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Herrero es trasllada a Borriol

Normativa d'exàmens
De sprés de set me so s d 'ela

boració, la Normativa d'Exàmens
de la Universitat Jaume I va ser
aprovada per unanimitat en Junta
de Govern el passat divendre s 18
de juny.

Aquest text recull moltes de les
reivindicacions que els estudiants
féiem des que es creà la universi
tat i ho fa d'una manera molt và
lida. Era molt important establir
uns criteris per a les diferents eta
pes del procés d 'avaluació, des
de la publicació de les dates d'e
xàmens a principi de curs fins a
la impugnació d'exàmens, pas
sant per la publicació de les notes
i el procés de revisió.

Aquests criteris són fon amen
tals per a determinar i igualar els
drets de tothom en la realitzaci ó

El Campus del carrer d'Herrero, utilit
zat per la Universitat Jaume I de s dels
seus inici s, es tancarà en acabar el curs ac
tual. El conveni que ho permet es va sig
nar el passat dia 6 de j uny entre la Conse
ller ia de Cul tura, Educació i Ciència,
l'Ajuntament de Castelló, la Dipu tació i la
Univers itat, i preveu convertir les ins
tal -Iacions actuals en un cen tre d'ensenya
men t sec undari. Les titul acion s que s ' hi
imparteixen (les tres espec ialitats de ma
gisteri) es tras lladaran al Campus de Bor
riol, fins que el nou edifici de la Fac ultat
de Ciències Humanes i Socials al Campus
de Riu Sec estiga enlles tit.

del s exàmens, cosa que fins ara
es deixava al lliure arbitri de cada
departament o centre. Una volta
establits els criteris i feta la nor
mat iva ca lia fer-ne la màxima
difusió possible i, en eixe sentit,
en la revista Campus reproduïm
íntegrament el text de la Norma
tiva d'Exàmens.

Aquesta normativa, com ja
hem dit abans, ha estat aprovada
pel màxim òrgan de decisió de la
Universitat, la Junta de Govern i,
per tant, tots els estudiants de la
Jaume I tenim el dret d'exigir el
seu compliment i hem d'exercir
eixe dret. En benefici nostre, de
tot l'estudiantat.
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Dubtes dels estudiants

Representants dels estudiants de Mestre
d'Educació Física han manifestat la seua
preocupació davant del trasllat: segons ells,
les noves instal ·lacions esportives es taran
massa allunyades de les se ues aules . En
efecte, el pla inicial preveia el trasllat pro
visional a l' edifici de la Facultat de Ciències
Jurídiques i Econòmiques, però la inadequa
ció de les aules d' aquest edifici a les necessi
tats dels estudiants de mestre (que necessiten
pupitres individuals) ho va fer impossible.
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Ya ha pasado mas de un mes desde que
un jueves de mayo los estudiantes de esta
Universidad fuimos convocados para de
cidir nuestro futuro. Un mes desde que tu
vimos la oportunidad de elegir a aquéllos
que van a ser nuestra voz en lugares donde
se va a decidir, en gran rnedida, el futuro
de nuestras titulac iones . Y pasado ese
tiernpo, creo que es hora de hacer balan
ce...

¿Éxito?

A lo largo de aquel día mis ilusiones se
centraban en conseguir una alta participación.
Y nofue un día fàcil; comosuele ocurrir, a la
alegria de la participación en los primeros
momentos se sucedió la incertidumbre de
horas en las que la gente aparecía con cuen
tagotas delante de las umas, Por fin, al final
de la jornada, el 21% era la cifra màgica, la
que habíamos alcanzado gracias a los sudores
de mucha gente.

l'e de la pàgina I

També hi ha dubtes sobre l'espai dispo
nible a la biblioteca del Campus de Bor
riol, considerat actualment com insufi
cient.

Vista del campus de carrer Herrero

El asociacionismo
R OBERTO CORONEL*

Y pese a que la impresión inicial era
positiva, pasado el tiempo no puedo estar
tan satisfecho. Los optimi stas me diran
que somos la universidad con mas par
ticipación de la Cornunidad, que un 21 no
esta nada mal (incluso muy bien). Y lo
cierto es que visto así debo daries la raz ón,
la botella esta bastante lIena. En una uni
versidad donde la tradición de represen
tación estudiantil no es muy extensa, cotas
como las alcanzadas en las dos últimas
elecciones pueden considerarse como un
(relativo) éxito.

