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Publicació quinzenal de l'estudiant

Representants de 15 universitats es van reunir a Castelló

II JORNADAS DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

Els estudiants creen el CERES

Amb motiu de les vacan
ces de Pasqua, el Full
InfOlmatiu no s'editaràen
la primera quinzena d'a
bril. Bones vacances a
tots!

Jornades de
portes obertes

Més de 3.000 estudiants de
COU i FP II de diferents
centres de les comarques
de Castelló visitaran la
Universitat Jaume l durant
les jornades de portes
obertes que ha organitzat el
Servei d'Orientació Aca
dèmica.
Aquestes jornades es van
iniciar el passat 11 de març,
continuaren els dies 23 i 29,
i finalitzaran els dies 6 i 26
d'abril. Amb aquestes es
pretén donar a conèixer a
aquests estudiants les titu
lacions que imparteix la
Jaume I, així com oferir-los
un primer contacte amb la
vida universitària.
D'aquestamanera, s'ofe-reix
unaconferènciageneral sobre
la Universitat que impar
teixen professors iestudiants.
Posteriorment es fan confe
rències específiques sobre
cada titulació concreta, en els
diferents campus, i se visiten
aules, laboratoris i altres
serveis com el SIAE o el
Centre de Documentació.

En aquestes jornades, els
estudiants han denunciat
l'absència d'una orga
nització estudiantil àmplia
que siga capaç de negociar
amb els responsables go
vernamentals "tots aquells
temes relacionats amb
l'educació". Serà, doncs,
tasca del CERES omplir
aquest buit, des de posicions
coordinades que beneficien
el conjunt total dels estu
diants universitaris.
Altres temes tractats en les
II Jornades de Represen
tants Estudiantils van ser la
innovació educativa, la
qualitat de l'en enyament
universitari, l'orientació
acadèmica i les normes de
permanència.

col·lectives; la coordinació
dels representants de les
diferents universitats; ac
tuar com a marc de reflexió
i debat sobre política uni
versitària; la creació d'una
estructura d'informació i
erveis dirigits a la co

munitat universitària i,
finalment, el CERES in
tentarà erigir-se en l'inter
locutor dels estudiants
davant el Consell d'Univer
sitats i les diferents admi
nistracions públiques.
Aquest tema ja s 'havia
abordat anteriorment en
reunions celebrades a Bola
ños (Lleó) i a Barcelona,
però ha estat en aquestes
jornades on ha pres carta de
naturalesa efectiva.

epresentants estu-

R diantils de quinze
universitats han de

cidit crear el Consell
Estatal de Representants
d'Estudiants (CERES),
per unir els esforços de les
representacions i asso
ciacions d'estudiants uni
versitaris. L'acord es va
prendre en les II Jornades
de Representants Estu
diantils, celebrades els
passats dies 27 i 28 de
març al Campus del carrer
Herrero de la Universitat
Jaume 1.

~
Els objectius plantejats pel
CERES són sis: la defen a

)1. dels drets dels univer
sitaris; la canalització de
les demandes i propostes



SEVILLA VA REUNIR ELS REPRESENTANTS OIAQUESTA TITULACiÓ

Psicòlegs units

U
n representant de la Universitat Jaume I va conclusions del comitè se centra en quatre punts bàsics: el
participar entre el 15 i el 17 de març en el Comitè rebuig a l'augment de taxes; la necessitat de realitzar una
Estatal d'Estudiants de Psicologia, que es va reunir docència més pràctica que l'actual; l'establiment de

