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La Delegació d'Estudiants, en marxa

Ubicació de la Delegació d'Estudiants
al primer pis de Penyeta Roja

periodístic, pots col·laborar en
l'elaboració d'aquest full informatiu.
El company Joan Ramon Roig ja for-

ma part del Comitè de Redacció.
Com a suplent d'ell actua un altre
estudiant, Eduardo Bolinches. Amb
ells treballen la Vice-rectora
d'Estudiants, Isabel Ríos, i el direc
tor del Gabinet de Comunicació,
Nadal Escrig. Entre tots seleccionen
quinzenalment els temes que més
poden interessar-te.

Però si només vols dir la teua,
expre sar les teues opinions, adreça
els teus escrits o cartes -que per
raons tècniques han de ser com més
breus millor- a la Delegació
d'Estudiants, que els farà arribar a
aquestes pàgines.

Ara pots assumir activament el
teu rol com a estudiant, interessat no
nomé pels estudis, sinó també per la
marxa de la universitat que ha nascut
per a servir-te.

A
raja compte amb la De
legació d'Estudiants, on
pots acudir per a resoldre

els dubtes o problemes que et pu-
guen sorgir i, alhora, per a participar .¡,
activament en el moviment estu- Icc;o~R~R~E~D~O~R;t~~~~-----,

ESCALA
diantil al si de la universitat. -:':-:-:-:-:-:-:-C' :- -.,.,..,...,..,..,....,..,..,...,...,...,..,....,...,.,-==:J.I

........ ¡r ::\\:::::~r:::::::
La delegació es troba al primer pis ))))~:~: ~ :-:-:-:-:-:.:-l't:-:-:-:-: •

::~r;r:m%e~Ss~~:e~n;:t~~~~~r~~~~}:<ii .::'.'.:.~::'.::;::••::.:.:.::!.•::':.:!.~:.•:.:::::¡.•:::.•:.:::.:.::.•:: _(ob erva el plànol de la dreta)...)(t¡.l:l : :
Compta amb una auxiliar adminis- ¡:~:~l~¡~ ::::::::~::~::::::::: :.-::.-::.-:
trativa per a atendre't tots els dies de :.-::.-::..
8 a 15 hores i dilluns i dimecres de ~~~~~:.........
16'30 a 19 hores. :.-::.-::...

.VESTíBUL: :.-::.-:::..........................
Línies d'actuació . . . . . ":...:...."::

A la delegació pots treballar per a : E:S~A'L' .: ~:~~~~~
~ ~ .

definir quines seran Ie línies ~~~~~;;;;;;;;;~~.~~~~~~"_~~~~~1~"~:"
d'actuació dels estudiant dins de la
universitat i, si t'enrotlla el treball

-- J

El Rector està per a
escoltar-te

De d'ara tens la possibilitat d'expressar
personalment el teus suggeriments, les

teues opinions o les teues queixes sobre la
Universitat al Rector, Francesc Michavila,

cada dimecres, de 12 a 14 hores, en Diàleg
obert amb ell.

Concerta la teua entrevista al Gabinet del
Rector i exposa-li el que penses. El primer

dia dos estudiants de P icologia e

~
queixaren per haver fet un examen

d'informàtica sense ordinador i tres de Dret
1. es van interessar pels horaris. -----

EIs primers estudiants rebuts pel Rector són de Psicologia
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L A U N I VER S I TAT J A U M E I PER DIN S (III)

Els centres universitaris

L
a Jaume I ha nascut amb un esperit departamental. l'Institut de Tecnologia Ceràmica i està en procés de
Els departaments són els fonaments de la docència creació el de Medi Ambient.
i la investigació. La vocació universitària, per una

altra banda, és doble: humanística i científica. Per això, la Les Juntes de Centre
Universitat Jaume I s'estructura, des de la seua creació, en Començaran a funcionar una vegada s'aprove la Nor
tres grans centres: la Facultat de Ciències Humanes i mativa Singular. Són els òrgans representatius i de go
Socials, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques vern ordinari de les Facultats i de l'Escola i estaran
i l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimen- presidides pels degans o el director. Distribuiran els fons
tals. econòmics de cada centre, elaboraran els plans d'estudis
A aquests centres cal afegir els instituts universitaris que, que aprova la Junta de Govern, supervisaran i avaluaran

amb un tarannà multidisciplinar, abordaran diversos sec- el funcionament dels mateixos i també tenen com a
tors del coneixement i la investigació, des de bases tant funcions, vetlar i controlar el bon funcionament del
acadèmiques com socials. D'aquesta manera, ja existeix centre que regeixen.

