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QUE NO ET VENÇA EL DESCONCERT

¿Dubtes? Vine a orientar-te

Qualsevol dubte de
tipus acadèmic com ara
canvis de titulació,
eixides professionals,
trasllats de matrícula o
problemes en els teus
estudis, pots plantejar-li'!
a l'orientadora
acadèmica de la
Universitat Jaume I, Olga
Carbó. Concerta abans la
teua entrevista amb ella

que coneixeu del vo tre cen
tre d'ensenyament mitjà.

Des dací us convidem a
visitar-nos sempre que ho
necessiteu, però abans és molt
important que concerteu
prèviament hora de consulta,
bé en el despatx 515 del
Campus de la Penyeta Roja o .
telefonant al número 34 56
67.

jà sinó també d'altres uni
versitat espanyoles i
europees.

Els estudiants i les es
tudiantes que us incorpo
reu per primera vegada a
la Universitat Jaume l po
dreu constatar com aquest
servei té, entre altres, fun
cions semblants a les del
departament d'orientació

OLGA CARBÓ BADAL
Orientadora acadèmica

C ontinuant amb el
treball iniciat el

passat curs, seguim asses
sorant i orientant totes
aquelles persones, estu
diants, personal docent i in
vestigador, personal d'ad
ministració i serveis de la
Universitat Jaume l que ho
sol· licita.

Durant el curs anterior
les peticions d'orientació se
centraren bàsicament en as
sumptes relacionats amb les
titulacions de la Universi
tat: canvis de plans d'estudi,
tècniques d'estudi, eixides
professionals de les titula
cions, canvis de titulacions,
ponts de diplomatures a lli
cencIatures, abandó d'es
tudis, trasllats de matrícula,
estudis de tercer cicle, tesis
doctorals, in erció profes
sional i altres.

Aquest nou curs ens obri
nove per pectives de tre
ball, conferències, taules
redones, cursos de tècnic
ques d'estudi i inserció pro
fessional... Daltra banda, i
com heu pogut comprovar
aquells que ens heu consul
tat, estem en contacte amb
altre centres d'orientació,
no sols d'ensenyament mit-

Estudiant
Cada vegada es fa

més necessari l'ús dels
transports públics. No és
una frase feta, sinó una
realitat que podem
comprovar dia a dia,
quan circulem per les
ciutats o quan volem
aparcar el cotxe i sens fa
vertaderament impossi
ble trobar un espai lliu
re. A tots aquests pro
blemes hem d'afegir els
que es deriven de la
contaminació atmos
fèrica i acústica, que si
no els reduïm poden
afectar de forma greu la
nostra salut.

Com a simples ciu
tadans i més encara, des
de la nostra perspectiva
d'universitaris hem de
contribuir amb decisió a
solucionar aquestcúmul
d'inconvenients. La mi
llor maneraés començar
pel nostre ambient més
immediat, en la pròpia
Universitat. Ella ens
ofereix un servei gratuït
d'autobusos que uneix
els tres campus de forma
ràpida i eficient.

Amb aquest servei
públic aconseguiràs ac
cedir de forma fàcil a la
Universitat i fer més ha
bitable i sana la ciutat
on vivim.

Puja
a l'autobús
MIQUEL NOTARI
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UNA ASSOCIACiÓ OIESTUOIANTS PER A TOT EUROPA

L'AEGEE es consolida a la Jaume I

Q uatre estudiants de la Universitat Jaume I,
dues xiques i dos xics, participaren, entre els
dies 21 i 26 de setembre, en el South-West

Regional Meeting de l'Associació dels Estats Gene
rals de~s Estudiants d'Europa (AEGEE), celebrada a
Valladolid. El principal objectiu de l'AEGEE és
promoure lacooperació i integració europeaen l'àmbit
universitari. Funciona des de 1985 i agrupa més de
12.000 estudiants de cent països.