... con matices

Sin embargo, debemos ser autocr íticos:
el otro día leía que los estudiantes univer
sitarios somos muy dados al asociacionis
mo, pera que estas agrupacioncs suelen
estar aglutinadas en tomo a motivos muy
concretos y, por lo general, sin continui
dad. Es cierto, cuando un problema golpea

Joan Josep Ferrer, el vicerector d'Infra
es tructures, ha explicat a CAMPUS que
aquestes qüestions han estat previstes, i
que totes les decisions s'han pres d'acord

una titulación la movilización es casi in
mediata, pero siempre nos pilla el toro. En
lugar de prevenir, siempre vamos a remol
que de los problemas. Y de esto tenemos
una muestra muy clara en las últimas elec
cio nes . Sin problemas conc retos que
echarnos a la cara, en muchas ocasiones
nos hemos quedada sin saber cómo moti
varnos. Y ahí es donde debemos cambiar
nuestra mentalidad; solamente de esa ma
nera podremos hacer valer nuestra fuerza
delante de cualquier otro colectivo, y esa
fuerza. creedrne , es mucha. Pero antes
debemos ganarnos el cr édito, y nada me
jor que hacerIo convirtiendo, como mí
nirno, ese veintiuno en cuarenta y dos.
De lo contrario siempre habra quien pue
da decir que la botella esta casi vacía.. .
lo peor es que no les faltara razón.

* C OORDINADOR DEL CONSELL DE

T ITULACiÓ DE R ELACIONS LABORALS

amb representants dels departaments im
plicats. Així, s' habilitarà un nou accés des
del Campus de Borriol al Campus de Riu
Sec, que permetrà un desplaçament més
còmode que l'actual. A més, els horaris
de Mestre d'Educació Física tindran en
compte la necessitat de traslladar-se. Pel
que fa a la biblioteca, s'habi litaran nous
llocs d'estudi per tal de cobrir l' increment
de la demanda. El vicerector Ferrer també
s'ha mostrat disposat a informar personal
ment els estudiants de les titulacions afec
tades.

Les noves instal·lacions esportives es
taran, a més, suficientment il-luminades, i
inclouran vestidors, un aula d'expressió
corporal amb tatami i una altra destinada
a l' educació musical. Totes aquestes
obres haurien d'estar concloses al llarg
del mes d'octubre. En el futur, el projecte
preveu la construcció d' un pavelló co
bert.

Amb el trasllat del Campus d' Herrero
es tanca una important etapa en el camí
cap a la nova Ciutat Universitària de Cas
telló, que haura d'es tar culminada per a
l'any 200 I.
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Actualitat

El Servei d'Esports als campionats d'Espanya

El Servei d'Esports de la nostra univer
sitat és un dels que està més sol-licitat pels
estudiants. Més de 2.700 han participat en
les seues activitats, bé siga per diversió i
trobar-se en forma o bé per l' esperit de
competir.

Precisament, aquest curs ha estat espe
cialment ple d'èxits per a la gent que ha
col-laborat en el Servei d'Esports. En par
ticular, destacarem les participacions dels
equips de la nostra universitat a diversos
campionats d'Espanya.

Entre els brillants resultats aconseguits.
podem destacar, pel que fa a l'atletisme, un
segon lloc en 5 km marcha de Ma A. Ruíz.
un quart lloc en javelina femení per MaC.
Rornero, el quart lloc en pes masculí de
Sergio Moliner i el quart lloc en 4x400 m
masculí. També en futbol sala i en tae
kwondo hem aconseguit el segon i el quart
lloc respectivament, així com el quart lloc
en golf, aconseguit per Ana C. L1orens.

Conveni Un-Bancaixa
El passat dia IOde maig, represen

tants de la Universitat Jaume I i de Ban
caixa van renovar, per cinquè any con
secutiu, el Conveni de col-laboraci óque
uneix ambdues institucions.

