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LaDelegació dEstudiants es consolida

L
a Delegació d'Estudiants està
elaborant una proposta
d'estructura, integrada pels

representants de les Comissions In
terdepartamentals de cada titulació
(17) i 18 representants que hauran
d'elegir els delegats de les Unitats
Predepartamentals.

Aquests 35 estudiants configuraran
la junta de Representants, que per la
seua part designarà una Comissió
Permanent formada per vuit perso
nes: un secretari, un tresorer, un por
taveu i un coordinador d'informació,
així com quatre vocals.

Les funcions de la Comissió són

realitzar el tre
ball quotidià de
la Delegació i
la Junta, per la
seua banda,
s'encarrega de
ser una mena
d'assemblea
consulti va de la '
Delegació. _\:t

Aquesta es- ':':~; ~'.~~.-, ..
tructura es troba t~.. <
encara en fase de e-- ----'L"-"-------..<.-----'

consolidació.
S'ha previst la cebració d'unajor

nada de treball per a acabar de perfilar

el model citat, en col·1aboració amb
el Vice-rectorat d'Estudiants, In
novació Educativa i Assistència
Universitària, ja que aquesta pro
posta haurà de ser aprovada, poste
riorment, per l'Equip de Govern de
la Universitat.

Inscripció
La jornada se celebrarà el 4

d'abril i està oberta a la participació
dels representants. La inscripció de
representants d'estudiants a aques
ta jornada de treball finalitza el 26
de març i es fa a la mateixa De
legació o telefonant al 34 41 97.

1.

El Tercer Cicle
també hi comptarà
amb representants

propIS

Els estudiants de Tercer Cicle
triaran dos representants per cada

programa de doctorat. Les persones
elegide 'integraran en les

reunions de cada Unitat Pre
departamental i formaran

l'Assemblea de Representants dels
Estudiants de Tercer Cicle.D'entre

aquests es triaran els quatre
representants que els corresponen

en la Comissió d'Investigació i
Doctorat. A la dreta es reprodueix

l'organigrama d'aquesta nova
representació estudiantil de la

Univer itat Jaume 1.

Estructura Provisional de Representació dels estudiants de Tercer Cicle a les
Unitats Pre- Departamentals i a la Comissió d'Investigació

Curs 91/92

Comissió
d'Investigació
(4 estudiants)

Assemblea de representants dels
estudiants del Tercer Cicle a les

Unitats Pre-Departamentals
de la Universitat

Unitats
Pre-Dept.

Voten tots els
estudiants
matriculats en
cursos de doctorat
del departament

----------'---...... ~--------
Estudiants

dels cursos de
doctorat

\..~-------' \..----------'
---.....-_----
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LA UNIVERSITAT JAUME I PER DINS

Les Comissions
( IV)

E
n l'actualitat hi ha sis comissions a la Universitat
Jaume 1: la d'E tudi i Professorat, la d'Innovació
Educativa, la de Normativa Singular, la de Conva-

lidacions, la Interdepartamental de Titulacions ,i la
d'Investigació i Doctorat.

Les seues funcions són les següents: la d'Estudis i
Professorat supervisa els expedients de creació o modi
ficació dels plans d'estudis, els coordina ielabora, d'acord
amb els Degans i el director d'Escola Superior, els
criteris de convalidacions i incompatibilitats no prevists
als plans d'estudis, elaborant propostes. També informa
sobre le necessitats d'actualització de la plantilla del
PDl, de la seua provi ió de places i la seua contractació.

La d'Innovació Educativa di senya i fa efectives les
directrius del model educatiu de la Ull, per a millorar la
faceta docent del PDL Elabora i realitza el seguiment
d'un pla d'innovació educativa, col·labora amb altres

universitats 1 Institucions en la confecció de plans
d'innovació per a altres nivells educatius.

La de Normativa Singular elabora les bases jurídiques
de la Ull, tals com els estatuts i les normes de funcionament
intern.
La de Convalidacions informa sobre les sol·licituds que
ha de resoldre el Vice-rectorat d'Ordenació Acadèmica
i Professorat.