A Valladolid es reuniren estudiants espanyols, fran
cesos i portuguesos per definir el pla d'activitats per al
pròxim curs i per estudiar la implantació de noves ante
nes, que és com es denominen les delegacions locals
d'AEGEE. L'aplec va facilitar la consolidació de la

incipient antena creada a la Universitat Jaume I, que en
aquest curs funcionarà amb tota normalitat. L'AEGEE
ofereix, entre altres avantatges, la possibilitat de participar
en activitats locals i d'àmbit europeu com ara congressos,
universitats d'estiu, acadèmies, intercanvis, etc. A la
Jaume I pots contactar amb aquesta associació dirigint-te
a la Delegació d'Estudiants del Campus de la Penyeta
Roja, on es troben el fundadors d'aquesta antena.

Com a colofó a la visita a Valladolid, els estu
diants de la Jaume I van assistir també a un congrés
titulat Vinos y Cultura en Valladolid que va orga
nitzar l'antena d'AEGEE d'aquella universitat
castellano-lleonesa, en col·laboració amb la Con
selleria de Cultura i Turisme de la Junta de Castella
i Lleó.

¡----c====================:Jc O N V O CAT Ò R I E S,--------------------,

CURSOS . CONCURSOS

L'Escola Valenciana de Do
blatge ha programat cursos
d'interpretació, fotografia, ràdio,
alta tecnologia en televisió, do
blatge i cinematografia a distints
nivells. Es pot sol· licitar informa
ció completa i inscriure's als cursos
al propi centre (CI de Martí l'Humà,
26, baixos, 46008 València) o tele
fonant al 96 • 384 17 72

L'Escola dAnimadors Juvenils
(EAJ) ha organitzatel Programa de
Formació Tècnica Aplicada, que
es desenvoluparà a València entre
el febrer i el desembre de 1993. Les
inscripcions cal fer-les en la EAJ
(CI de Jeroni Monsoriu, 19,
València) o bé podeu trucar al te
lèfon 96· 355 36 00.

Fins al 6 de novembre és el
termini per a apuntar-se al curs de
ràdio animació que tindrà lloc a
Benicàssim.Podeu rebre més in
formació en l'Escola dAnimadors
Juvenils de Castelló (Av. dels Ger
mans Bou, 26).

El Ministeri d'Agricultura i Pesca
convoca el premi de fotografia Ali
mentos de España. S'hi poden pre
sentar fins al 16 de novembre foto
grafies inèdites de 18 x 24 cm. El
primer premi és de 250.000 pessetes.
S'han d'enviar al Ministeri dAgricul
tura, Pesca i Alimentació (Paseo In
fanta Isabel, 1- 28014 Madrid).

El Ministeri de Relacions amb les
Corts convoca el premi Adolfo Po
sada per a treballs sobre teoria de la
Constitució i Dret Públic. La dotació
és de 2 milions de pessetes. S'han de
presentar, abans del 31 de gener de
1993 en el Centro de Estudios Consti
tucionales (Secretaría del Gobierno)
Complejo de la Moncloa, Edificio
INIA -28040 Madrid.

El premi de fotografia Ciudad de
Segorbe arriba a la vuitena edició. El
tema és lliure i els originals han d'estar
muntats en cartolina de 50 cm de llarg
per 40 cm d'ample. Envieu les foto
grafies abans del dia 18 de novembre
a l'Ajuntament de Sogorb (PI. Agua

Limpia, 2 -12400 Segorbe). Hi ha
un premi de 100.000 pessetes i un
altre de 25.000.
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AMB EL SERVEI D'EspORTS

11
Posa't en forma• L'UJI ha obert un compte co

rrent d'ajuda a Somàlia i Bòsnia i
Herzegovina. Les aportacions
poden ingressar-se en el compte
653-3100005228 de l'oficina de
Bancaixa del Campus de la Pen
yeta Roja.

• Les botigues Tomàs Trilles
(moda d'home) dels carrer de
Ramón y Cajal, 9, i Reverter SA
(CI Ruiz Zorrilla, 10) de Castelló
ofereixen descomptes en les
compres als membres de la co
munitat universitària. Només cal
presentar-hi el carnet de la Uni
versitat.

