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Publicació quinzenal de l'estudiant

TOTS ELS ESTUDIANTS PODEN PARTICIPAR

Al desembre, eleccions a Departaments

D
imarts 14de desem
bre, se celebraran
les eleccions a re

presentants d'e tudiant en
departaments i unitats pre
departamentals. Aquestes
eleccions es regiran per una
normativa que es farà
pública els propers dies
mitjançants els taulers del
SIAE.

En aquestes eleccions
poden participar, com a
votants i com a candidat ,
en cada departament o unitat

pre-departamental, tots els
estudiants que estiguen ma
triculats en alguna assig
natura troncal o obligatòria
i que dep~nen d'aquests.

Amb aquesta finalitat, es
publicarà el cens d'estu
diants per departaments o
unitats, per tal que cada
estudiant sàpiga en els que
pot votar.

Per a la presentació de
candidatures 'obrirà un
termini del 2 al IOde
desembre. Les sol· licituds

per a ser inclòs en les lliste
de candidats hauran d'indi
car la titulació en la qual es
troba matriculat i els depar
tament o unitats pels quals
desitja concórrer. Aquestes
sol·licituds han de presentar
se al Registre General,
adreçades a la vice-rectora
d'Organització de la Docèn
cia i Estudiants.

La representació en
aquests òrgans té com a
objectiu que el estudiant
participen en les decisions

d'aquests. Posteriorment,
una part dels candidats
electes formarà, amb els
representants en les Comis
sions Interdepartamentals
de Titulació, la Junta de
Representants de la Dele
gaciód'Estudiants. D'aquest
òrgan de la Delegació
emanen els representants
dels estudiants en la Junta
Consultiva Provisional de
Govern i unes altres comis
sions de la Universitat
Jaume I.

NOU Equip de Govern

El nou Equip de Govern de la Jaume I aposta per la continuílat

Després del nomena
mentdel professorCelestí
Swirez Burguet com a
Rector de la Universitat
Jaume I, el nou Equip de
Govern ha quedat consti
tuït de la següent manera:
vice-rectorde Professorat
i Departaments,José Luis
Gonzalez Cussac; vice
rectora d'Organització de
la docència i Estudiants,
Rosa María Moliner Na
varro; vice-rectora d'In
vestigació, María Dolo
res Rodrigo Carbonell;
vice-rectora de Cultura,
Innovació Educativa i
Assistència Università-

ria, Isabel Ríos García;
vice-rector de Cooperació
Internacional i Relacions
Externes, Juan-Luis Gó-

mez Colomer; secretari
general, Francisco Marco
Viciano, i gerent, Pedro
García Moreno.

Es tracta d'un equip
de continuïtat en el qual
l'única persona nova és
Francisco Marco.



JA ÉS UNA DE LAS MAJORS JÚNIOR-EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

a júnior-empresa Eade-Consulting va celebrar, el
passat 25 de novembre, una reunió general dels
seus associats per a informar-los de les futures

activitats a desenvolupar i animar-los a participar-hi. A
curt termini EADE-Consulting ha programat dos cursos de
comptabilitat per ordinador, que se celebraran els dies 20,
22, i 23 de desembre, i 3, 4 i 5 de gener de 1994,
respectivament. Per a més tard s'hi han previst cursos dels
sistemes operatius MS-DOS i Windows, en dates encara
sense confirmar.

Amb aquests cursos EADE-Consulting pretén ampliar
els coneixements de comptabilitat dels seus associats,
aplicant la informàtica que s'utilitza a nivell empresarial.

A hores d'ara, més de 110 estudiants de la diplomatura
en Ciències Empresarials i de la llicenciatura en
Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat

EADE-Consulting celebrà la seua reunió general

L
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PREMIS I CONCURSOS

REF. PREMI TERMINI CONVOCA DOTACIÓ

SIAE Concurs juvenil de projectes 18-12-93 Cambra de Comerç de Castelló 200.000 PTA
de creació d'empreses

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
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" 200.000 PTA
GU-82 Assaig. "Teodomiro Menéndez" 30-11-93 Fundació Astúries 1.000.000 PTA
SIAE Concurs d'idees empresarials 30-11-93 BUINSA 300.000 PTA
SIAE Concurs de monografies 30-11-93 Diputació Provincial de Sevilla 500.000PTA
SIAE Pintura. VII Premi 30-11-93 Instituto de Estudios Jienenses 1.000.000 PTA

