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Publicació quinzenal de l'estudiant

L'EQUIP DE GOVERN JA HA APROVAT LA PROPOSTA

Estudiants de la Universitat Jaume I fent un examen

L
'Equip de Go
vern, a proposta
del Vice-recto

rat d'Organització de la
Docència i Estudiants, ha
aprovat la convocatòria
d'exàmens per a plans
nous que regirà el pròxim
curs. Per a les assignatures
que s'imparteixen durant
el primer seme tre, els
estudiants podran presen
tar-se, com a màxim, en
dues ocasions, al febrer, i
al junyo al setembre. En
les assignatures del segon
semestre podran presen
tar- ealjunyial etembre.
Pel que fa als exàmens
extraordinaris hi haurà
una convocatòria d' aque t
tipus, únicament per a
assignatures que s' impar
teixen en el segon semes-

tre, al febrer. En aquesta
convocatòria els estudiants
tindran dret a examinar-se
d' aqueBes assignatures que
havien cursat anteriorment
al curs 1993-94. Per a això

serà necessari sol· licitar
aquesta convocatòria en els
terminis que es fixaran. El
fet de no presentar-se a un
examen no implica l'anul
lació automàtica de la

convocatòria. Si se sol
licita la convocatòria de
febrer, només en quedarà
una altra per a aqueix curs,
al mes de junyo al mes de
setembre.

embrancatsenelsexàmens.
Estaràs pensant com apro
fitar les vacances. La
Universitat és a punt de
tancar i podrem carregar
energies i viure noves
experiències. Això sÍ, quan
tomes a la Universitat al
setembre, a més d'aprovar,
recorda que la Delegació
d'Estudiants t'espera.

El Full que tens a les mans
és l'últim que s'editarà
aquest curs. Durant tot
l'any ha aparegut puntual
ment per a informar-nos
de les activitats que porta
a terme la Delegació
d'Estudiants i els serveis
que ens ha oferit la Univer
sitat.
S 'ha fet un recorregut per

T'esperem
Delegació d'Estudiants

la vidaacadèmicaenelqual vocatòries d'exàmens per
la Delegació d'Estudiants al proxim curs.
ha tingut un paper impor- Ara podem dir que aquesta
tant defensant els nostres tasca ha donat fruit. Hem de
interessos. I s 'ha notat recordar l'èxit de la mani
l'esforç. Hem aconseguit festació de l'1 d'abril, èxit
eliminar moltes incom- de tots els estudiants; perquè
patibilitats que dificultaven això ha de ser la Delegació:
els nostres estudis, hem el mitjà per a unir tots els
influït decisivament en la esforços. En aquests mo
configuració de les con- ments del curs tots estem
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El CAE elabora una normativa provisional

DüTACIü

30.000 PTA
50.000 PTA I

500.000 PTA
300.000 PTA

300.000 PTA
3.000.000 PTA
4.000.000 PTA

Editorial El Paisaje
Editorial El Paisaje

Ajuntament d'Alguaire
Min. d'Educació i Ciència

Aj. de Sant Vicent del Raspeig
Ajuntament de Catarroja

Editorial Edebé
Editorial Edebé

10-9-93
6-9-93
15-9-93
15-9-93

TERMINI

30-9-93
8-9-93
27-8-93
30-9-93

Contes. Calíope y Polimnia
Novel·la. El Paisaje
Història. Josep Lladonosa
Literatura. Rivadeneira
Literatura. I Premi creació
literaria en valencià
Narrativa. Benvingut Oliver
Literatura infantil. Edebé
Literatura juvenil. Edebé

A7
A7/GU
A7/GU

REF.

A7 ILI
A7 I LI
A7
A7 ILI
A7

E
I Consell d'Associacions d'Estudiants de la va acordar que les assemblees seran vàlides quan hi
Universitat Jaume I (CAE-UJI) ha elaborat una assistesquen, com a mínim, la meitat més una de les
normati va prov isional ordenadora de associacions existents. També s'ha acordat la potestat dels

l'associacionisme, que regirà fins que s'aprove el presidents per delegar, de manera puntual, en membres
Reglament de la Delegació d'Estudiants. El CAE respon del comité directiu.
a la necessitat de diferenciar la representació estudiantil, Aquesta normativa serà sotmesa, ara, a la consideració de
que correspon a la Delegació d'Estudiants, d'altres l'Equip de Govern de la Universitat. Mentre estiga en
activitats organitzades per les associacions, que no estiguen vigor podrà ser utilitzada per les associacions d'estudiants
vinculades amb la Delegació. El CAE, format pels compresesenelprojectedePromociódel'Associacionisme
presidents de les diferents associacions, es reunirà en que subvenciona l'Institut de la Joventut i la Secretaria
assemblea ordinària tots els mesos i podrà celebrar d'Estat d'Uni versitats i Investigació. La resta
assemblees extraordinàries quan ho demane una associació d'associacions de la Univeristat Jaume I utilitzaran la seu
basant-se en un motiu específic. L'assemblea constituent de la Delegació d'Estudiants.