La Interdepartamental de Titulacions respon a les ne
cessitat immediates d'elaboració d'horaris, organitza
ció de grups, configuració de nous plans d'estudi , etc.

La d'Investigació i Doctorat supervisa els programes
de Tercer Cicle, proposa tribunals de tesi i informa de les
propostes de creació o modificació de departaments i
in tituts i canalitza projectes d'investigació, coordina
aqueste tasques i fa el seguiment del seu desenvolupa
ment.

ACTIVITATS

IC O N VO e A T Ò R I ESc=---------i1

OFERTES DE TREBALLBEQUES I AJUTS

L'Ajuntament de Castelló convoca opo-
icions per a una plaça d'analista-pro

gramador. Les bases es troben al Butlletí
Oficial de la Província del pa at 15 de
febrer. Poden accedir-hi diplomat.

E DIT A:

VICE-RECTORAT D'ESTUDIANTS, INNOVACiÓ EDUCATIVA

I ASSISTÈNCIA UNIVERSITÀRIA

COMITÈ DE REDACCiÓ

ISABEl Ríos, JOAN RAMON ROIG I NADAL ESCRIG

Beca d'investigació per a postgraduats
o estudiants d'últim curs de la U1I.
Realització de tesis o projectes de fi
de carrera obre Vila-real. Dotació
econòmica: 600.000 pe etes. Convo
ca l'Ajuntament de Vila-real.

Beques Cañada Blanch 1992-93 per
a estudis de postgrau o investigació
al Regne Unit. Presentar sol·licituds
abans del 27 de març.

La Fundació Ramón Areces convo
ca beques per a ampliació d'estudis
d'Economia i Dret de les Comuni
tats Europees en universitats i centres
d'investigació estrangers. Sol· licituds,
de l' I al 14 d'abril (Vitrubio, 5. 28006
Madrid). També convoca beques sem
blant en el camp de la Química i la
Biomedicina.

L'Institut Valencià de la 10ventut
publicara en breu, al Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, beque per a
estudiar idiomes a l'estranger.

AI SIAE us facilitaran les
sol·licituds per a accedir a aquestes
i a altres beques.

També l'Ajuntament de Ca telló con
voca oposicions per a cobrir una plaça
de pedagog. Aquesta convocatòria,
adreçada a llicenciats d'aquesta especia
litat té les eues bases al Butlletí Oficial
de la Província deliS de febrer.
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IMPRIMEIX GRAPHIC GROUP

La Re idència Universitària "Toma
Luis de Victoria" convoca engle pre
mis de pintura, poesia i relat breu. Els
originals cal remetre'ls abans del3l de
març a l'Avda. Champagnat, 122.
33007 Salamanca.

L'Escola d'Animadors Juvenil
(EAJ) de l'In titut Valencià de la Jo
ventut convoca do cursos mono
gràfics de tècniques àudio-visuals (3
i 4 d'abril) i d'animació esportiva (8
i 9 de maig) a realitzar a castelló. Ins
cripcions a la mateixa EAJ (Avinguda
dels Germans Bou, 26. Castelló de la
Plana).

L'Institut Valencià de la Joventut ha
organitzat per als dies compresos entre
el 5 i IOde maig el III Saló Vacances
Joves, on hi haurà una gran quantitat
d'ofertes turí tiques per ajoves.

Els/les estudiants interessat /de a
obtenir més informació sobre
aquestes i altres convocatòrie po
deu adreçar-vos al Servei
d'Informació i Assessorament a
l'Estudiant (SIAE) del vostre cam
pus respectiu.
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T IINTERESSA SABER

Oferta d'Escoles Infantils

AGENDA

• L'autor invitat a la Tertúlia Li
terària del dia 1 d'abril és Joan
Pla, que presentarà la seua
novel·la La màquina infernal. La
Tertúlia se celebra a la llibreria
Pictograma, carrer de Gaibiel,
núm. 8, de Castelló, a les 22'30
hores.