• Els centres d'idiomes Speak:er's
Corner (Av. del Mar, 27 tel. 2234
25) Essex School (C/Pintor Cas
tll, 2, tel. 21 48 18) i Skills (CI
Trinitat, 94, tel. 24 26 68) de
Castelló, ofereixen cursos
d'idiomes de tres hores setma
nals, d'octubre ajuny (100 hores
en total), amb importants des
comptes per a la comunitat un
versitària, gràcies a un conveni
subscrit amb la Universitat Jaume
I. Les inscripcions poden
realitzar-se en els centres ja in
dicats, on es facilitarà informació
completa.

E I Servei d'Esports de la
Universitat Jaume I conti
nuarà durant el curs acadè

mic 1992-93 la línia iniciada el curs
passat i oferirà novetats quant a la
filosofia amb què van a
desenvolupar-se les activitats es
portives i de manteniment físic.

A més a més dels cursos de di
ferents modalitats, es crearan esco
les esportives, a fi que puguen
iniciar-se en la competició aquelles
persones que encara no dominen els
esports que els interessen. Hi haurà,
entre altres; escoles de bàsquet, ate
letisme, tennis, hípica o natació.
D'aquesta manera s'amplien les pos
sibilitats d'accés al món esportiu
oferint alternatives formatives.

Entre les propostes noves que
ofereix el Servei destaca una lliga
interuniverstiària de bàsquet mas
culí i femení, futbol i futbol-sala, en
la qualla Universitat Jaume I com
petirà amb la Universitat de Valèn
cia, la d'Alacant, la Politècnica de
València i la de Múrcia.

Carrera d'orientació
S'introduirà, també, la carrera

d'orientació. Per a això la Universi-

A l'UJI, dona-li marxa al cos

tat Jaume I s'ha adscrit al programa de la
FISU (Federació Internacional de
l'Esport Universitari) i s'espera articipar
també en el Xacobeo '93, realitzant el
trajecte del Camí de Santiago amb bici
cleta.

Els cursos d'iniciació, manteniment,
ball, supervivència o altres activitats es
mantindran com l'any anterior ampliats
amb una oferta major. Pots obtenir més
informació en el propi Servei d'Esports,
despatx 201 del Campus de la Penyeta
Roja.

Canta en l'Orfeó
L'Orfeó universitari el formen ac

tualment 20 estudiants dels dos sexes
i el dirigeix el professor José Luis
Palacios. Però és necessari que us
animeu a participar-hi, ja que encara
són molt poca gent.

A banda de la formació musical
que rebreu, la música coral té altres
avantatges que poden ajudar-vos en
el vostre desenvolupament personal.
Afavoreix el bon funcionament de la
respiració, la veu i l'oïda. Desenvolu
pa la memòria, l'atenció, l'autodis
ciplina, el plaer estètic i lúdic, així
com l'autoestima i les relacions so
cials. A més a més, si us integreu en
l'Orfeó podreu participar en festivals,

concerts i intercanvis amb altres uni
versitats.

L'Orfeó és obert a totes les perso
nes interessades, inclús a les que no
formen part de la comunitat universi
tària, i no és necessari posseir co
neixements musicals previs. Només
cal que tiengueu voluntat, il·lusió i
ganes. A l'Orfeo estan esperant-vos.

Podeu formar part des d'ara
mateix de l'Orfeo omplint la fitxa
que reproduïm a la dreta i
entregant-la en el SIAE del teu
campus, o bé, si ho prefereixes,
passeu per l'Aula de Música del
Campus del carrer d'Herrero i els
coneixereu.

I ~,
FICHA D' INSCRIPCIO

1 DE L'ORFEÓ UNIVERSITARI
1

INom _
ICognoms, _
IAdreça _
ITelèfon, _
10 PAS
10 PDl
10 Alumne d
O Ex-alumne d

:Formació musical prèvia
(no necessària)
1----------
1-----------
IHorari preferent d'assaig:
I(pots assenyalar diversos)
10 DI. O Dm. O Dc. O Dj. O Dv.
10 Matí O Vesprada

IEntrega aquesta fitxa en el SIAE o en
l'Aula de Música del Campus d'Herrero.L .-J



EL DIA 17, FESTA AL PINAR

La Delegació dEstudiants et dóna la benvinguda

La Delegació de Estudiants gestiona el lloguer dels armariets

L
a Delegació d'Estudiants de la

Universitat Jaume I, situada en
la primera planta del Campus

de la Penyeta Roja,ja ha començat le
activitats del curs 1992-93. Aquells
estudiants interessats o amb dubtes
en la configuració dels currÍCula de
plans d'estudi nous, podeu adreçar-vos
a aquesta perquè us ajuden a
confeccionar-los. A més a més, ja
podeu llogar els armariets pel mòdic
preu de 1.000 pessetes per curs més
500 de fiança.