L' acte, en el qual també ere n pre
sents Salvador Cabedo i Rafael Vicente
Queralt, vicerector de Relacions Insti
tucionals i gerent, respecti vament , de
l' UJ[, va concloure amb unes paraules
del rector, Fernando Romero, destacant
que «Bancaixa, com a ent itat arre lada
tradicionalment en els interessos de la
nostra ciutat i per tal de donar suport i
reforçar l'acció de la nostra Universi
tat, contribuirà amb aque st con veni a
donar major servei i les millors condi 
cions financeres a la comunitat univer
sitària, unir i coordinar els seus esfor
ços a fi d'afavorir la col-laboraci ó entre
les dues com a via per a contribuir al
desenvolupam en t de Castelló i, per
tant, de la Comunitat Valenciana, vo
luntat i objecti u últim s i comu ns a
ambdues instituc ions».

Pel que fa als estudiants , el conveni
preveu una sèrie de servei s específics:

A més. ha quedat demostrat
que , en aqu esta uni ver sit at
co mpte m a mb not abl es na
dadors i nadadores. Destaquen
el primer premi per a Patricia
Gonzalez als 50 m papallona,
qui també va quedar tercera en
50 m lliu re. Als 50 m braça,
Rosa Mateu i Daniel Castellano
van guanyar el sego n i tercer
premi respect ivament. També
es van aconseguir dos primers
llocs en lliure femení de 4x50 m i lliure
masculí i un quart lloc en 4x50 m estils
masculí.

PARTICWAOO7\SEN CAMPIONATSD'ESPAi'l,'YA

Cross a Palència
Atletisme i judo a Santiago de Compostel-la

Golf. tennis i escacsa Madrid
Bàdminton i tennis de taula a Santander

Breus

préstecs (de fin s a 250.000 pessetes)
per a facilitar abonaments pun tual s;
préstecs de final de carrera per a am
pliació d 'estudis , doctorat i màsters,
tant a Espanya com a l' estranger, o per
a l'inici de l' activitat profess ional; el
carnet jove. que a més té la cons idera
ció d'una targeta 6000 Banc aix a: i la
targeta universitària , que identificarà el
se u po sseïdor co m a membre de la
comunitat universitària. tinga o no ca
ràcter operatori bancari.

Ofertade 60 places per a
l'Educació Musical

La Univers itat Jaume I ha fet pública
l'oferta de places per al pròxim curs.
S'oferiran un total de 60 places per a la
nova titulació d'Educació Musi cal i, en
genera l. es mant indran el s mateixos
numerus clausus per a les titulacio ns
existents . amb lleu ger s increments i
baixes segons els casos . El major aug-

L'equip d'a tletisme, a lesJornades lnterunlversitàries
d'Atletisme de Castelló, abril de 1996

TORNEJOS INTERUNIVERSITARIS

Handbol femení a Lloret de Mar
Natació a Vitòria

Futbol sala a Madrid
Taekwondo a Madrid

ment correspon a Traducció i Interpre
tació .

Càtedra Jean Monnet

La Universitat Jaume I de Castelló ha
estat distingida amb una cà tedra Jean
Monnet de Dret Comunitari. que atorga
la Direcció General X de la Comissión
Europea. El seu titular serà Jorge Cardo
na, professor de Dret Públic de l' UJI.
Les càtedres Jean Monnet, instituïd es
en 1990, responen, segons assenyala
Vicen t Climent. vicerector d'Ordena
ció Acadèmica i Professorat, «a les ini
ciatives acadèmiques enca minades a
ampliar i consolidar la integració euro
pea. així co m e ls seus de se nvolu 
paments institucionals , j urídics, po
lítics , econòmics i socials».
La càtedra atorgada comprén assigna
tures que s 'i mparteixen en el primer i
segon cicle d'estudis, així com la direc
ció d'una línia d'in vestigació de tercer
cicle.
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NORMATIVA D'EXÀMENS

Preàmbul

'EI dret a l'ensenyaméntés un dret fonamental recollit en l' article 27 de la Constitució espanyola. En aplicació d'aquesta nor
ma, la LRU, en l'article 25, i els Estatuts de la Universitat Jaume I, en l'article 110, així ho reconeixen. La garantia més clara
del dret a la llibertatd'ensenyament, i del dret al'educaci ó, s' ha de trobar en l'establiment d'unes normes, que reflecteixen ci
conjunt dels drets i deures de l'e studiantat i del professorat en el procésd'avaluació, i que garantisquen l'objectivitat.