El parèntesi lectiu de les festes
de la Magdalena motiva que,
en aquest mes de març, el Full
Informatiu siga mensual. La
nostra pròxima cita serà, doncs,
en el mes d'abril. Des d'ací us
desitgem bones festes i molta
marxa a tots i a totes.

• Del 16 de març al 3 d'abril, al
vestíbul de l'edifici C del Cam
pus de la carretera de Borriol, es
podrà visi tar l'exposició
d'electrografies del Museu In
ternacional d'Electrografia
(MIDE) de Conca. La mostra
estarà oberta de dilluns a diven
dres, de 9 a 22 hores.

• Dimecres 25 de març, ales 22'30
hores, dins del cicle Universijazz,
al Cafè del Mar actuarà el Trio de
Ricardo Belda. La sessió estarà
dedicada al piano. El club de jazz
Cafè de Mar està ubicat als baixos
de l 'Hotel del Golf del Grau de
Castelló.

• L'Aula de Cinema ha progra
mat un cicle de pel·lícules dedicat
al cineasta David Lynch, que se
celebrarà entre el 31 de març i el
14 d'abril, al saló d'actes del
Campus de la carretera de Borriol,
amb sessions a les 11 i a les 17
hores. El calendari és el següent:
el 31 de març, al matí, El hombre
elefante, i de vesprada Cabeza
borradora. El 2 d'abril Dune i
Terciopelo azul. El 7 del mateix
mes, CabezaborradoraiDune. El
dia 9 Twin Peaks, en les dues
sessions. Finalment, el dia 14, la
pel·Hcula Corazón salvaje es
projectarà de matí i de vesprada.

cals bàsics i toques algun
d'aquests instruments, ara
et pots incorporar a aquest
conjunt.

Els assaigs se celebren
cada dimecres de 12'30 a
14 hores i dissabtes de 12

a 14 hores al' Aula de Música del
Campus del Carrer d'Herrero.

és el nombre d'estudiants interess
ats i les seues preferències d' horaris,
s'obre un període de pre-inscripció.

A partir de les dades rebudes,
abans del dia 20, la Direcció
Tècnica publicarà els grups i
els horaris que s' establesca.

Els interessats han d'omplir,
al SIAE del seu campus, una
fitxa amb les dades personals i
preferències d'horaris. La ini
ciativa no és tancada i tindrà

continuació amb nous cursos. Però
és important de demanar-vos que,
per a aquesta primera edició del Ta
ller, realïtzeu com més ràpidament
millor la pre-inscripció, perquè
d'això dependrà la distribució dels
horaris.

d'Informació i Assistència a
l'Estudiant (SIAE) del
seu campus respectiu, du
rant tot el present mes de
març.

La Universitat Jaume I
subvencionaria, en part,
aquest servei, mitjançant
la firma de convenis amb

centres de qualitat pedagògica re
coneguda, no limitant-se únicament
a la ciutat de Castelló, sinó estudiant
també la necessitat existent en altres
comarques i localitats de la provín
cia, descentralitzant, d'aquesta ma
nera, el futur servei.

L'Orquestra de Corda

El Taller d'Expressió

El Servei d'Assistència Universitària
(SAU) realitzarà un estudi de
viabilitat amb l'objectiu de
posar en marxa un servei
d'escola infantil per al curs
1992-93.

Aquest servei aniria adreçat
a xiquets i xiquetes d' 1 a 3
anys, fills de membres de la
comunitat universitària (estudiants,
Personal Docent i Investigador i Per
sonal d'Administració i Serveis).

Per tal de poder realitzar l'estudi
de viabilitat, el SAU sol·licita a totes
aquelles persones interessades que es
posen en contacte amb el Servei

Una nova acti vitat comença
la seua trajectòria en la Jau
me 1. Es tracta de l' Orquestra
de Corda, que sota la direc
ció d' Antonio Ripollés, està
formada per instruments de
la família del llaüt, la guita
rra i la mandolina.

