen-
tants dels estudiants d 'altres universitats),
QUÈ POTS APORTA R-HI TU?
-Pots oferir noves propostes i altematives.
-Pots col-laboraren les reinvindicacions que es fan
pel bé col-lectiu dels estudiants .
-Pots participaren totes les activitats socioculturals
que s'organitzen.

-Pots col-laborar en les eleccions de delegats i
subdelegats i en els consells de titulació.
SABIES OUE ...?:
- El Consell d' Estudiants i Estudiantesorganit

za la Festa de benvinguda?
- El Consell d' Estudiants i Estudiantes va parti

cipar en l'elaboració de l' Agenda?
- El Consell d'Estudiants i Estudian tes va parti
cipar en l'aprovació de la normativa d'exàmens?
- El Consell d ' Estudiants i Estudiantes té capa
citat per a elaborar norme s i elevar-les a la Junta
de Govern perquè s'aproven?
- El Consell d' Estudiants i Estudiantes organit
za les eleccions a delegats i la constitució dels
conse lls de titulació?
- Participant en la representació d 'estudiantspots
formar part del Consell d' Estudian ts i Estudian
tes?

*Si en tens cap dubte o vols més informació ens
pots trobar al CONSELL D'ESTUDIANTS I
ESTUDIANTES, al Campus de la Penyeta
Roja, o també pots telefonar-nos al 34 57 76.
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Dijous 7 demaig
UJORNADES DEC(X)PERACII

TERNAClONAL.
-ID,3Dh.(lloc:Salód'a.ts C. Bonio

nema: "No sinmi hija".
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Seminaridirigit al professorat.

-16,30 h. (lloc:C. Boniol).1ITrobadad' Ongd (orga-,

nitzacions no governamentals per al desenvolupa
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·17 h. (lloc: seminari 2332, edifici C2, C. Riu Sec).

Taller I: "Sensibilització per a la

Coopenu;~ó Intérnacional".
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Diumenge 29 d' abril
TEATRE:22:30h.Teatre Municipal de
Benicàssim: Al Suroeste Producciones,
presenta:"El amor de Don Perlimplin
con Belisa en S ll ja rdin",
CICLORAMA 98

- ' o
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..

\ \ / /
Dia de la mare, No us oblideu, al menysde
trucara la "mami"!!!!.

Diumenge 3 d' abril
TEATRE: 19:00h .Teatre Municipal de
Benicàssim: Teatre Hurvinek: (Praga).
15 manipuladors a escena.

(campus de la carretera de Borriol , edifici C).

"divendres'-

.-



...es que estem
a la primavera!

Joan Jane "..debajo
de un deportis ta hay
ante todo un ser
humano...".

Nati Alc añiz

En exemples com aq uests ens
podrem donar compte el bon moment que està travessant l'es
port espanyol i veure que no només hi han cert tipus d'esports
que ocupen tota l'atenció, sinó que n'hi ha de mo lts altres, de
mostrant que son els milIors.

TERPOLO A LA UNIVERSITAT

Jesús Rollan i Salvador
Gómez no s
pasàbamos horas debajo
del agua calien te ,
cuando termin àba mos
de entrenar en aquellas
aguas tan frías ...".

El passat dia 2 d 'abril, van estar amb nos altres una representació de la sêl
la de waterpolo, medalla d'or en les ol impíades d 'Atlanta'96 i campions mun

Perth '98.
AI mig d 'una gran expectació i molta gent, van arribar fins a la Ull: Joan Jane, seleccionador
nacional de waterpo lo; Jesús Rollan, el que pare, o siga el porter; i Salvador Gómez, jugador
d 'aquest equip. Tots ells van vindre acompanyats per Antonio Bu stillo, director de comu nica
ció de ADO-2000 per als jocs d'AltIanta '96 i Sidney 2000 i per Ricardo Oñate, secretari
general de l Grup Lec he Pascual, empresa patrocinadora del Programa ADO-2000. Tot açò
coordinat pel nostre Vicerec tor de Cultura i Dinamització Univers itària, Juanjo Ferrer.