Del que s' ha exposat, se'n desprén la necessitat d'establir una normativa que ordene tota la matèria relativa a l'exercici de
l'avaluació dels coneixements de l'estudiantat.

Aquesta normativa regula la matèria relacionada amb el pla d'ordenació docent, els sistemes de qualificació, els exàmens
oficials i la seua revisió com a part consubstancial del procés d'aprenentatge, i en determina l'àmbit d'aplicació.. '

T!tol preliminar
Ambit d'aplica ció

Article 1
1. Les disposicions recollides en aquesta normativa seran

d'aplicació als exàmens oficials.
2. Aquestes normes seran d'aplicació als següents àmbits de

l'activitat acadèmica:
• Pla d'ordenació docent.
• Sistema d'avaluació, qualificació i revisió, dels exà

mens oficials.
• Recursos.

3.' La realització d'exàmens oficials haurà d'adequar-se
al document de programació de l'assignatura que s' ha
de presentar pel professorla responsable. El programa
ha de fer referència a tots els aspectes fonamentals
relatius a la docència, l'avaluació i laqualificació de
l'a ssignatura .

Títol I
De la programació d'exàmens oficials

Capítol!
. Disposicions generals

Article 2
1. La Junta de Centre, amb l'informe previ de les diferents

comissions interdepartamentals de titulació, aprovarà la
programació d'exàmens per a cada curs acadèmic. L'es
mentadaprogramació serà facilitada a cada estudiant jun
tament amb els impresosde matrícula.

2. La programació de les convoca tòries d 'exàmens serà
aprovada abans de la finalització del c úrs acadèmic
anterior. En la programació d'exàmens haurà de cons
tar almenys la. data de la realització i el tipus d'exa
men.

3. La Junta de Centre haurà de vetlar per la bona distri
bució dels exàmens, de manera que hi haja un mínim de
24 hores entre els exàmens d'assignatures troncals i
obligatòries d'un mateix semestre i curs.

Article 3
1. Cada Centre haurà de convocar els exàmens per escrit

als taulers d'anuncis habilitats a l'efecte, amb una
antelació mínima de 10 dies al començament del perí
ode oficial d'exàmens . En la convocatòria, apareixerà
per a cada examen el codi i el nom de l'assignatura,
el/els grup/s docent/s, la data, l'hora, el lloc de realit
zació i el tipus cl 'examen, i, al seu cas, el nom del pro
fessor. '

2. Si es realitza l'examen de forma oral, en la convocatòria
d'examen, a més dels requisits esmentats a l'apartat ante
rior, l'estudiantat haurà d'aparèixer en llistes per l'ordre
corresponent de realització de l'examen" que en cap cas
podrà ser alterat sense acord previ.



Capítol 2
Modificacions en la programació d 'exàmens

Article 4
1. La Comissió Interdepartamental de Titulació podrà auto

ritzar la realització de qualsevol prova no prevista en la

programació oficial d'exàmens, després de la sol-licitud

fonamentada del professor responsable de l'assignatura.

2. Si s'a utoritza la realització d'una prova no prevista en la

programació oficial, els requisits de comunicació a l'estu

diantat seranels mateixos que s'estableixen en l'article 3.1

i 3.2.

Article S
1. La Comissió Interdepartamental de Titulació podrà esta

blir una nova data per a la realització de l'examen, després

de la consulta prèvia al professor responsable de l'assig

natura i al representant de l' estudiantat del 'grup o grups

docents afectats, en aquelles situacions en les quals, per

impossibilitat sobrevinguda, resulte impossible la seua

realització d'acord amb allò establert en la programació.