r-----c===================:=¡C O N V O CAT Ò R I E SIr------..."...,.....------.....-,

BEQUES I AJUDES
A2
A2
A2
A2

A2
A2

A2

A2

A2

A2

A2

InvestIgaclO. Economia
Investigació. Geografia
Investigació. Història
Investigació. Sociologia i
Antropologia Social
Investigació. Musicologia
Investigació. Ciències
Experimentals
Investigació. Biologia i
Geologia
Investigació. Física i
Matemàtiques
Investigació. Tribuna
Americana
Investigació. Ciències Socials
"DL Rogeli Doucastella"
Investigació. Lingüística o
Literatura "Femandez Abril"

28-6-93
28-6-93
28-6-93
28-6-93

28-6-93
28-6-93

28-6-93

28-6-93

1-11-93

10-9-93

30-9-93

IVEI. InstItut d'EconomIa
IVEI. Institut de Geografia

IVEI. Institut d'Història
IVEl. Institut de Sociologia i

Antropologia Social
IVEI. Institut de Musicologia

IVEI

IVEI. Institut de Ciències
Biològiques i Geològiques
IVEI. Institut de Ciències
Físiques i Matemàtiques

Aula Simón Bolívar.
Casa de América

Fundació La Caixa

Real Academia Española

1.800.000 PTA
700.000 PTA
800.000 PTA

2.400.000 PTA

2.500.000 PTA I

7.000.000 PTA

1.750.000 PTA

3.580.000 PTA

1.000.000 PTA

1.500.000 PTA I

100.000 PTA II
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Viu la aventura

Tens una aventura a Ja teua mida pera aquestes vacances

C
amps de treball,
nàutica, esports
d'aventura. Sipen

ses donar carpetada als
apunts i desconnectar, el
ventall de possibilitats que
tens al davant és enorme.
L'Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ) ofereix
places per a joves, de 17 a
30 anys, en quasi 150
camps de treball repartits.
per tot el territori espanyol.
Ecologia, arqueologia,
etnografia i treball amb
xiquets són les activitats
que destaquen en aquests
camps.
L'IVAJ disposa, igual
ment, de places per a
camps a Alemanya, Bèl
gica, Dinamarca, els Estats
Units, França, Gran Bre
tanya, Holanda, Hongria,
Polònia i la República
Txeca.
Aquest Institut ha editat
també la guia Carretera i
manta corresponent a 1993
i disposa de l'agència
TURIVAJ, que programa
viatges per a joves per tot
el món.

El Centre Excursionista de
València convoca una
nova edició de l'Escola
Valenciana a l'aire lliure.
En aquestaescol es poden
seguir cursos d' espeleo
logia, bicicleta de mun
tanya, vela, animació i
submarinisme. Tindrà lloc
entre eljuny i el setembre.
A banda, el Centre, del
juny a l'octubre, ha pre
parat activitats com des
cens de barrancs, cata
marans, escalada als An
des, tresc per l'Everest,
excursions eqüestres i

altres ofertes d'aire lliure.
Avensport, de Picassent,
també ha preparat cursos
d'esports d'aventura, entre
els quals pots triar pira
güisme en aigües braves,
bicicleta de muntanya,
descens de barrancs, raft
ing, salts de pont, excur
sions a cavall, escalada,
espeleologia i esquí.
Per la seua banda, Acció
Cultural del País Valencià,
amb el títol Esplai d'A l'en
tura, ofereix activitats
d 'hidrotrineu, bicicleta de
muntanya, espeleologia,

descens de barrancs i
marxa a cavall a Arausa
(la Cerdanya). En l'apartat
Com'ivència de joves dels
PPCC realitza estades a
Sóller i Llucmajor (Ma
llorca). Acció Cultural
també facilita l'assistència
a la Universitat Jove de
Prada del Conflent, camps
de treball i tresc per l'Atles
marroquí. Finalment,
aquesta entitat també ha
organitzat un viatge a la
Itàlia dels BOJja, que tindrà
lloc de l' 1 allS d'agost.
A Catalunya el Servei d'In
formació iPromoció d'Acti
vitats Juvenils (SIPAJ)
disposa de més de 600
ofertes de tot tipus, per a
viatjar, estudiar i treballar
en tot el món.
En el cas de les entitats
privades també poden
participar les persones no
associades, que paguen
una quota més elevada que
els socis.
Sobre aquestes opcions i
moltes altres tens més
dades a les oficines del
SIAE.
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CURSOS OIESTIU EN NOMBROSES UNIVERSITATS