a la Universitat de Sevilla. millores en el sistema d'avaluació del professorat i,
En total hi van assistir 35 representants de quasi totes les finalment, la potenciació de la figura del psicòleg educatiu
universitats espanyoles. L'objectiu d'aquest comitè era enfront de la del psicopedagog. El comitè va coincidir
coordinar la representació estudiantil d'aquesta titulació amb el Congrés Anual d'Estudiants de Psicologia, en el
i adoptar mesures encaminades ala millora de la docència. qual el representant de cada universitat va explicar la
En el debat plantejat, el punt central va ser la reforma dels situació de la titulació en el centre respectiu.
plans d'estudis. En aquest sentit la Universitat Jaume I és D'altra banda, la representant interdepartamental de
la que ofereix un practicum més elevat de l'Estat i és, Relacions Laborals de la Univeristat Jaume I ha assistit,
també, la més avançada en l'aplicació del nou pla, que també Sevilla, durant l'última setmana, al XIII Congrés
funciona des de 1991. El document que recull les Nacional de Graduats Socials.
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CONC~RSOS

REF. PREMI TERMINI CONVOCA

A7/LI Investigació. Lèxic econòmic en el 1-4-95 Fundación Conde de Cartagena
s. XVIII i vocabulari tècnic
publicitari

A7/LI Fotografia. XII Saló Nacional 21-4-93 Ajuntament de Quart de Poblet
de Fotografia

A7 Literatura. Present i futur de 31-3-93 Institut Valencià d'Investigacions
l'economia valenciana Econòmiques

A7/LI Literatura. Villa de Altura 30-4-93 Ajuntament d'Altura
A7 Pintura. Josep Segrelles 16-4-93 Ajuntament d'Albaida
A7 Cartells. IV Setmana Cultural 2-4-93 Regidoria de Cultura de Monòver

EPA Freire
A7/GU Cartells. Manos Unidas 14-5-93 Manos Unidas
A7 Còmic. Murcia Joven '93 31-3-93 Consejería de Cultura, Educación y

Turismo
A7 Disseny de moda. Murcia 15-5-93 Consejería de Cultura, Educación y

Joven '93 Turismo
A7/GU Disseny de mobiliari. Joves 16-4-93 Fundación Gremios (Madrid)

Dissenyadors
A7/GU Traducció. VII Certamen de Universitat d'Extremadura

traducció de poesia

BEQUESJ AJUDES

DOTACIO

500.000 PTA

60.000 PTA

50.000 PTA

700.000 PTA
20.000 PTA

250.000 PTA
200.000 PTA

1000.000 PTA

30.000 PTA

A2/LI

A2/LI
A2/LI

Estudis. Universitat Lliure de
Brussel·les. Estiu 1993
Investigació. Sivera Font
Investigació. Treballs sobre
Manises (art, economia, història
o sociologia)

7-4-93

30-4-93
29-5-93

Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas
Ajuntament de Canals

Ajuntament de Manises

12.500 F Belgues
i 60.000 PTA
300.000 PTA
300.000 PTA
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L'estiu és una temporada propícia per a perfeccionar idiomes

ÀMPLIA OFERTA PER A EIXIR A EUROPA

Aquest estiu trau la llengua

E
n el SIAE dels tres campus
pots sol·licitar informació
sobre nombrosos cursos

d'idiomes, fora d'Espanya, als quals
pots assistir durant les vacances
d'estiu.

Entre els més destacats es troben
els del Centre de Serveis del Llen
guatge del City of London Poly
technic, dedicats a l'anglès aplicat a
la gestió empresarial. Hi ha quatre
opcions diferents amb certificat o
diploma i poden cursar-se fins al juliol.
La Universitat de Cambridge, per la
seua banda, ofereix la possibilitat
d'assistira les escoles d'estiu d'Història
de l'Art (del 27 de juny al 17 de juliol),
Literatura Anglesa (del 25 de juliol al
14 d'agost), Història (del 4 al 24 de
juliol) i l'Escola Internacional d'Estiu,
que ofereix tres toms: dos delS al 30 de
juliol i un de l' 1 al 14 d'agost.

El British Council també ofereix un
ampli ventall de seminaris i cursos amb
caràcter internacional. En total són
seixanta les opcions que poden cursar
se fillS almes d'agost. En aquests cursos,
seminaris i escoles d'estiu del British
Council coincideixen estudiants de
més de vint països, especialment

d'Europa occidental. Cada curs està
limitat a trenta participants.

