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LA DIFERÈNCIA ES DESCOMPTARÀ EN EL SEGON TERMINI

La Generalitat Valenciana modifica el decret de taxes

Els estudiants de la Universitat Jaume I no tenen aquest curs pujada de taxes

E
I Diari Oficial de la
Generalitat Valen
ciana va publicar,

el pas at 2 de novembre, un
decret pel qual el Govern
Valencià actualitza les taxes
universitàries correspo
nen ts al curs acadèmic
1993/94.

El decret modifica, per
tant, les taxes fixade pel
decret anterior, de 31 d'a
go 1. Les tarifes queden de
la següent manera: els
crèdits de les noves titu
lacions de pla nou pa en a
valer de 1.360 pessetes a
1.214 pessetes per a les
titulacions tècniques i la
llicenciatura en Ciències
Químiques. En la resta de
titulacions de la Universitat

Jaume I, els crèdits de pla
nou descendeixen, de les
960 pessetes e timades en
el primer decret, a 857
pessetes.

Una dada d'interès, que
també recull el nou decret,

es refereix al fet que les
universitats públiques de la
Comunitat Valenciana rein
tegraran, a sol·licitud de
l'interessat, les quantitats
cobrades d'acord amb les
taxes establertes abans de

l'actual modificació.
Als estudiants de la Uni

versitat Jaume I, als quals ja
se'ls haja cobrat el primer
pagament, se 'ls descom
ptarà la diferència en el
segon termini.

Nous aires a la Delegació
Delegació d'Estudiants

o p N o

El passat dia 28 d'oc
tubrevanserelegitselsnous
delegats i subdelegats de
grup per al curs 1993-94.

Amb aquestes vota
cions es produeix una
important renovació de
l'assemblea de represen
tants de la Delegació
d'Estudiants, renovació
que culminarà amb l'e
lecciódelsrepresentantsen

elsconsells dedepartamenti
unitats pre-departamenta1s.

Aquest any ens esperaun
imPQrtanttreball: l'aprovació
de les nostres normes de
règim intern, diverses nego
ciacions amb les admi
nistracions públiques, etc.

Aquest treball tindrà una
repercussióimPQrtantdurant
els pròxims anys. El nostre
bon funcionament és es-

sencial per a una bona
informaCÍódetotselsnostres
companys en aspectes com
taxes, política de beques,
normativa universitària, etc.

D'aquesta manera, acon
seguirem la força suficient
pera les ocasions en què ens
vegemobligatsamobilitzar
nos,perafervalerelsnostres
drets i fer escoltarles nostres
propostes.

Esperem el vostre su
port ilavostraparticipació
per a aquesta important
tasca i us animem a
treballar a la Delegació
d'Estudiants. Jasabeuque
podeu comptar amb no
saltres per a tot allò que
necessiteu al local del
Campus de la Penyeta
Roja i també al telèfon 34
5643.



DIRIGIDA A ESTUDIANTS OIINFORMÀTICA

Infoworks: una nova júnior-empresa

I
nfoworks és una associació d'estudiants d'En
ginyeria en Informàtica i Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Gestió de la Universitat Jaume I

que pretén convertir-se, a llarg termini, en una novajúnior-
empresa.
Infoworks resum la seua filosofia en aconseguir, per als
estudiants d'aquestes titulacions, obertura de cara al futur
mercat laboral, mitjançant una major competitivitat i la
millora dels currÍCula.
Aquesta associació també posarà als seus membres en
contacte amb el món empresarial mentre són estudiants i
organitzarà activitats complementàries a la formació
acadèmica. Els membres fundadors d 'Infoworks consideren
que, abans de llançar-se a una campanya de captació
d'estudiants associats, han de consolidar la seua associació.
Per això, els estudiants interessats a contribuir en la seua

posada en funcionament poden contactar amb el seu
president, David Sanjmin, o amb el secretari d 'Infoworks,
Manuel Guerrero. Fins que aconseguesquen un local
definitiu se'ls pot trobar a l'Oficina de Promoció de
l'Associacionisme, a la primera planta del Campus de la
Penyeta Roja, al costat de la Delegació d'Estudiants.
Infoworks funciona de manera coordinada amb la resta
d'associacions estudiantils i amb la Unitat Pre
departamental d'Informàtica. A llarg termini les activitats
que s'estan programant consisteixen en un viatge a la fira
INFORMAT '94, que se celebrarà a Barcelona a l'abril del
proper any, i diversos cursos d'informàtica, relatius a nous
sistemes operatius i llenguatges de programació nous. En
definitiva, es tracta de complementar la formació dels
associats mitjançant activitats que completen el currÍCulum
acadèmic.
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PREMIS I CONCURSOS

REF. PREMI TERMINI CONVOCA DOTACIÓ

SIAE Literatura. El vaixell de vapor 15-11-93 Fundació Santa Maria 3.000.000 PTA
SIAE Literatura juvenil 15-11-93 Fundació Santa Maria 2.000.000 PTA
SIAE Investigació. VII Premi 30-11-93 Ajuntament de Segorbe 500.000 PTA

d'Investigació Històrica "María
de Luna"

