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INTEGRA1T RÀPIDAMENT A LA UNIVERSITAT

Els teus companys t'ajudaran
La pedra
cantonera

Els estudiants veterans t'ajudaran a integrar-te a la universitat

D
urant tot el mes
d'octubre fun
cionarà un pro-

grama d'acollida de nous
estudiants a la Universitat
Jaume 1. L'objectiu d'aquest
programa és facilitar la
integració normal en la vida
acadèmica dels nous es
tudiants. Per a aixà, un
alumne per cada titulació
atendrà, durant dues hores
al dia, aquells estudiants de
la seua titulació que tinguen
dubtes o problemes . per
resoldre.
Aquests estudiants els po
dreu trobar a les depen-

dències del SIAE. D'aquesta
manera, els nous estudiants
que necessiten els seus
serveis s'hauran de dirigir a
aquest Servei i plantejar-los
les seues qüestions.
Amb aquesta iniciativa la
Universitat Jaume l pretén
que el pas dels ensenya
ments mitjans a la uni
versitat resulte menys difi
cultós per als nous estu
diants.
Al mateix temps s'ofereix
el contacte dels estudiants
novells amb els més vete
rans, evitant les sensacions
de desconcert i es porten a

terme les tasques d'orien
tació de manera persona
litzada.
Com que hi ha un estudiant
orientador per cada titu
lació, aquests només hau
ran de resoldre les qüestions
específiquesdelaseuacarrera.
Aixís'evitaqueels estudiants
receptorshagendepreocupar
se de temes que no pertanyen
a la seua titulació. D'aquesta
manera es concreten els
canals d'acollida i no es cau
en la dispersió de matèries a
I'hora d'oferir solucions als
problemes que apareixen, i
s'agilita la gestió.

FRANCESC MICHAVILA
Rector

A
mb bastant fre
qüència he definit
el curs acadèmic

1992-93 com l'any de la
consolidació de la Universitat
Jaume I. Hem avançat molt en
projectes espectacularscom les
infraestructures, amb la col
locació de la primera pedra de
la futura ciutat universitària, o
l'assentament de l'estructura
departamental del nostremodel
docent.
No obstant, l'autèntica pedra
cantonera sobre la qual des
cansa la jove Universitat sou
vosaltres, els estudiants que,
en el curs que ja comencem,
supereu la xifra de 7.000.
També per. a vosaltres el curs
passat va ser un període de
consolidació. Consolidació del
moviment estudiantil i de
nombroses associacions que
demostren queformeu un teixit
viu i vigoró . Inclús reivin
dicatiu, com vaquedar demos
trat en la manifestació del mes
d'abril pas al. La joventut
necessita un punt de rebel·lia
enfront del sistema per a
millorar la societat.
Ara que iniciem una nova
etapa, us anime perquè man
tingueu viu aqueix esperit
dinàmic i emprenedor que us
caracteritza, a fi que el vostre
pas per la universitat siga una
experiència inesborrable que
us transforme en els millors
homes i dones del futur.



VUIT OPCIONS MOLT INTERESSANTS

Busca el teu marc associatiu a la Universitat

A
la UniversitatJaume I despleguen les seues activitats
vuit associacions d'estudiants. Funciona una antena
de l'Associació dels Estats Generals dels Estudiants

d'Europa (AEGEE), que té com a objectiu promoure la
cooperació i integració europea en l'àmbit universitari;
The European Law Students' Association (ELSA), que
agrupa més de 100.000 estudiants de Dret ijoves advocats
de 20 països; EADE Consulting, una junior empresa que
advoca per una formació pràctica complementària a
l'acadèmica, dirigida als estudiants de la Diplomatura de
Ciències Empresarials ide laLlicenciaturaen Administració
i Direcció d'Empreses, i l'Associació Juvenil d'Amics de
l'Esplai Alternatiu (AJABA), que ofereix un marc alternatiu
per a l'oci estudiantil.
El Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA), l'Agrupació
d'Estudiants (Ad'E), la Germania d'Estudiants Uni-

versitaris (GEU) i Aula 2000 participen en la Delegació
d'Estudiants realitzant, entre altres, tasques de representació
estudiantil. Durant el curs 1993/94, el Programa de
Promoció de l'Associacionisme, que desenvolupa la
Direcció Tècnica d'Estudiants, adscrita al Vice-rectorat
d'Organització de la Docència i Estudiants, potenciarà la
creació de noves associacions que promoguen la solidaritat,
la lluita contra el racisme i la xenofòbia, i la cooperació
internacional.