L'Associació Britànica de Col
legis Estatals per a l'Ensenyament de
l'Anglès (BASCELT) inclou cursos
per a professors i estudiants en
col·legis majors de tot el Regne Unit,
depenent del nivell específic dels
assistents.

AFSE Intercultura, una associació
que es dedica a promoure intercanvis
d'estudiants, realitzaofertesque abasten
els Estats Units, Suïssa, Holanda, Xina,
Irlanda i França.

En un altre àmbit, a França poden
cursar-se estudis generals de francès,
estades pedagògiques, seminaris de
traducció i interpretació i cursos
específicsque vandes del francès mèdic,
científic i tècnic, fins al turisme i
l'hostaleria.

Per als amants de cultures més
exòtiques, la Universitat Ben Gurion
de Nova York ofereix una sèrie de
cursos sota l'epígrafEl beduí, un repàs
a lacultura, societat, història i la llengua
dels països de l'OrientMitjà. Els cursos
estan programats del 25 de juny al 4
d'agost i s'imparteixen al campus del
desert de Negev (Israel).

Beques per a
INFüJüVE '93

Els Serveis Territorials de Cultura,
Educació i Ciència convoquen dues
beques, de 20.000 pessetes, per a
atendre i realitzar tasques d' in
formació sobre les universitats valen
cianes en l'estand de la Conselleria,
durant INFOJOVE (27, 28 i 29
d'abril, a la Pérgola). Els requisits
necessaris són ser estudiant de la
Universitat Jaume I i presentar un
currículum i una fotocòpia del DNI
abans del 10 d'abril. Aquesta
documentació s'ha de remetre a la
Secció d'Activitats Educatives i
Promoció Cultural (Av. del Mar, 26).
El barem primarà els estudiants de
Ciències de l'Educació, Psicologia i
els coneixements generals sobre la
universitat.

Proves de la
Junta Qualificadora
La Junta Qualificadora de Conei

xements de Valencià ha convocat les
proves per a l'obtenció dels certificats
administratius de conei-xements de
valencià. El termini per a matricular
se, en els Serveis Terri-torials de la
Conselleria de Cultura, finalitza el
15 d'abril pròxim. La taxa és de 1.200
pessetes.

A Castelló les proves es realitzaran
en el Campus de la carretera de Borriol
d'acord amb el següent calendari:
coneixements orals, elS de juny a les
9'30 h.; nivell elemental, el 12 de
juny a les 9'30 h.; nivell mitjà, el19
de juny a les 9'30 h., i nivell superior
el 26 de juny a les 9'30 h.

Les proves de llenguatge als
mitjans de comunicació, llenguatge
administratiu i correcció se cele
braran, aquest any, sols a València.

Els impresos de matrícula per a les
proves poden demanar-se al SIAE,
Direcció Tècnica de Política Lingüís
tica de la Universitat, Serveis
Territorials de Conselleria, centres
d'Educació Permanent d'Adults,
ajuntaments i als centres d'informació
juvenil.



11 JFÏnformatiu
I CONGRÉS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Universitaris contra la sida
titulada Aspectes psico
socials del pacient amb sida
i actitutds del professional
d'infermeria.

La jornada es tancarà
amb un col·loqui. Abans, a
les 17'30 h., hi baurà un
altre bloc de comunicacions
sobre Atencions i actituds
psicosocials. El moderarà
Amparo Peris, infermera i
psicòloga del Departament
d'Infermeria de l 'Hospital
Clínic de València.

La primera ponència de
divendres versarà sobre
Mètodes de suport. L'ex
posarà Carmen Sanchis, cap
de secció de la Subdirecció
General d'Investigació de
l'Institut de Salut Carles ill.
Les comunicacions del matí se
centraran en l'atencióprimària
del pacient amb VIH/Sida.
Seguiranles ponències Lasida
alaComunitatValenciana, per
Carmela Moya, directora
general de Salut Pública de la
Conselleria de Sanitat i
Consum, i altres de Diego
Carcedo, director de RNE, i
Rafael Andrés, del Centre
NacionaldeBiologiaCel·lular.