2. Si s' estableix una nova data o hora per a la realització de

l'examen, aquesta s' haurà de comunicar a l'estudiantat del

grup o grupsdocents afectats per escrit als taulers d'anun

cis habilitats a l'efecte amb una antelació mínima de 5 dies

a la realització de l'examen.

Títol 11
De la realització d'exàmens of icials

Ca pítol 1
Disposicions generals

Article 6
1. Els exàmens es podran realitzarde formaoral, escri ta o de

qualsevol altra manera, segons allò establert pel profes

sor/a responsable de l'assignatura en el programa.

2. Els exàmens orals tindran caràcterpúblic, i seran necessà

riament enregistrats en suport magnètic o òptic els de tot

l'estudiantat que s'hi presente.

3. Tota la infraestructura necessària per a la realització

dels exàmens oficials, en' particular les còpies dels

qüestionaris dels exàmens escrits i els suports magnè

tics o òptics en els exàmens orals, haurà de ser propor

cionada pel Departament.

4. L'estudiantat tindrà dret a rebre, en finalitzarl'examen, un

justificant d'haver-lo fet. Aquest estarà signat pel profes

sor/a corresponent i indicarà la data de realització i la seua

durada.
5. L'estudiantat s' haurà d'identificar al principio al final del

l'examen mitjançant el DNI, passaport, carnetde conduir,

CUlI o qualsevol altre document oficial que acredite la

seua identitat.
6. Amb independència del procés disciplinari que contra

l'estudiantat infractor es puga incoar, la realització demos

tradament fraudulenta d'algunls dels exercicis exigits en

l' avaluació d'a lguna assignatura comportarà la nota de

suspens en la corresponent convocatòria.

Capítol 2
Tribunals ordinaris

Article 7
1. Elsexàmens podranserrealitzatsdavant d'un tribunal ordina

ri, queestarà integrat pertres membres i dos suplents.

Els tres membres seran:
a) Dos professors de l'àrea de coneixement, o àrea afí, eh

la quales trobeadscrita l'assignatura.

b) El professor que impartisca l'assignatura o tutor de

pràctiques de l'estudiantat ques'hi examine.

2. Per tal que el tribunal quede vàlidament constituït, i es puga

adoptar l'acord de qualificació, serà necessària l'assistència

del professor/a que impartisca l'assignatura i almenys undels

dos professors/es de l'àrea de coneixement, o àrea afí.

Article 8
I. La realització d'exàmens davant un tribunal ordinari serà lliu

rement acordada pel professor/a responsable de l'assignatura.

No obstant aixòl'estudiantat podrà proposar a la consideració

del professor/a queimpartisca l'assignatura la creacióde l'es

mentat tribunal.
2. L'estudiantat haurà de fer aquesta proposta almenys 20 dies

abansde la datafixada pera la realitzacióde l'examen.

Article 9
La realitzaciód'exàmens a travésde tribunal ordinariseràcomu

nicada segonsallò que s'estableix en els articles 3.1 i 3.2

Capítol 3
Tribunals extraordinaris

Article 10
Qualsevol estudiant, amb dret a examen, podrà sol-licitar al

Departament, mitjançant un escrit motivat adreçat al direc

tor/a del Departament i presentat al Registre, la creació d'un

tribunal, de caràcter extraordinari, responsable de la realitza

ció, desenvolupament i valoració del seu examen en l' assig

natura corresponent i també de la seua qualificació. La

sol-licitud haurà d'efectuar-se almenys 10 dies abans de l' i-

nici del període d'exàmens. .

Article 11
1. El Consell de Departamentacordarà l'acceptació <frebuig

de la creació del tribunal extraordinari.

2. Si s'accepta la sol-licitud de l'estudiant/a, el Consell de

Departament, en el mateix acte d'acceptació, fixarà la data

de realització de l'examen.

Article 12
I. El president/a del tribunal extraordinari notificarà Ja con

vocatòria de l'examen a l'estudiant/a per escrit en el tauler

d'anuncis habilitat a l'efecte amb unaantelació mínima de

10 dies a la realització de l'examen.

2. El tribunal extraordinari s'assimilarà al professor/a respon

sable de l'assignatura a l'efectede reclamacions i recursos.