Per co mençar us preguntareu que es això de ADO-2000, doncs es un prog rama que
naix l'any 1987 , una veg ada els ofereixen els jocs olímpics a Barcelona. El seu objecti u és
aconseguir les màximes medalles olímpiques. És un programa que beca a esportistes d'èlit per
tal de facilitar-los una bona preparació en focada sempre a aconseguir èxits en el món olímpic.
Té tres socis: Radiotelevisió Espanyola, el Consell Superior Esports i el Comitè Olímpic Espa
nyol. Aq uest programa és molt exigent, hi entren els esportistes que tenen milIors resultats i
segueixen aquells que en continuen teni nt. L'any passat hi hav ien 314 beneficiats d'aquestes
beques que co ncedeix aquest programa. Aquest any encara no s'ha tancat el ter mini d' accep
tació d'esportistes .

El Grup Lec he Pascual, col -labora junt al program a ADO des que van començar l'any
87 . I es tan molt contents de fer-ho , ja que lluny de pensar en els ben eficis econòm ics que en
traurien, ells ho fan per donar suport. Ja que segons apuntava el representant d'aquesta empre
sa: " :.. una empresa hauria d' estar integrada dins d 'un entorn social, i ajudar a un com ponent
d'eixe entorn, com és en el nos tre cas , l'esport, en concret el Waterpolo" .

I ara ens queden els pro tagonistes . Joan Jane , entrenador de la selecció, porta 30 anys
vinculat a l'esport d'alta competició. I do na molta importància al fet de que tot el mo n deuria
fer una mica d ' esport, sobre to t nosaltres , que encara som joves.
Jesús Roll an , el porter, des de els 12 anys va començar ja en aquest mon. Als 18 anys va
dedicar plenament al wa terpolo. A l' any 1986 va debu tar ju nt a Salvador Gómez en la selecc ió
espanyola. Els dos des taquen el du r ca mí que han seguit fins arribar a ser campions olímpics i
mundials. Quant els seus amics anaven a les discoteques ells marxaven a la piscina a entrenar.
Però co incideixen en que ha va lgu t la pena. " ..es como una rueda
cuando co mienzas ya no puedes parar" . Les seves sessions d 'en-
trenament diàries son de 4 a 5 hores, més un partit a la setmana.
Quan estan concentrat arr iben a fer-ne unes 6 o 7 hores al dia.

Ha sigut mo lt divertit, han estat molt simpàtics i la gent
ha respost d'allò més bé, e l saló d'actes de l Campus de Borriol
estava ple . A més a més la gent s'ha mostrat molt interessada

sobretot a l' hora de fer les pre 
guntes.

Instal-lacionsEsportives, Campus d
E-12071 Castelló de la Plana,
Tel. +34 64 345865
Fax. +34 64 3457 14
Email : <se@ uji.es>
El Servei d'Esports té com a objectiu contribuir a
la formaci óintegral de l'estudiantat i del personal
de la Universitat i oferir la possibilitat de
realitzar activitats esportives complementàries al
treball purament acadèmic .
L'estructura bàsica del Servei d'Esports s'articula
a l'entorn de tres grans eixos: l'àrea de
competició, l'àrea de formaciói la de
manteniment i millora de la salut.
Les activitats que ofereix són: atletisme, bàsquet,
escacs, frontennis, futbol, futbol sala, judo,
mantiment , musculació, natació, rugby, tennis,
tennis de taula, voleibol, bàdminton, ball de saló,
cursa d'orientació, cursos de monitors, equitació,
espeleologia, esquí, karate, bicicleta tot terreny,
ala de pendent, patins, setmana d'aventura,
squash, submarinisme , supervivència, tai-xi
xuan, vela whu-shu, escalada, handbol, jornades
esportives, senderisme i futbol americà.

. ursde supervivència

Dates: Dimecres 29 d'abril, 6, 13 i 20 de
maig: classes teòriques (plantes, alimentació,
cartografia, orientació, S). Cap de setmana 23 i
24 de maig: primera eixida a la muntanya.
Segona eixida a la muntanya: a concretar el cap
de setmana entre els inscrits en el curs. Curs de
primers auxilis: a concretar dia entre els inscrits
en el curs.