Emilio Ollero
SIAE Còmics. "Vila de Petrer" 01-12-93 Ajuntament de Petrer 30.000PTA
SIAE Literatura juvenH breu 10-12-93 Ajuntament de Mislata 50.000 PTA

BEQUES I AJUDES

BOE
BOE
BOE

Ajudes per a cooperació 31-12-93
Beques per a estudiar a Noruega 17-12-93
Beques per a estudiar als Països 15-12-93
Baixos

Ag. Espanyola de Coop. Internacional
D. Gral. de Relacions Culturals
D. Gral. de Relacions Culturals

5.500 CN/mes
1.250 FL/ mes
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PREVISTA PER AL DIA l DE DESEMBRE

L'assemblea de la Delegació d'Estudiants
convoca una jornada de protesta

Acostament
Finalment es va realitzar

un balanç de l'actuació de
la Delegació d'Estudiants
al llarg del curs passat i,
com a conclusió, es va
assenyalar la necessitat de
crear una comissió que
s'encarregue de l'estudi de
les normes de règim intern
de la Delegació i de l'a
costament més directe d'a
quest òrgan de represen
tació a la globalitat dels
estudiants matriculats en
totes les titulacions de la
Universitat Jaume 1.

Nous càrrecs
L'assemblea va elegir

també els representants de
les comissions interde
partamentals de les di
ferents titulacions. Una
altra de les qüestions
abordades va ser l'actual
organigrama de funcio
nament de la Delegació

Un aspecte de l'assemblea d'estudiants del dia 24

L 'assemblea gene- d'Estudiants; es va posar D'altra banda, Dídac
ral de la Delegació de manifest la necessitat de Margaix, secretari de la
d'Estudiants, reu- crear un grup de treball que Delegació d'Estudiants, va

nida el passat dimarts 24 estudie possibles modi- presentarladimissiódavant
de novembre, va decidir ficacions en aquesta es- l'assemblea al·legant moti
convocar una jornada de tructura. us personals. Atès que no hi
vaga d'estudiants per al Amb vista a la jornada van haver candidats a
dimecres I de desembre. de protesta es va decidir la ocupar aquest càrrec, la
La convocatòria respon a constitució d'un grup en- secretaria de la Delegació
protestes generals del carregat de redactar el queda, de moment, vacant
sistema universitari com el manifest reivindicatiu. A fins que es produesca el
finançament de les uni- més de la vagae convocarà relleu en una nova assem
versitats públiques, l'aug- una manifestació pels carrers blea.
ment de les taxes i a de Castelló que fmalitzarà
problemes concrets dels en algun dels tres campus
estudiants deia Universitat de la Universitat Jaume 1.
Jaume I, com ara la neces- Pel que fa a l'elecció de
sitat de més línies d' auto- representants en les comis
busos i la implantació de sions interdepartamentals
nous plans d'estudi. de titulació, l'assemblea va

remarcar la importància de
l'actuació de la represen
tació e tudiantil en aques
tes, assumint un paper actiu
i dinàmic; ja que aquests
representants han de tractar
qüestions com ara els
horaris, els calendaris
d'exàmens i els criteris de
distribució de grups per
titulacions.

La DE vol
més autobusos

La Delegació d'Estu
diants iniciarà, en breu, una
campanya de recollida de
fumes perquè s'amplie el
nombre de línies d'autobu
sos que uneixen els campus.

La Universitat Jaume I,
en col·laboració amb el
Centre d'Informació i
Prevenció de la Sida de la
Conselleria de Sanitat i
Consum han programat, per
aldia30ales 13h,ial'aula
101 del Campus del carrer
Herrero, una xarrada-col
loqui a càrrec d' Ana Torre
lla, responsable del dit
centre. El dia I de desembre
l'Aula de Teatre represen
tarà diversos esquetxos
al·lusius a aquesta proble
màtica, als tres campus, i a
les 11 i a les 17 hores, al
saló d'actes del Campus de
la carretera de Borriol, es
projectarà la pel·lícula
eompañeros inseparables,
de Norman René.

Universitaris
contra la sida

Et recordem que la Uni
versitat Jaume l ofereix
programes per a l'exercici
de llocs de col·laboració
social.

Si el Minsteri de Justícia
ja t'ha reconegut la con
dició d'objector it'interessa
fer la prestació a la Univer
sitat, posa 't en contacte amb
el SASC, telèfon 34 58 64.

Si necessites informació
respecte a la decisió de fer
te objector, telefona al
Consell de la Joventut (23
9908).