Article 13
I. El tribunal estaràformat per:



a) Tres professorslores de l'àrea de coneixement, o
àrea afí, en la qual es trobe adscrita l'assignatura.

b) Dos professors/ores del Departament designats per sor
teig.

També es designarà un/a suplent per cada un dels membres
del tribunal per al cas de possibles substitucions.
2. Quedarà exclòs del sorteig el professorat que acorde el

Consell de Departament a proposta de l'estudiantat.
3. El tribunal extraordinari constarà de Presidencia, Secretaria

i tres vocalies, amb les respectives suplències. Aquests càr
recssc sortejaran entre les persones membres del tribunal.

Article 14
1. Per tal que el tribunal quede vàlidament constituït serà

necessària l'assistència com a mínim, de tres dels seus
membres. També serà necessària l' assistència de, com a
mínim, tres dels seus membres per a l' adopció vàlida de
l'acord de qualificació.

2. El tribunal adoptarà tots els acords amb tres vots favora
bles com a mínim.

Capítol 4
Modificacions en la realitzac ió d'exàmens

Article 15
1. Si al professorla responsable de l' assignatura li resulta

impossible realitzar l'examen, s'hauràde nomenar el profes
sorla substitutlade l'àrea de coneixement en la qual es trobe
adscrita l'assignaturai, si aixòno és possible, d'una àreaafí.

2. En qualsevol cas, serà el professorla responsable de l' as
signatura, i no el seu substitutla, qui s'encarregarà de l' a
valuació de l'assignatura, entenent per avaluació tant l'e
laboració de l'examen com la correcció i revisió d'aquest.

Article 16
I. Si es considera que la causa per la qual l'estudiantla no pot

examinar-se en la data prevista està justificada, l'estu
diantla realitzarà l'examen en una altra data, després de
l'acord previ amb el professor/a.

2. En cas de conflicte, decidirà la Direcció del Departament
o la Junta Permanent de Departament, en un termini
màximde 2 dies des de la notifièaciód'aquest per part del
professorla o de l'estudiantia.

3. L'estudiantat que sol-licite qualsevol tipus de canvi de la
data de realització de l'examen no podrà beneficiar-sc de
l'anul-lacióautomàticade convocatòria amb la no presen
tació a examen.

Títol III
Comunicació de qualificacions i resolucions

de tribunals ordinaris i extraordinaris

Capítol 1
Comunicació de les qual ificacions dels exàmens

Article 17
I. Les qualificacions dels exàmens i Ics resolucions dels tribu-o

naIs ordinaris s' han de publicarals taulersd'anuncishabilitats
a l'efectei, si es considera oportú, pels mitjans electrònics, en
un termini màxim de 15 diesdesde la realització de l'examen.

2. Així mateix, haurà de constar explícitament cada part de
la qualificació que segons els criteris d'avaluació confor
men la qualificació total.

Article 18
La publicació de les qualificacions podrà ser anònima mit
jançant l' ús del DNI si el representant del curs o grup, per ini
ciativa pròpia o amb instància dirigida al professorla d'un
10% de l'estudiantat matriculat en l'assignatura, ho sol-licita
abans de la realització de l'examen.

Capítol 2
Comunicació de les resolucions de tribunals

ext raordinaris

Article 19
1. Una vegada adoptada la resolució qualificadora per part

del tribunal extraordinari, la Presidència la notificarà a la
Direcciódel Departament i a la Secretaria del Centre, que
haurà de notificar-la a la persona o persones examinades,
segons el que disposa l' article 16d'aquesta normativa.

2. La Presidència, desprésde realitzar l'examen, ha d'omplir
l'acta de qualificacions i comunicar a la Direcció del De
partament la finalització de les actuacions del tribunal.

Títol IV
Revisió de qualificacions

Capítol 1
Revisió de qualifi cacions davant el professor/a

Article 20
I. Tot l'estudiantat tindrà dret a revisar el seu examen, ente

nent per revisió la possibilitat d'accedir al seu examen sota
la supervisió del professorla responsable de l' assignatura.
En cap cas, aquesta revisió es podrà condicionar a cir
cumstàncies que no garantisquen aquest dret.