La lluita contra la sida ens afecta a tots igual

11'45 h. s'iniciaran les General Universtari de
comunicacions sobre Aten- València.
ció hospitalària del pacient A les 16 h., José María
amb VIH/sida, que seran León, professor de Psico
moderades per Sofía Huete, logia Social de la Univer
supervi ora del Servei sitat de Sevilla llegirà la
d'Infecciosos de l'Hospital segona ponència del dia,

A GEN D A ----------------,

A
mb el lema Un
repte comú, els
dies 1 i 2 d'abril

pròxims, al Campus de la
carretera de Borriol, se
celebrarà el I Congrés de la
Comunitat Valenciana so
bre la sida.

Encara que està dirigit,
en principi, a professionals
de la sanitat, està obert a la
comunitat universitària. La
matrícula és gratuïta i s 'ha
de formalitzar al més
prompte possible al Col
legi Oficial d'Ajudants
Tècnics Sanitaris i Diplo
mats en Infermeria de
Castelló (C/ Cavallers, 17,
entresòl), ja que les places
són limitades.

El contingut de la pri
mera jornada inclou la
ponència titulada Aspectes
epidemiològics i tendències
de la sida, a càrrec de Rafael
Najera, cap de l'àrea d'in
vestigació del retrovirus del
Centre Nacional de Bio
logia Cel·lular i Retrovirus
ide l'Institut de SalutCarles
III. Aquest ponència s'ex
posarà a les 10 h. A les

El dia 1 d'abril, dijous,
dins del cicle de presen
tacions d'associacionsper
a la solidaritat nord-sud,
a les 12 h, i en el saló
d'actes del Campus de la
carretera de Borriol es
presentarà el grup Las
Segovias, de solidaritat
amb Amèrica Central.
Aqueix mateix dia, dins
del mateix cicle, en el
vestíbul del mateix Cam
pus a les 14 h., conclou
l'exposició de productes
d'Alternativa 3 (per un
comerç just i solidari).
Ja en plenes vacances, el

13 d'abril, comença el
viatge a les repúbliques
Txeca i Eslovaca. Les
persones interessades a
participar encara poden
inscriure' s en l'agència IT
Travels (C/Governador,
51). El preu del viatge és de
84.000 pessetes.
El dia 20 d'abril, dimarts, a
les 18 h. i en el Campus del
carrer Herrero, Joan Carles
Gomis CoreU iniciarà el
curs que porta el títol
Música tradicional. Ini
ciació al seu estudi.
Dimecres 21, a les 12 h., en
la Galeria Octubre del

Campus de la carretera de
Borriol s'inaugura l'ex
posició de pintura de Rosa
Fuentes. Aquesta mostra
estarà oberta fins divendres
14 de maig.
El mateix dia 21 d'abril,
a les 22 '30 h., en el Café
del Mar, tindrà lloc una
nova sessió d' Univer
sijazz. En aquesta ocasió
hi actuarà el Modern
Vibes Quartet.
Divendres 23, a les 13 h.,
en el Campus de la carre
tera de Borriol es presen
tarà el tercer número de
la revista Cuc de seda.

Les actIVItats del mes
d'abril finalitzaran di
mecres 28 amb la Ter
túlia Literactual, dedi
cada al poeta Pere Gim
ferrer. Se celebrarà a
les 22 h. en la llibreria
Pictograma (C/Gaibiel,
8).
Ja en el mes de maig, el
dia 3, dilluns, el pintor
rus Alexandr Iastrebe
netski començarà a im
partir un curs de gravat.
Tindrà com a seu l'Escola
d'Arts Aplicades i Oficis
Artístics de Castelló, i
s'iniciarà a les 18 h.