Una de les primeres activitats que
organitza la Delegació és una festa
de benvinguda als estudiant. Està
prevista per al pròxiJ,11 dissabte 17
d'octubre al Pinar. Compta amb la
col·laboració de l'Ajuntament de
Castelló.

El programa d'activitats s'iniciarà
a les 10 h amb competicions esporti
ves en les modalitats de volei-platja,
futbol i futbol-sala. Els equips par
ticipants poden ser mixtos. A les
12,30 h tindrà lloc una gimcana que
els organitzadors no dubten a quali
ficar d'ecològica, lúdica i cultural i
que es realitzarà a peu. A les 14 h
començarà el concurs de paelles, al
qual l'organització aportarà l'arròs i
la llenya. Ja a les 18 h es lliuraran els
trofeus commemoratius als equips o
persones classificades en els tres pri
mers llocs de cada activitat. Al vol
tant de les 21 h es farà un paiporta i

La Universitat Jaume I ha orga
nitzat diferents actes per a comme
morar el seixanta aniversari de la
firma de Les Normes de Castelló. El
14 doctubre s'inicien les Tertúlies
Literactuals. A les 22,30 h en Pic
tograma (C/Gaibiel, 8), Vicent
Salvador i Adolf Piquer presenta
ran Vint anys de novel·la catalana al
País Valencià. El dia 15, en Babel
(C/Herrero, 6) es presentarà l'an
tologia Poetes del Nord, completa
da amb un recital de diversos autors.
Ja el dia 16, a les 21,30 h tindrà lloc

una hora més tard començarà un con
cert de diferents estils de mú ica en
què intervindran nombrosos conjunts
d'àmbit provincial. La festa serà oberta
i participativa i es convida a tothom,
pertanya o no a la comunitat universi
tària.

El pressupost per a aque t cur
assignat a la Delegació supera el milió
de pessetes. Un dels objectius d'aque t
òrgan repre entatiu és potenciar
l'associacionisme juvenil, especial
ment mitjançant l'AEGEE (As ocia
ció dels Estats Generals del Estu
diants d'Europa) i l'ELSA (Associa-

AGENDA

un sopar-aplec d'escriptors caste
llonencs que homenatjaran l'escriptor
i pedagog Enric Soler Godes, un dels
firrnants de Les Normes.

El19 doctubre comença, a les 19
h, en el Campus de la carretera de
Borriol un curs d'iniciació a la
llengua àrab, que serà impartit per la
professora Saloua Laghrich.

També el dia 19, a les 19,30 h, en
el Campus del carrer dHerrero
s'iniciarà el curs titulat Ellenguaje
en el cine, que impartirà el guionista

ció Europea d'Estudiants de Dret).
Però a més a més, la Delegació és

el pont 'entre els estudiants i la resta
destructures universitàries, i per això,
qualsevol qüestió que es plantege, a
nivell individual o de grup, és con
venient canalitzar-la a través
d'aquesta. Els estudiants de la Dele
gació, que ja tenen experiència en
aquest terreny, són els més indicats
per a ajudar-te a resoldre els proble
mes que se't puguen plantejar.

Així, no ho dubtes i ves a la De
legació dEstudiants sempre que ho
cregues oportú.

Arturo Franco Tur.
Dimecres 21 comencen els con

certs del cicle Universijazz, a les
22,30 h en el Café del Mar (Hotel
del Golf, Grau de Castelló). Cal
assenyalar que aquestes actuacions
són gratis i que els membres de la
comunitat universitària tenen els
mateixos descomptes que els socis
del Club de Jazz en la resta
d'actuacions.

El dia 26, a les 19 h en el Campus
de la carretera de Borriol serà inau
gurada l'exposició de paper reciclat.
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