Foment de l'associacionisme
Si estàs interessat a crear una nova associació o vols
apuntar-te ales jacreades, pots contactar amb els companys
icompanyes a l'Oficinade Promoció de l'Associacionisme,
o a la Delegació d'Estudiants. Les dues es troben a la
primera planta del Campus de la Penyeta Roja.
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o PREMIS I CONCURSOS

REF. PREMI TERMINI CONVOCA DOTACIÓ

A7 Narrativa juvenil. Enric Valor 31-10-93 Edicions del Bullent 750.000 PTA
A7 Composició. Dones 30-11-93 Ajuntament de Castelló 200.000 PTA
A7 Pintura. Concurs Provincial 30-11-93 Ajuntament de La Vall d'Uixó 200.000 PTA
A7 Textos teatrals. Marqués de 15-10-93 INJUVE 500.000 PTA

Bradomín
A7 Investigació. María de Luna 30-11-93 Ajuntament de Segorbe 500.000 PTA
A7 Literatura. Lluïsos 22-11-93 Congregació de Lluïsos 50.000 PTA
A7/GU Poesia. Fernando Rielo 15-10-93 Fundació Fernando Rielo 600.000 PTA
A7 Projectes empresarials 30-11-93 BUINSA 300.000 PTA

BEQUES I AJUDES .
A2 Ampliació d'estudis en Gran 8-11-93 CAM-British Council 600 LE / mes

Bretanya
A2 Estudis en Itàlia 27-12-93 D. Gral. de Relacions Culturals i 1.200.000 LI / mes

Científiques
A2 Estudis en Israel 29-10-93 D. Gral. de Relacions Culturals i Borsa de viatge

Científiques
A2 Estudis en els Països Baixos 15-12-93 D. Gral. de Relacions Culturals i Borsa de viatge

Científiques
A2 Estudis en Noruega 17-12-93 Ministeri d'Afers Exteriors Borsa de viatge
A2 Estudis en Florència 31-01-94 Ministeri d'Afers Exteriors Borsa de viatge
A2 Investigació 31-10-93 Ajuntament de Vila-real - un 600.000 PTA
A2 Beques Robert Schuman permanent. Parlament Europeu 45.000 FB / mes

A2 Llengua i cultura neerlandeses 15-12-93 D. Gral. de Relacions Culturals i 1.050 FL
Científiques
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L'Associació de Centres d'Ensenyamentd'Idiomes ofereix a tots els membres
de la comunitat universitària una bonificació del 10% sobre els cursos
generals d'idiomes en centres de Castelló de la Plana (Essex School, Skills
i Speakers' Corner), Vila-real (London Bridge i British Studio) i Vinaròs
(Cooper's English Center). També ofereix grups d'anglès d'un nombre
màxim de 12 persones, amb una reducció del 25% sobre les tarifes de mercat;
preparació intensiva d'idiomes per a professors i estudiants del programa
Erasmus icursos intensius d'estiu. Hom pot sol· licitar-ne informació completa
en qualsevol d'aquests cent,res o a les oficines del SIAE.

TASQUES DE SUPORT
I: EN LA UNIVERSITAT

Fins a l' 1 d'octubre hi ha temps per a
presentar sol·licituds per a la beca de
suport que la Universitat ofereix en el
Servei d'Activitats Sòcio-culturals
(SASC). Per a les beques del Centre de
Documentació, l'Aula de Cine, l'Aula
de Teatre i el Seminari d'Investigació
Feminista, el termini acaba el 6
d'octubre. Al SIAE hom pot obtenir
informació completa sobre els horaris,
les tasques que hauran de desenvolupar,
les condicions econòmiques i la
presentació de sol· licituds.
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La Universitat Jaume I, mitjançant el Programa Europeu Erasmus, convoca
una sèrie de beques destinades a estudiants de dret, amb l'objectiu de
realitzar ampliacions d'estudis a les universitats de Magúncia (Alemanya)
i Gènova (Itàlia). Aquestes estades tindran lloc durant el segon semestre del
curs acadèmic 1993-1994. Aquells estudiants que estiguen interessats a
accedir a aquestes beques poden dirigir-se, abans del dia 24 d'octubre, als

professors Enric Gómez Royo o Joan Andrés Bort.

ESTUDIS A...
CALlFORNIA

I; La Universitat Jaume I i la Universitat
l~ de l'Estat de Califòrnia-LongBeach
11 han subscrit un conveni que permet als
1* estudiants castellonencs de realitzar
I~; cursos i estades en pràctiques, que es
I; valoraran en crèdits, en el Departament
li; d'Ingenyeria i Tecnologia Industrial de
, Long Beach. Els estudiants interessats

podeu sol· licitar més informació al

I~ professor Cyrus Dadparvar.II
I:,

SUBMA~1. .