r------c===========-=------IC O N V O e A T Ò R I E S '-1------------,~

BEQUES I AJUDES

Beca d'intercanvi amb la Universitat de
Lieja (Bèlgica). Per a realitzar treballs
d'investigació o doctorat, (Curs 1992
93). Adreçada a graduats superiors
menors de 35 anys i amb domini de
l'idiomafrancès. El termini de presentació
de sol·licituds al Ministeri d'Afers
Exteriors finalitza el 16 de març.

La Fundació Margit i Folke Pehrzon
convoca beques d'estudi a Espanya i
Suècia per a llicenciats universitaris
amb coneixements de castellà, anglès
i/o suec. Dirigir-se abans del IS de març
a la Fundació Margit i Folke Pehrzon. CI
Fernando el Santo, 20. 28010 Madrid.

Per a realitzar estudis de postgrau o
d'investigació,dues beques d'intercanvi
amblaUniversitat Catòlica Neerlandòfona
de Lovaina (K.U. Leuven), per al curs
1992-93. Termini de presentació de les
sol· licituds: fins el 31 de març.

Convocatòries de la Matsumae
International Foundation. 20 beques per
a fer treballs d'investigació al Japó,

durant 3 o 6 mesos de 1993. Per a menors de
40 anys amb titulació equiparable al doctorat
japonès i bon coneixement d'anglès o
japonès. Admissió de sol·licituds fins el31
d'agost.

Cinc beques per a postgraduats que
vulguen fer estudis superiors a Noruega.
Convocades pel Consell d'Europa. Duració:
9 mesos. Termini: fins l'I de març de 1992.

Beques, llocs d'auxiliars de conversació i
lectorats a la República d'Irlanda. Patrocina
l'InstitutCultural Espanyol. Al SIAE podeu
trobar les soHicituds per a totes
aquestes beques.

OFERTES DE COL-LOCACIÓ

L'empresa de consulting Ordyna busca un
cap de producció i ofereix incorporació
immediata en jornadacompleta negociable.
Cal ser llicenciat en Químiques
(especialitat ceràmica) o estudiar el
darrer curs d'aquesta titulació. En el cas
dels varons s'ha de tenir el servei militar fet
o a punt de complir. Contacteu amb Ma
nuel Cazalla. Tel. 20 21 91.

PREMIS I CONCURSOS

Premis "Verge del Carme i Verge del Mar
'92" de poesia sobre el mar. Enviar
col·lecció abans delIS de maig al Ministeri

de Defensa. Paseo de la Castellana," 109.

28046 Madrid. I

Premi Rivadeneyra sobre lingüística o
literatura espanyola. Enviar els treballs
abans del 30 de setembre al Ministeri
d'Educació i Ciència. CI Alcahi, 34.
28014 Madrid.

Premi de Poesia "Paco Mollà". Poemes
en castellà o valencià. Abans deliS de
setembre a l'Ajuntament de Petrer. Plaça
de Baix, 1. 03610 Petrer (Alacant).
Premi d'Assaig "Lluís Vives i el seu
temps: Les ciutats de Lluís Vives". Abans
del 31 de març. Bancaixa. Pintor I

Sorolla, 8. 46002 València.
Concurs Europeu de Còmic sobre el

Descobriment d'Amèrica. Fins el 20 de
juny. Enviar originals a la Direcció Ge
neral de Patrimoni. Avinguda campa-l
nar, 32. 46015 València.

Inscripcions per al Festival de Vídeo
"Joves Realitzadors" de l'Institut Va
lencià de la Joventut. Menors de 26
anys. Abans del IOde maig. IVAl. CI
Ho pital, 11. 46001 València.