SIAE Fotografia. XI Edició Fotonatura 30-11-93 Revista Natura 250.000 PTA
GU-81 Poesia. "Rabindranath Tagore" 30-11-93 Ambaixada de l'Índia en Madrid 300.000 PTA
GU-81 Fotografia 15-11-93 Secretaria General d'Alimentació. 250.000 PTA

Min. d'Agricultura, Pesca i Alim.
SIAE Pintura. "Concurs provincial" 30-11-93 Ajuntament de La Vall d'Uixó 200.000 PTA
SIAE Assaig. Concurs de 30-11-93 Ajuntament de Castelló de la Plana 200.000 PTA

composició "Dones"
GU-82 Assaig. "Teodomiro Menéndez" 30-11-93 Fundació Astúries 1.000.000 PTA
BOE Tesis doctorals. "Nicohís Pérez 30-11-93 Centre d'Estudis Constitucionals 500.000 PTA

Serrano" de Ciències Polítiques
i Dret Constitucional

BEQUES I AJUDES

DOGV
SIAE

Ajudes per a programes
Beca "Albert Viladot" sobre

premsa clandestina i oposició al
franquisme

30-11-93
30-11-93

Conselleria d'Educació i Ciència
ACTA

500.000PTA
750.000 PTA

EDIT A:
VICE-RECTORAT D'ORGANITZACiÓ DE LA DOCÈNCIA I ESTUDIANTS

COMITÈ DE REDACCiÓ:
MERCÈ CAZALlLLA, DíDAC MARGAIX,
FÉLlX GARciA l.AUSiN I NADAL ESCRIG

DIPÒSIT LEGAL: CS • 8 • 1992
IMPRIMEIX: GRAPHIC GROUP

TEXTOS:

ANTONI ALBALÀT



Els estudiants de rUJI tenen la possibilitat d'accedir als departaments

PARTICIPA EN LA DEMOCRATITZACiÓ DE L1UJI

Les eleccions a representants de
Departall1ents, al desembre

ticipen, amb el personal
docent i investigador i el
personal d'administració i
serveis, en la seua confi
guració i funcionament.

Els representants exer
ceixen la funció de porta
veus de tots els estudiants

que cursen assignatures que
depenen del departament o
unitatde laqual formen part.

Les votacions tenen
caràcter universal, lliure i
secret. Els estudiants voten
llistes obertes i s'acrediten

La presència dels
estudiants en els
departaments i

unitats
pre-departamentals
constitueix un fet

transcendent per a
la vida

acadèmica

amb el carnet de la Uni
versitat, el DNI, passaport,
o carnet de conduir.

Els representants elegits
exerceixen les seues fun
cions durant un curs com
plet. Una comissió electoral
s'ocupa d'assegurar el

••••••••••••••• correcte desenvo
lupament del pro
cés i de resoldre les
possibles incidèn
cies que s'hi plan-
tegen. La comissió
es troba integrada
per la vicerectora
d'Organització de
la Docència i Estu
diants, Rosa María
Moliner, el secre
tari general, Fran-
cisco Marco, el di
rector tècnic d'Es-
tudiants, Félix Gar

da Lausín, i representants
del PDl i del PAS; també hi
assisteix un representant
dels estudiants, designat per
la pròpia Delegació d'Es
tudiants de la Universitat
Jaume 1.

D urant el mes de
desembre se cele
braran les elec-

cions a representants es-
tudiantils per als depar
taments i unitats pre
departamentals. Una vega
da elegits els delegats
de grup, aquest su
fragi, que també es va
efectuar en els cursos
anteriors, és un ins
trument més per a la
democratització inter-
na de la Universitat.

La presència dels
estudiants en els de
partaments i unitats
pre-departamentals
constitueix un fet
transcendent per a la
vida acadèmica.
Aquests òrgans són
elements fonamentals
en l'organització de la
docència i la investigació
universitària.

Aquests representants es
converteixen en membres
de ple dret dels depar
taments i unitats, i par-

Lloguer
d'armariets

Per a llogar un armariet
s 'ha de presentar en la
Delegació d'Estudiants,
una sol· licitud acom
panyada del rebut d'ingrés
de 1.500 PTA a Bancaixa
(1.000 pel lloguer i 500 de
fiança), abans del 30 de
novembre. Per a renovar
ne el lloguer la quota és
sols de 1.000 PTA. Aquells
estudiants que no desitgen
renovar-lo poden passarper
la Delegació i els en serà
retornada la fiança.