2. El professorla hauràd'arbitrar un procediment per tal que
quede constància que s'ha realitzat la revisió.

3. En cap cas la presentació d'actes interferirà en el procés
de revisió.

Article 21
I. En el mateix document en què es publiquen les notes de

l' assignatura haurà de constar, a més dels requisits esmen
tats en l'article 17, el lloc, la/les data/es i l'hora/les hores
de la revisió d'exàmens.

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

3. Si el professor/a no poguera assistir a la revisió, per cau
ses justificades, es fixarà una nova data dins dels terminis
previstos, sempre que això siga possible, i aquesta data
haurà de ser publicada en els taulers habilitats a l'efecte
amb una antelacióde 3 dies respecte a la nova data de revi-



Agenda

Beques per a
coHaboració serveis dela

Universitat

Termini: Fins al 28 de juny. Dotació:
25.000 pts mensuals, d'octubrea maig.
SERVEI D'AcTIVITATS SÒClO-CULTU
RALS: 2 beques. RAcó DE LA SOLIDA
RITAT: I beca. AULA DE TEATRE: I
beca. SERVEI D'EspORTS: 2 beques.
AULADE CINE: I beca.

Bequespera col-laborar
amb elSIAE enelprocés

dematrícula
Termini: fins al 18 de juny. Dotació:
60.000 pts, 5 hores diàries repartides
entre setembre i octubre.

Bequesper a la promoció
del valencià

El Servei de Llengües i Terminologia
(SLT) ha convocat tres beques per a
promoció del valencià. Les beques
tenen una dotació de 25.000 pts, amb
una dedicació de 10 hores setmanals.
La tasca a realitzar és col-laborar amb
el SLTen les seusactivitats de promo
ció de l'ús del valencià a l'UJI, estudi
de camp sobre l'ú s del valencià a
l'UJI, tant en l'àmbit docentcom l'ad
ministratiu i social, la traducció de tex
tos universitaris en general, les campa
nyes del SLT per a la promoció del
valencià (als centres de l'U1I, insti tuts
de batxillerat, etc.) i l' organització
d'actes culturals propis.
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Especial cursos d'estiu

(Més informació, al SIAE)

EL SEXENNI REVOLUCIONARI. CULTURA I SOCIE
TAT. Organitza: Universitat Jaume I. Lloc: Mo
rella. Dies: delIS al 19 de juliol. Preu: 5.000ptas
(estudiants).

PANORÀMICA ACTUAL DE LA FI LOSOFIA DE LA
CIÈNCIA. Organitza: Universitat Jaume I. Lloc:
Vil-la Elisa. Benicàssim. Dies: del 9 al 13 de
setembre. Preu: 5.000ptas (estudiants).

ART I CULTURA IBEROAM ERICANA EN L'A RT MO
DERN: INTERCANVIS, RECEPCIONS I TRANSFORMA
CI ONS. Organitza: Universitat Jaume I. Lloc:
Vil-la Elisa. Benicàssim. Dies: del 2 al 5 de juli
ol. Preu: 5.000ptas(estudiants).

PROPIEDADINTELECTUALYNUEVAS TECNOLOGíAS.
Organitza: Universitat Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP). València. Lloc: Palau de la
Pineda. Dies: del 24al 27de juny.

MEMORIAYARQUEOLOGíADEL CINE. Organitza:
UIMP. València. Lloc: Palau de la Pineda. Dies:
de)' I alS dejuliol.

FEMINISMOYPOLíTICA. Organitza: UIMP. Valèn
cia. Lloc: Palaude la Pineda. Dies: de l' I alS de
juliol.

LAPROTECClÓ:--J DEL MEDIO AMBIENTE EN EL NUE
VO CÓDlGO PENAL. Organitza: UIMP. València.
Lloc: Palau de la Pineda. Dies: del 8 alIO de
juliol.

ARXIVíSTICA I DOCUMENTACiÓ. Organitza: Uni
versitat Autònoma de Lleida. Institut Joan Lluís
Vives (IJLV): Lloc: Palau Comtal de Cocen
taina. Dies: delIS al 19dejuliol.