Preu: Socis del Servei d'Esports: 1.500
pessetes. Comunitat Universitària: 3.000
pessetes. No universitaris: 5.000 pessetes
Inscripcions: Al Servei d'Esports mitjançan t
ingrés a nom de: Universitat Jaume I de Castelló
(Servei d'Esports)
Bancaixa. compte corrent: 05803104494375

J



~
=:
e
2
p..
~

Res més de mo
ment. Espere m la vost ra
participaci ó en els pro
pers ac tes per què els
hem organitza t per a tots
vosaltres.

tuia de la disponibilidada negociar y del interés
demostrado porel Equipo Rectoral enconseguir
mejoras en las condiciones de estudio de todos
los a1umnos.Por su parte,el Equipode Gobiemo
de la Universitat Jaume I agradece a Alternativa
que haya accedido a reconducir el tema por los
cauces intemos de dialogo y consenso, fiuto de
los cuales se ha lIegado a este acuerdo y a la
retirada del recurso.

Equipo rectoral y grupo de estudiantesAlterna
tiva.

tes conferències intentaran donar-nos un punt
de vista diferent sobre l' entorn que ens en
volta.

- 11 dia de la bici (dia 8 d ' abril, a les 9.30
del matí, vam sortir de la Plaç a de la Pau) .
Tot continuant amb la tradició que vam co
mençar l' any passat, enguany tornarem a cir
cular en bicicleta, però esperem que de ma
nera més segura que l'habitual (ens cal un
carril bici , no creieu?).

- Concurs de fotografia ecològica. Port eu
nos totes les fotografies que estiguen relacio 
nade s amb el med i ambient i si són reivindi 
catives, millor. Podeu envi ar-le s per correu o
portar-les vosaltres mateixos al despa tx de
l'associació (al cos tat de Reprografia, Cam 
pus del Riu Sec) . La data límit és l'I d' abril.
Les .fotografies s' exposaran al Hali del Cam
pus del Riu Sec durant els tres die s. Con sul
teu les bases del co ncurs (a qualsevol de les
tres con sergeries) per a obten ir una informa
ció més completa.

El equipo rectoral, en defensa de una gestión
transparente y participativa, se ha comprometido
a especificar en los impresos de matrícula los
conceptos por los que el estudiante paga cada una
de las tasas y que conforman el coste total de la
matrícula. De esta forma, y gracias al talante
dialogante demostrado por ambas partes, los estu
diantes podran entender mas claramente, en el
procesode matricula del próximo curso,en función
de qué concepto pagan cada una de las tasas.

Pensando en el bien del conjunto de estudian
tes de nuestra Universitat, Alternativa se congra-

els passats dies 6, 7 i 8 d 'abril. Aquestes acti
vitats van ser les següents :

- Fòrum d'üNG's i associacions ecològi
ques (al Hali del Campus del Riu Sec, durant
els tres die s). Aquest fòrum l'hem organitzar
per apropar el món de les üNG's i les associ
acio ns que treba llen en temes ambientals al
món niversitari. Creiem que és molt inte res
sant tot el treball que estan portant a terme i
volem conéixer una mica més sobre aques t
món .

-Cicle de conferències medi ambientals (a
la Sala d ' actes Alfons el Mag nànim i a la Sala
de Graus del Campus de Riu Sec; durant els
tres dies tamb é) . Diversos profe ssors de la un
a més d'alguns ponents de les associaci ons
que parti cipen en el For d 'üNG's i associaci
ons ecològiques donaren conferènci es relaci
onades amb el medi ambient. Enfocades ja
siga desde el punt de vista del dret, l'econo
mia , la politi ca mediambiental a la UE, la ges
tió dels recursos , o la mateixa ecologia, aques-

IESEC : DESENVOLUPA LES TEUES HABILITATS

Gabinet de Comunicació
Castelló de la Plana, 4-98

Elgrupode estudiantes Alternativaha decidido
retirarel recurso que presentó contra el cobro
de las tasas de ex pedición del carnet
universitario , después de mantern er varias
conversaciones con el equipo rectoral. Los
encuentros han permitido aclarar el motivo del

argo anual, que sejustifican por los gastos de
actualización y mantenimiento informético de
la taIjeta.