~~
~

El Servei d'Esports de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb la Secció
d'activitats Subaquàtiques del Club Nàutic d'Orpesa, organitza un curs de
submarinisme (una estrella) els dies 23, 24, 30 i 31 d'otubre i l' 1de novembre.
El nombre de places és de 30 i les inscripcions es realitzen al Servei d'Esports
(despatx 201 del Campus de la Penyeta Roja). El termini fmalitza el dia 20
d'octubre. L'import del curs és de 30.000 pessetes, que inclouen deu eixides a
la mar, cinc classes teòriques, títol de submarinista una estrella, llicència
federativa, material de respiració autònoma, reconeixementmèdic iconferències.
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ACTIVITATS CULTURALS PER A TOT EL CURS

L'ona lúdica de la Jaume I, al teu abast
El Vice-rectorat de Cultura, Innovació Educativa
i Assistència Universitària de la Universitat
Jaume I s'encarrega d'organitzar activitats
lúdiques, culturals i esportives durant tot el
curs. Mitjançant diversos òrgans com el Servei
d'Animació Sòcio-cultural (SASC) o el Servei
d'Esports, s'articula un complet i extens
programa dinamitzador de la vida universitària

queassumeix la filosofia dedotard'una formació
integral, tant per als estudiants com per al marc
social en el qualla universitat es troba in.serida.
AI llarg de tot el curs acadèmic aniràs veient
com les teues inquietuds poden tenir cabuda
en els més diversos àmbits de participació,
que no són sinó canals per a la teua realització
personal.

L'oferta cultural de rUJI és ampla i diversa

L ' oferta del Vice
rectorat pot des-
glossar-se en set

gran apartats: e port ,
música, teatre, cine, ràdio,
arts plàstiques i assi tència
universitària.

El Servei d'Esports
canalitza, en tres àrees, les
activitats esportives: com
peticions, formació i mante
niment i millora de la salut.
Tenen la seu al de patx 201
del Campus de la Penyeta
Roja. No cal disposar d'una
preparació prèvia, ja que el
servei programa cursos
d'iniciació en la majoria de
les disciplines esportives.

En el camp musical pot
participar integrant-te en
l'Orfeó Universitari, l'Or
questa de Plectre, le tune ,
i a més, hi ha un conveni
amb la Societat Filhar
mònica de Castelló, que et
permet assistir gratuïtament
al concerts que programa
aquesta entitat.

L'Aula de Teatre de en
volupa, per una banda,
cursos d'iniciació i forma
ció dramàtica, i, per altra
banda, organitza do cicles
anual: Ciclorama, en pri
mavera, i Reclam, a la
tardor. Oberts a tota la socie
tat, tenen com a objectiu
donar aconèixer les darreres
i més avantguardi tes mani
festacions teatrals, iga
d'interpretació, direcció o
exposicions sobre activitats
escèniques. Aquest darrer

apartat té lloc en col
laboració amb l'Escola
Municipal de Teatre i el
Teatre del Raval. Aquesta
Sala també ofereix tarifes
especials per als membres
de la comunitat universi
tària.

Les arts plàstiques es
troben representade per la
Galeria Octubre, ubicada al
Campu de la carretera de
Borriol, que programaexpo-
icion d'artistes contem

poranis i noves tendències.
Aque ta oferta es com
plementa amb cursos pràc
tic i conferències teòriques

obre la plàstica actual.
El setè art es troba present

a la Jaume I mitjançant
l'Aula de Cine que pro
grama cicles didàctics de
filmografia poc habitual en
els circuits comercials.
Alguns d'aquests cicles e
programen conjuntament
amb la Filmoteca de la
Generalitat Valenciana.
L'exhibiciódele pel·lícule
té lloc a Ja Sala d'Actes del
Campus de la carretera de
Borriol o en el Teatre del
Raval.
En l'àrea formativa, el Vice
rectorat organitza cursos,

conferències, seminaris i
tertúlie literàrie amb una
periodicitat variable.

El taller de ràdio inicia
aquest curs les seues acti
vitats al Campus del carrer
d'Herrero i és l'oferta més
nova del pre ent curs acadè
mic.

Finalment, el Servei
d'Assistència Università
ria ha establert un conveni
amb el Ministeri de Justícia
per a poder realitzar la
prestació social substitutòria
en la Universitat mateix.

De tot aquest ampli
ventall, el Vice-rectorat
edita puntualment fulls
informatius en els quals arre
plega tota la programació
cultural de la Universitat.
També es difonen les acti
vitats mitjançant els taulers
d'anuncis i el Servei d' Infor
mació i A sessorament a
l'Estudiant (SIAE) -amb
oficines als tres campu 
disposa de fitxes d'ins
cripció i d'informació com
pleta sobre totes les activitats
que s'organitzen al llarg de
l'any.

A més, si tens iniciatives
que desitges que la Universitat
assumesca i difonga, pots
adreçar-tealServeid'Activitats
Sòcio-eulturals (SASC), que
funciona en la primera planta
delCampusdelaPenyetaRoja
La Comissió de Cultura estu
diarà la manera de dur a la
pràctica les teues propo te
suggeriments.