Els/les estudiants interessats/des a
obtenir més informació sobre aquestes
i altres convocatòries podeu adreçar
vos al Servei d'Informació i
Assessorament a l'Estudiant (SIAE)
del vostre campus respectiu.
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T'INTERESSA SABER

Un carnet que aprofita per a molt

FOTOde 199

Centre

Curs acadèmic
Titulacióft!J CARNETI

~ D'ESTUDIANT
EI carnet de la Jaume I no és un paper més

per a dur en la cartera. La seua utilitat
s'estèn més enllà del cercle purament

acadèmic.
Amb el carnet ets soci, automàticament, del

club de jazz Café del Mar i pots assistir debades EstudiantC--- _

als concerts del cicle Universijazz. A la resta de
les actuacions t'aplicaran la tarifa de soci. Pel
que fa a les activitats musicals que organitza la DNI _

Societat Filharmònica de Castelló, presentant Castelló de la Plana, de

el carnet al SIAE et lliuraran passes de favor i
entrades per al cicle Música '92, tot debades. Al
Teatre del Raval tens un descompte del cinquanta
per cent en les representacions i entrada de franc
als concerts de Música '92 que s'hi celebren. . Model de carnet d'estudiant de la Universitat Jaume I

I això no es tot, perquè conforme es vagen
signant nous acords entre la universitat i entitats culturals i esportives, gaudiràs de nous avantatges. Identifica't amb
la Jaume I i ho tindràs tot més fàcil.

Els Col·loquis de la Jaume I, a punt
Obres en Borriol i

Herrero
Previsiblement, al mes de març, el

president de la Generalitat Valen
ciana, Joan Lerma, obrirà el cicle de
Col·loquis de la Jaume I. Aquesta
proposta de caràcter mensual té
l'objectiu d'obrir la universitat a la
societat i aportar elements de reflexió
a la pròpia comunitat universitària.

Cada mes es convidarà una desta
cada personalitat de la política, la
cultura, l'economia, la ciència, l'art,
etc., que entre altres activitats, man
tindrà una xerrada-col· loqui amb un

grup d'uns 40 estudiants prèviament
seleccionats per la Delegació
d'Estudiants.

En aquest cas concret, el president
de la Generalitat, Joan Lerma, par
larà sobre el paper que juguen
l'ensenyament, la ciència i la investi
gació com a factors de progrés en el
desenvolupament de la Comunitat
Valenciana. Un encontre semblant
se celebrarà amb professors i amb
periodistes dels diferents mitjans
de comunicació de Castelló.

Hauràs observat que s'estan fent obres
de remodelació al Campus de la carre
tera de Borriol: són per a convertir una
galeria de serveis en laboratoris de
Psicologia i una aula informàtica.

Al Campus del carrer Herrero, es
milloren els vestuaris esportius,
s'amplia la capacitat de les dutxes ies
construeixen nous banys i serveis. La
inversió total d'aquestes obres, que està
previst que finalitzen a mitat del mes
de març, puja a més de setze milions
de pessetes.

Digues-li-ho a la bústia
Vuit Bústies d'Idees han quedat instal·lades als

tres campus amb l'objectiu de dinamitzar i
optimitzar els sistemes de comunicació interna.
Qualsevol membre de la comunitat universitària

pot utilitzar aquestes bústies per a dipositar-hi
les seues opinions, suggeriments o qualsevol

idea -o queixa- que ajude a millorar el
funcionament de la universitat en qualsevol dels

seus aspectes. Des del passat 18 de febrer, les
vostres idees tenen un lloc específic per a ser

analitzades i ateses. No et talles i digues-li-ho a
la bústia. Està esperant-te.

Les bústies canalitzen les teues idees i suggeriments
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Festa de la Universitat

Vine a Egipte

PíNDOLES

• Dimecres 26 de febrer, a les 22'30
hores, dins del cicle Universijaz';., al
Café del Mar actuarà Perico Sanbeat
Quartet. La sessió estarà dedicada
a conéixer el saxofó. El Café del
Mar es troba als baixos de l'Hotel del
Golf.