La PSS a la
Jaume I



• IFÏnformatiu
L1UJI T10FEREIX ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA AGENDA

Quinze professionals s'encarreguen del servei d'Assistència Psicològica

S'han acabat les neures • 29 de novembre. Aula
de cine: The Grijiers (v.o.).
Sala d'actes del Campus de
la carretera de Borriol. 11 h.

• 30 de novembre. Con
ferència: Las sanciones
administrativas, per José
María Baño, Catedràtic de
la Universitat de València.
Sala de juntes del Campus
de Borriol. 12 h.

• 30 de novembre. Expo
sició: Egipte, ahir i avui.
Casa Abadia, 18, 30 h.

• 30 de novembre. Con
ferència: La entidad medi
terranea de Egipto y Es
paña, per Gamal Abdel
Karin, catedràtic de la
Universitat del Caire, di
rector de l'Institut Egipci
d'Estudis Islàmics. Edifici
Hucha, 19'30 h.

• 1 de desembre. Taula
redona: Entrada en vigor
del convenio de Schengen:
implicaciones para España.
Ponent : Luis Luengo i
Edudardo Rentero. Salade
Juntes del Campus de la
carretera de Borriol, 12 h.

• 1 i 2 de desembre. Con
ferencia: Trasplante de
órganos, per Javier
Guasch, metge de l'Hospi
tal General de Ca telló.
Coordinador provincial de
trasplantaments d'òrgans.
Aula Al 04 del Campus del
carrer d' Herrero i sala
d'actes del Campu de la
carretera de Borriol, res
pectivament. 13 h.

·1 de desembre. Tertúlia
Literactual. Autor invitat:
Jaume Fuster, novel·lista.
Llibreria Pictograma (CI
Gaibiel, 8) 22 h.

• 2 de desembre. Con
ferència: La regulación del
comercio minorista, per
Ignacio Cruz, catedràtic de
la Universitat Autònoma de
Madrid. Campus de la
Penyeta Roja, 12 h.

més de reportar un benefici
directe a la societat consti
tueix un mitjà eficaç per a
l'avanç de la inve tigació
en aquesta ciencia.

El Servei de la Universitat
Jaume Iestà integrat, durant
el present cur , per dos
equips, dirigits per les
doctores Cri tina Botella i
Rosana Clemente, que
engloben més de 15 psi
còleg de la comunitat
univer itaria. En pròxim
curso el Servei ampliarà
els recur os humans i le
prestacions d'acord amb les
necessitats socials i amb les
línies d'investigació de la
Unitat Pre-departamental.

Davant qualsevol possi
ble dubte, els membres del
Servei t'animen perquè
efectues le consultes que
necessites sobre els pos
sibles problemes que pu
gues patir.

torns d'angoixa, fòbie ,
obssessions, compulsions i
ansietat generalitzada que
no estiguen associats a
quadres d'alcoholisme, dro
gadependencia, depres ions
majors o bipolars, o trastorns
psicòtics.

Les persones interes ades
a utilitzar aquest servei
hauran de telefonar al 3457
49, el 'dilluns i els dimecres
de 10 a 12 hore , i el dimarts
de 15 a 17 hores, per
concertar una entrevista.
Després d'una primera
entrevista exploratòria el
problema quedarà en mans
del Servei, si entra dins de
les seues po sibilitats i si la
persona accepta les con
dicions d'admissió.

La prestació d'assistència
psicològica de dels depar
taments univer itaris és una
pràctica molt estesa per tot
Europa i els E. tat Units. A

La Universitat Jaume Iha posat en marxa el Servei d'Assistència Psicològica
dirigit a tractar problemes d'ansietat en persones adultes i a oferir atenció
precoç i consell familiar per als xiquets de menys de quatre anys que
tinguen problemes de llenguatge oral.

L
a Unitat Pre-de
partamental de
Psicologia ha po

sat en marxa el Servei
d'As istència Psicològica.
Els seus objectius es con
creten en la prestació d' as
sistència psicològica amb
avaluació, intervenció i
estudi de diverses proble
màtiques psicològiques; la
potenciació de la investi
gació en psicologia i faci Iitar
la formació d'especialistes
en psicologia aplicada.

En aquest curs entren en
funcionament-pera mem
bres o no de la comunitat
uniersitària- l'atenció a
problemesd'an ietati l'aten
ció precoç i consell familiar
a xiquets de menys de quatre
anys amb disfuncions del
llenguatge oral. El tracta
ment de problemes d'an
sietat va dirigit a aqueJle
persone que pateixen tra -