Si posseeixes coneixements musi-

L a Direció Tècnica de Política
Lingüística, amb el fi d'atendre
les necessitats i les inquietuds

dels estudiants de la Universi
tat Jaume I, us ofereix comple
tar la vostra formació mit
jançant un taller d'expressió
oral i escrita en valencià.

Aquest Taller consistirà en
unes sessions per a grups re
duïts, de 8 a 10 estudiants, en
les quals, a partir de textos
orals i escrits i d'àudio-visuals,
s'oferiran mitjans i coneixements per
a una expressió fluida segons els in
teressos específics de cada persona i
segons les situacions sòcio-comuni
catives.

Amb la intenció de conèixer quin
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El Servei d'esports, a tota marxa

Du

Si et decideixes a participar-hi, en
cara hi queden place lliures. Adreça't
al propi Servei d'Esports ubicat en el
despatx D-2ü 1del campus de la Pen
yeta Roja o al SIAE del teu camplL
respectiu.

Posa't en forma i fes e port amb la
Jaume I, no t'ho penses dues vegade .

El Servei
d'Esports de I
la Universitat

Jaume I I ';';~;.......;;".,;;.;~;¡¡;¡;,,;;;;;;':;~¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡,;;;';;;'¡¡~
ofereix més

de trenta I
alternatives

esportives
diferents.

Més de mil l'~--''''''h~-'''''''''''
membres de
la comunitat I
universitària 1 .............--........---.

hi participen
i si et

decideixes a 1...........

fer esport l'''~,,

encara hi ha .....~.....iIiII!JiI!III~...........~i
places.

delta, el muntanyisme, el parapente,
etc.

Aproximadament unes 1.000 per
sones, entre estudiants, Personal Do
cent i Investigador i Personal
d'Administració i Serveis, hi parti
cipen, el que suposa un 20% dels
univer itari .

E I Servei d'Esports de la Uni
versitat Jaume I treballa inten
sament en l'organització de la

I Trobada Esportiva d'Universitats
Petites de la Mediterrània. Aque ta
Trobada, en la qual participaran equips
de les universitat Pompeu Fabra i
Ramon Llull de Barcelona, la Univer
sitat de les Illes Balears i la Jaume I, se
celebrarà el die 11 i 12 del proper
mes d'abril.

Les modalitats previstes consis
teixen en un torneig de rugbi d'equip
de set jugadors, amb tres temps de set
minuts per partit, i un altre de bàsquet
(masculí i femení) amb equips de tres
jugadors i tres temps de cinc minuts.
Aquestes xifres serveixen perquè
aquestes universitats, amb una matrÍ
cula no molt nombrosa, puguen com
petir amb jugadors d'elit. En el cas del
rugbi a set, aquest esport compta amb
una llarga tradició universitària. Cal
remarcar que fins i tot se celebra un
campionat mundial d'aquesta moda
litat.

Els temps curts, entre el qual es
realitza un descans de tan sols un
minut, permeten, a més a més, des
envolupar en pocs dies - dos en aquest
cas- competicions completes, atés que
en una mateixa jornada es poden dis
putar diverses confrontacions, acur
tant la durada dels torneigs.

La Trobada, a més de l'inherent
aspecte esportiu, servirà també de via
de comunicació i relació entre els es
tudiants de le universitats partici
pants, fomentant així els aspectes lú
dics de la vida universitària.

Però no és aquesta l'única activitat
que està desenvolupant el Servei
d'Esports de la Universitat Jaume I.
Actual ment l'oferta d' acti vi tats es
portives, en les quals poden participar
tots els membres de la comunitat un i
versitaria , s'eleva a més de trenta,
entre les quals podem esmentar algu
nes com ara la gimnàstica de mante
niment, la vela, el futbol-sala, el
hàndbol,tennis, badminton o esports
d'aventura, com per exemple l'ala