AIESEC és una associació internacional
d'estudiants que intenta promure la interac 
ció cultural i dotar els estudiants d 'una expe
riència pràctica al mateix temps que realit zen
els seus estudis. Respecte al nostr e aspecte
internacional , a AIESEC ofe rim als estudiants
estades de pràctiques en empreses d ' alt res
països. També col -laborem en l'organitzac ió
(conjuntament amb AEGEE i el Vicerectorat
de Relaci on s Internacion al s) d ' activitat s
socioculturals per als estudiants Erasmus que
ens visiten a la Ull.

Respecte a l' àmbit local, a AIESEC inten
tem que els estudiants treb allen a l'associa
ció d'una manera professional co m si ho esti 
gueren fent a una empresa. Així doncs, orga
nitzem cursos sobre temes que creiem que són
interessants per a la nostra formació i també
portem a terme projectes co m per exemple la
Setmana Verda.

La Setmana Verda és un projecte que vam
encetar l'any passat sota el nom del Primer
dia de la bici a la Ul l. En
guany, hem ampliat e l
nostre cam p d ' acció i
hem preparat diverses ac
tivitats que van tenir lloc

--F~~-----------------------'.
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«MOTXILAAMB LLENTERNAPER LA NIT,

GAVINET RAMBO PER DEFENSA PERSONAL I

LLIBRE DE 'LO NESCASTORES'"

per Salvador Mallén Civit

otulad obre paper) dibuix de Salvador Ma "o C"idg'~'J

100000,25000, 15000.Terminide presentació:9
maig-98.

-IV Certamenuniversitario de relato fantàstico,
Convoca:EuskalHerrikoUnibersitatea.Requisits:
El relat serà de tema fuatàstic i es presentaràme
canografiata foli, per una cara i a doble espaia,
amb un límit de 20 folis. Dotació: 200000 ptes,
per al relaten euskerai 200000per al relaten cas
téllà?T€imini de presentació: 15-maig-98.

~

'"'*'Si *s~ interessa més informaciÓ podeuadreçar
vosiI SIAE.

""ijt

L..&

Premis i concursos.
-Concurspera la realització delcartelld'estiu: IV
Fòrum universitari d'estiu Joan L1uis Vives.
Convoca: AjuntamentdeValència.Requisits:veu
re SIAE. Dotació: 100000 ptes. Termini de pre
sentació: 24-abril-98.

_ genda

Ací us mostrem algunes informacions que segur
seran del vostreinterés:

Beques. ajudesi subvencions
-Convocàtoria d'una beca per realitzartasquesal
Servei d'Esports (Voleibol) de la un.
Convoca:Rectoratde laun.Requisits:estudiants
de laun.Dotació:50000ptes.Terminide presen- -AvançCinema Jove. València. Festival Intema-
tació:27-abril-98. cional. 13" edició.

Convoca: IVAJ. Dotació: hi ha distintspremis di::-
'Fif!Ro·U,"S ¡"fi- . " ~ . " @·~ts~ "7". . .• C' - --C"

-Convocàtoria de beques i ajudes 1998:' (Música, ferenciantcurtmetratges i llargmetratges.Termini
" 5 -~s . , -" HfiI' ·,~ · ~tJiJ' .;t;h" '''''''.L ' '' o • • , .; ',' .-. ) Jf1L-" ". : -

arts plàstiquesitreball§d 'investigació). . de presentació: 30-abril-98.
.Convoca: Fundació Davalos-Fletcher, Dotació:"",.

v -o -.,'. _ " J;If -. , A. - 2:::41 . . L~ n' ~ '1:'" . , _:__ ~ " ,'.
.!QQ0009.Terminide pr~.~ptasió: 22-m~g,28. _..,,;JII C~ nacionalde fo~~a Lledó 98.

,_~.Convoèa: 'Real confraríiíde Lledó. Dotació:
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