Curs del
Taller de Ràdio

El Taller de Ràdio ha
organitzat un curs teòrico
pràctic, que va començar el
passat dia 4 al Seminari 101
del Campus del carrer
Herrero. Les sessions teòri
ques continuaran, de 20 a
22 hores, els dies 2 i 9 de
desembre, el 13 de gener,
el3 i 10 de febrer, ella de
març i el 5 i el12 de maig.
Les sessions pràctiques es
desenvoluparan a la seu del
Col· lectiu d'Amants de la
Comunicació Alternativa.
La matrícula, de 1.000
PTA, està oberta durant tot
el curs i es pot formalitzar
al SIAE.

Assistència
psicològica

Els dilluns de 10 a 12
hores, els dimarts de 15 a 17
hores i els dimecres de 10 a
12hores, al telèfon 34 57 00,
ext. 82 48 es pot sol·licitar
cita prèvia amb el Servei
d'Assistència Psicològica.

Aquest curs s'atendran
problemes d'ansietat i aten
ció precoç a xiquets menors
de 4 anys o amb problemes
de llenguatge oral.



La prestació social substitutòria pot fer-se també a l'UJI

La Universitat Jaume I i l'Oficina per a la Prestació Social dels Objectors
de Consciència han establert un concert de coHaboració que permet
realitzar la prestació social substitutòria en activitats acadèmiques i
serveis de suport de la comunitat acadèmica. Si estàs per la feina, en el
SASC tenen tota la informació que necessites.

AGENDA

• 12 de novembre. Con
ferència: Teoría y practica
de un teatro de urgencia: el
caso de Manuel MartÍne:
Mediero, per John P. Ga
briele, College of Woo ter
(EUA). Campus de la carre
tera de Borriol. 12h.

• 12 i 13 de novembre.
Reclam. f Mostra de Teatre.
La Cuina: "Mentideres".
Teatre del Raval. 21 i 20 h,
respectivament.

• 14 de novembre. Re
clam. f Mostra de Teatre.
Teatre de la Nau: "Ja puc
anar al cole". Teatre del
Raval, 18 h.

• 18 de novembre. Con
ferència: La dirección estra
tégica de la empresa y la
economía de la empresa, per
Juan J. Renau (Univer itat
de Valencia). Sala d'Actes
del Campus de la Penyeta
Roja. 12 h.

• 18 de novembre. Con
ferència: La arbitrariedadde
los poderes púb1icos, per
Tomas R. Fernandez (Uni
versitat Complutense de
Madrid). Sala de Juntes del
Campus de la carretera de
Borriol. 13 h.

•18 de novembre. Aula de
Cine. Cicle de Tardor "Thri
llers". Projecció de "Hemy,
Portrait of a Serial Killer".
Teatre del Raval, 20 h.

• 18 de novembre. Re
clam. I Mostra de Teatre.
Falaguera Teatre: "Kiss me
beaucoup prou!" .Pub Terra.
23 h.

• 19 de novembre. Con
cert de santa Cecília. Or
questra de Plectre Jaume I.
Campus del carrerd 'Herrero.
20 h.

voluntariat i funció social
de la PSS. També oferirà
uns altres que tindran els
seus continguts en funció
de les activitats que vaja a
desenvolupar el col·la
borador social.

El 20% dels llocs són
oberts a tota la societat, la
resta està destinada a mem
bres de la comunitat univer
sitària.

Els col·laboradors socials
tenen els mateixos drets i
deures que el personal de la
secció corresponent i di 
posen lliurement del seu
temps de descans. Els
estudiants interessats a
realitzar la PSS a la Uni
ver itat Jaume I poden
sol ·licitar més informació
en el Servei d'Animació
Sòcio-cultural, que es troba
a la primera planta del
Campus de laPenyetaRoja.
El telèfon és el 34 58 64.

mació sobre campanyes no
governamentals.

d) Informació sobre be
ques i borsa de treball per a
estudiants.

e) Borsa d'allotjament.
2. Suport al Servei

d'Esports.
3. Suport a la mobilitat

universitària.
4. Programa extra

ordinari per a la recu
peració de fons biblio
gràfics antics.

5. Suport a la coor
dinació de la PSS.

6. Animació juvenil
sòcio-cultural.

7. Possibilitat d'oferir
un lloc per a la conservació
i millora del medi am
bient.

La Uni versitat oferirà
cursos de formació general:
un curs de coneixement
bàsic de la institució i el seu
entorn i un de filosofia del

L
a prestació social
sub titutòria
(PSS) té unadura

ció de 13 mesos; es desen
volupa en una destinació
de caràcter civil i consisteix
en activitats d'utilitat pú
blica o d'interès social o
general.

La Universitat Jaume I i
l'Oficina per a la Prestació
Social dels Objectors de
Consciència (OPSOC) han
subscrit un concert pel qual
la universitat ofereix di ver
sos programes per al'exer
cici dels següents llocs de
col·laboració social:

1. Informació sobre
temes d'interès per a la
comunitat universitària:

a) Informació sobre el
servei militar i l'objecció
de consciència.

b) Informació sobre
campanyes institucionals.

c) Solidaritat i infor-

11 IFÏnfOr:-~ti~
ARA POTS FER LA PSS A LA JAUME I

Adéu a les armes

".