Per a tots els gustos
Com la Universitat Jaume I, nombroses
universitats de tot Espanya, organitzen cursos
d'estiu. Des de la postmodernitat fins a la
geometria estocàstica, passant per la
profundització de matèries acadèmiques,
quasi tot pot estudiar-se en els cursos d'estiu,
que consitueixen l'ocasió propícia per a
contactar amb estudiants d'altres universitats

que comparteixen els teus mateixos interessos.
A més a més els cursos d'estiu solen anar
acompanyats d'activitats complementàries
lúdiques i culturals que constitueixen una bona
alternativa per a no perdre el ritme durant les
vacances. AI SIAE tenen informació completa
d'aquestes activitats. Aquesta pàgina només
és una mostra de les possibles alternatives.

L'UJlorganitza cursos d'estiu des de fa tres anys

S
ense eixir de la
Comunitat Va
lenciana, la Uni-

versitat Internacional Me
néndez Pelayo ha progra
mat, en la seu del Palau de
Pineda, de València, 18
eminaris que van comen

çar ja a finals de maig i
s'allargaran fins ben entrat
el mes de desembre. La
matrícula és de 13.500
pe sete .
Aquesta mateixa institució,
en col·laboració amb la
Universitat de Barcelona
ha organitzat, al Palau de
Pedralbes, de Barcelona,
20cursosdividit enquatre
grans àrees: Art i Huma
nitats; Dret, Política i
Societat; Economia i Fi
nances, i Ciències i atu
ralesa. Es desenvoluparan
del 17 de juny al 17 de
juliol i delS al23 de juliol.
E complementen amb una
oferta de Cursos de Tardor,
que se celebraran al mes
de novembre. La matrícula
oscil·la entre les 13.500 i
les 45.000 pessetes, segons
el curs.
La Universitat d'Estiu de
Terol arriba enguany a la
novena edició. Entre el
juny i el setembre desple
garà 20 cursos dedicats
fonamentalment a les cièn
cies naturals, la pedagogia
i la cartografia.
La Universitat de Girona
ha programat tretze cursos,
del28 de juny al8 de juliol.

Com a complement, aques
ta un iversi tat celebrarà
també el 11 Col·loqui Inter
nacional d'Història de la
Llengua i un Congrés de
Química Computacional.
La Universitat de Cantàbria
trasllada la seu a Laredo,
on té previst realitzar un
total de 50 cursos que van
des de la medicina homeo
pàtica fins a la fabricació
industrial assistida per
ordinador. Aque ta univer
sitat ofereix també un servei
d'allotjament per a aquelles
per ones que hi assistesquen
des d'altres punts d'Espanya

o d'Europa.
Però, sens dubte, les ofertes
més nombroses, tant per la
quantitat de cursos com per
la diver itat temàtica, són
les proposades per la Uni
versitat Complutense i per
la Univer itat acional
d'Educació a Distància
(UNED). La U ED com
pleix, enguany, el vint
aniversari dels eus cursos
d'estiu.
La Universitat d'Oviedo
diver ifica els seus cursos
en sis seus asturianes i en
dos grans blocs: cur os
monogràfic intensius i

cursos monogràfics reduïts.
Comencen el 28 de juny i
fi nalitzaran el 13 d'agost.
La Universitat de Sevilla
organitza, al Monestir de
Santa María de la Rabida,
la Universitat Hispano
americana. La temàtica
d'aque ts cursos se centra
en les relacions cultural
llatino-americanes, por
tugueses, i el llegat àrab a
Andalu ia.
La Universitat Antonio
Machado, de Jaén, ofereix
quinze cursos, que es
desglossen en di verso
seminaris. E desplegaran
del 16 d'agost al 6 de
setembre.
Per a finalitzar aquest breu
repàs podem destacar la XII
edició dels cur os d' estiu i
la V dels cursos europeus
que organitza la Universitat
del País Basc a Sant Sebas
tià.
Una norma bàsica per a
assistir a cur os d' esti u és
matricular-se amb la sufi
cient antelació, ja que
normalment les places són
limitades. Moltes univer
sitats di posen de beques o
reduccions per aestudiants,
però, generalment, l' admis
sió d'aquestes ol·licitud es
tanca abans dels terminis
oficials de matrícula. Algunes
disposentambéd'allotjaments .
concertats i ofereixen paquets
de tarifes que ja inclouen el
preu de l'allotjament i la
corresponent re erva.