CENT ANYS DE CINEMA ACATALUNYA. Organi tza:
Universitat Catalana d'Estiu. IJLV. Lloc: Prada.
Dies: del 16al 25 d'agost.

CONVIVÈNCIA I CONFLICTE A LA MEDITERRÀNIA:
RELIGiÓ, pOLíTICAI CULTURA. Organitza: Univer
sitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre (UETE).
IJLV. Lloc:Tortosa. Dies: del 8 al 12 dejuliol.

ELS PAISATGES DELS PIRINEUS. Organitza: Curs
d'Estiu d'Estudis Pirinencs. IJLV. Lloc: La Seu
d'Urgell. Dies: del 8 al IOdejuliol.

L'AGRICULTURA MEDITERRÀ:--JIA ALS INI CIS DEL
TERCERMIL'LENNI: INTEGRACIÓEUROPEAI pOLíTI
QUES ENEL MÓNRURAL. Organitza: Universitat
Internacional de Menorca. Illa del Rei. IJLV.
Lloc:Maó. Dies: del 22al29de setembre.

L'IMPACTE DE LA U 'IÓ ECONÒMICA I MONETÀ-

RIA. Organitza: UIMP. Universitat de Barcelona.
IJLV.Lloc: Barcelona. Dies: del 10al 12dejuli
ol.

EL NOUCODI PENAL. Organitza: Universitat d'Es
tiu dels EUV. IJLV. Lloc: Vic. Dics del 8 al 1I
dejuliol.

L'ORDENACIÓ DELS BOSCOS MEDITERRAN IS. Or- .
ganitza: Universitat de Girona. IJLV. Lloc:
Girona. Dies: delIS al 17de juliol.

LA GESTIÓ DE LAQUALITAT I ELSECTOR SERVEIS.
Organitza: Universitat de Girona. IJLV. Lloc:
Girona. Dies: delIS al 18de juliol.

TROBADA1t\'TERNACIONAL SOBRE PSICOLOGIA DE
L'ESPORT. Organitza: Universitat de les Illes
Balears (UIB). IJLV. Lloc: Palma. Dies: del 26
al 29dejuny.

PSICOLOGIA DE LA PERSO 'ALITAT. Organitza:
Universitat Autònomade Barcelona. IJLV. Lloc:
Bellaterra. Dies: de l' I al 19dejuliol.

DISSENY. Organi tza: UniversitatCatalanad'Estiu.
IJLV. Lloc: Prada. Dies: del 16 al 25d'agost.

L'ORDINADOR ENEL CONTROL DE PROCESSOS IN
DUSTRIALS. Organitza: Universitat Rovira i Vir
gili. IJLV. Lloc: Tarragona. Dies: del 8 al 12 de
juliol.

TENDÈNCIES EN LA SOCIETAT DELES TECNOLOGIES
DE LA INFORMACIÓ. Organitza: UIB. IJLV. Lloc:
Palma. Dies: del 15 al 20 dejuliol.

DISSENY DE PUBLICACIONS: L1 NIES DE FUTUR. Or
ganitza: Institutd'Educació Contínua-Universitat
Pompeu Fabra. IJLV. Lloc: Barcelona. Dics: del
8 al 12 dejuliol.

INTERNET: INTRODUCCI Ó I PRI NCIPALS ÀRE ES
D'APLICACIÓ. Organitza: UETE. IJLV. Lloc:
Amposta. Dies: delI S al 19 dejuliol.

ECOLOGIA SOCIAL, SALUT I QUALITAT DE VIDA.
Organitza: Universitat de Lleida. IJLV. Lloc: La
Seu d'Urgell.Dics: del 10 al 13 dejuliol.

Coxu-rr DE LA S OUDARIT,\T

La UniversitatJaume I disposa d'un comp
te per a recollirdiners destinats a donar suport
a les activitats i campanyes de les organitza
cionsno governamentals (ONG).

Una quantitat de diners que per a Iu no re
presenta res, pot valdre molt per a moltes per
sones.

Pots fer la teua aportació al compte de
B ANCAIXA 653-3100005228.
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