• El Departament d'Enginyeria Quí
mica ha organitzat per al dia 26, a
les 9'30 hores, la conferència
Emisions gasoses de processos de
fabricació ceràmica. Mostratge i
de terminació de contaminants. Serà
impartida per Paolo Mazzali, re 
ponsable de l'àrea Físico-ambiental
de la Unitat Sanitària Local de
Mòdena. A l'aula B005 de l'Edifici
B del Campus de la carretera de
Borriol.

Nil, Luxor, la
Vall dels Reis,
Esna, Edfú, Kom
Ombu, Assuan,
Barcelona
Castelló.

De la gestió
d'aquest viatge
se'n fa càrrec
Viatges Barce
Ió (Carrer Ma
jor, 95. Telèfon
23 90 62), on
podeu fer les La Jaume I posa Egipte al teu abast
reserves.

La data i hores de celebració del
seminari seran comunicades oportu
nament.

partit de futbol amistós, a una selec
ció de membres del Personal Docent
i Investigador (PDl) i del Personal
d'Administració i Serveis (PAS).

Vi de confraternització
Posteriorment, i per a continuar amb

l'ambient de confraternització de la
comunitat universitària, a les 13'30
hores, al ve tíbul de l'Edifici C del
Campus de la carretera de Borriol se
servirà un vi d'honor per a
commemorar el primer aniversari de
la creació de la Jaume I.

Els dies 27 i 28 de febrer festejarem
el primer aniversari de la promulgació,
per part de les Corts Valencianes, de
la Llei de Creació de la Univer itat
Jaume I.

Amb aquest motiu, dijous 27, a les
19'45 al Teatre Principal, el músic
venecià Brenno Ambrosini oferirà un
concert de piano en el qual interpretarà
obres de Berg, Beethoven, Debu y i
Bussoni.

A l'endemà, divendres, a les 11 h. i
a l'E tadi Nou Castalia, una selecció
dels estudiants s'enfontarà, en un
r== _

Itinerari
El preu del viatge és de 99.000

pes etes, sense incloure-hi le ex
cur ions optatives, i s'ha de dur visat.
L'itinerari és el següent: Castelló,
Barcelona, Alexandria, El Caire,
Giza, El Caire, Luxor, un creuer pel
[

a Universitat Jaume lorganit-

L zarà, a principis del mes d'abril,
un seminari sobre Egipte, la

seua història, el seu art i la seua
situació actual, impartit per alguns
estudiants d'ací. El seminari és previ
a un viatge a Egipte, que tindra lloc
entre els dies 19 i 26 d'abril. Al se
minari també poden inscriure's totes
aquelles persones que vulguen.

Nous autobusos
Després de l'entrada en

funcionament de la línia d'autobu o
que uneix, de manera circular, els tres
campus, l'horari d'autobusos Castelló
Benicassim s'ha ampliat oferint dos
servicis nous: un a le 21'30 hores i un
altre a les 22'30 hores. Els dimecres,
per una altra banda, funciona un
ervei addicional que facilita el

desplaçament a les instal·lacions
esporti ves, per tal de poder assistir a
les activitats del Servei d'Esports.

Pel que fa a les línies J'uns altres

pobles la de Borriana pot establir-se
de prés de la reunió que l'alcalde ha
de mantenir amb els estudiants; les de
Vila-real i Almassora estan pendents I

de les contestacions dels respectius
alcaldes i es negocia també
l'establiment d'una línia per a Onda.

L'ampliació de línies interurbanes
es fa en funció de les neces itats
quantitative d'e tudiants i de la
disposició que mostren els
ajuntaments de les localitats que
concentren més intere ats.

• L'autor convidat a la Tertúlia
Literactual de dimecres 26 és Josep
Piera, q ui presentarà el llibre Dictats

d'amor. La Tertúlia se celebra a
Pictograma, carrer Gaibiel nú
mero 8, a les 22'30 hores.

• Els artistes rus os Ekaterina
Kornilova, Aleksandr Pono
mariov i Aleksandr Iastrebe
netski exposaran les seues obre
més recents, entre els dies 26 de
febrer i 18 de març, a la Galeria
Octubre.


