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ELS ESTUDIANTS PODEN PARTICIPAR DIRECTAMENT EN LA SEUA GESTiÓ

18-F: eleccions ajuntes de centre

Aquestes eleccions garanteixen la gestió dels estudiants als centres

E
I pròxim dia 18,

divendres, tindran
lloc le eleccion a

juntes de centre a la Uni
ver itat Jaume I. D'aquest
procé orgiran tre noves
juntes, corresponent a la
Facultat de Ciències Hu
manes i Social , a la
Facultat de Ciències Jurí
dique i Econòmiques, i a
l'E cola Superior de Tec
nologia i Ciències Expe
rimentals.

La junta de centre és
l'òrgan màxim de repre
sentació, deci ió i control
de le facultats ide l'escola.
La componen, com a mem
bre nat ,el degà o director,
que la pre ideix, els vice
presidents de le comis
sion interdepartamental
de titulació (CrT) i el
directors i coordinadors de
departament i unitat
predepartamentals. El
membres electe es di 
tribueixen de la egüent
manera: 21 persones ele
gide entre el personal
docent i investigador del
centre; 12 e tudiant que
cobreixen la representació
de tote le titulacions i
que es distribueixen pro
porcionalment en funció de
la matrícula; finalment, 5
membre repre entant del
per onal d'administració i

erveis de cada facultat o de
l'escola.

La representació e tu
diantil per cada titulació
queda de la següent manera:
a la Facultat de Ciències
Humanes i Socials, un
representant de cada una de
le titulacions de: Profes
sorat d'EGB, Mestre en
Educació Física, Mestre en
Educació Infantil, Me tre en
Educació Primària, Huma
nitats, un per les titulacions
extingide i un altre per
doctorat; amb dos repre en
tant , Filologia Angle a, i
amb tre , Psicologia. A la

Facultat de Ciències Jurí
dique i Econòmique , un
per Graduat Social, un altre
per Admini tració i Direc
ció d'Empre es, un altre per
doctorat, do per Relacions
Laborals, tres per Ciències
Empre arial i quatre per
Dret. A l'E cola Superior
seran elegit un per En
ginyeria Química, un altre
per doctorat, dos per En
ginyeriaTècnica en Disseny
Industrial, uns altre do per
Enginyeria Informàtica i
tre~ per Químique i En
ginyeria Tècnica en Infor
màtica de Ge tió, re pec-

tivament.
En aqueste eleccions

poden votar tot el estu
diants fins a un màxim de
vuit candidats dels pre en
tants pel seu centre. Cada
centre dispo arà d'una
urna e pecífica per al
ufragi estudiantil.

En total concorren 28
estudiants a junte de
centre, distribuïts de la
següent manera: 8 per
l'E cola Superior, 11 per
la Facultat de Ciències
Humane i Socials, i 9
per Ia de Ciències Jurí
digues i Econòmique .
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AMPLIA OFERTA DE CURSOS I CAMPIONATS

En forma amb el Servei d'Esports

E
I Servei d'esports de la Universitat Jaume I ha matrículaés de 30.000 pessetes, que inclou classes teòriques
organitzat per a aquest semestre cursos d'arts i pràctiques. El d'equitació té deu hores de duració, una per
marcials (Wu-Shu i Tai Xi-Xuan); submarinisme setmana, dimarts o dijous, entre les 10 i les 16 hores, a les

de dues estrelles, equitació, espeleologia i el 11 Campionat instal·lacions de la Societat Hípica de Castelló. La matrícula
Universitari de bàdminton, squash i tennis de taula. S'hi és de 8.000 pessetes. El curs d'espeleologia es
poden inscriure tots els membres de la comunitat desenvoluparà del 25 al 27 de març, limitat a 15 places. El
universitària; però us heu d'afanyar, perquè en algunes termini d'inscripcions es tancarà el dia 18 de març i la
d'aquestes activitats les places són limitades. matrícula puja a 6.000 pessetes. Finalment, el 11 Campionat
El curs de Wu-Shu tindrà lloc els dies 19 i 26 de març al universitari de bàdminton, squash i tennis de taula tanca la
Gimnàs Budokan. El de Tai-Xi-Xuan, el16 i 23 d'abril, al inscripció ell0 de març. Els vencedors participaran en el
mateix lloc. La matrícula és de 1.500 pessetes. El curs de Campionats d'Espanya. Si necessiteu més informació
submarinisme de dues estrelles tindrà lloc els dies 21, 22, dirigiu-vos al Servei d'Esports, Campus de la Penyeta
23, 24, 27, 28 i 29 de març. Sols hi ha trenta places, la Roja.
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REF. PREMI TERMINI CONVOCA DOTACIO

SIAE Il,lustració. Contes infantils 15-02-94 Fundació Santa Maria 1.000.000 PTA
SIAE Investigació local "Ramon 26-02-94 Ajuntament de Xirivella 100.000 PTA

Muntaner"
SIAE Teatre radiofònic 01-03-94 Intitut de Cooperació 500.000 PTA:

"Margarida Xirgu" Iberoamericana
SIAE Humor gràfic "Joven y 28-02-94 Joven y Brillante 1.000.000 PTA I

Brillante"
SIAE Poesia, relat, teatre; guions 30-03-94 Universitat del País Basc 50.000 PTA I

radiofònics, de cine i

Itelevisió "ValIe Inc1<in"
LI Investigació econòmica 26-02-94 Universitat de Màlaga 750.000 PTA I1

"Carlos Cubillo Valverde"
LI Literatura breu "Goma de nata" 10-03-94 C. Inf. Juvenil de Sagunt 25.000 PTA
SIAE Contes "Max Aub" 31-03-94 Ajuntament de Segorbe 300.000 PTA

BüE Estudis a Polònia. Estiu 1994 21-02-94 D. Gral. de Relacions Culturals
BüE Estudis a Polònia. Curs 1994-95 21-02-94 D. Gral. de Relacions Culturals

7.740 mb. / mes IIBüE Estudis a Rúsia. Curs 1994-95 15-02-94 D. Gral. de Relacions Culturals
BüE Ajudes per recuperar pobles 10-03-94 D. Gral. de Formació Professional Despeses

abandonats
310.000 FE IIBüE Beques per estudiar al Col·legi 15-03-94 D. Gral. de Relacions Culturals

d'Europa (Bruges, Bèlgica)

80.000 PTA I·BüE Estudis a Grècia. Estiu 1994 18-02-94 D. Gral. de Relacions Culturals
BüE Estudis a Grècia. Curs 1994-95 18-02-94 D. Gral. de Relacions Culturals 70.<XX.l DR / mes II
BüE Places d'auxiliars de 17-02-94 Ministeri d'Educació

conversació espanyols a Europa
BüE Estudis a Bulgària. Estiu 1994 28-02-94 D. Gral. de Relacions Culturals 80.000PTA I
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COM A NOVETAT, EL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA OFERTA:

Curs de tècniques de recerca d'ocupació

E studiants de quart de
Psicologia impar
tirem durant els dies

16, 17i 18defebrer,al'aula
C-004 del Campus de la
carretera de Borriol, un curs
de tècniques per a buscar
treball dirigit a estudiants
de segon cicle.

Assolir èxit no és sols
aconseguir un lloc de treball,
sinó el lloc de treball que
t' has proposat obtenir.
Aquesta afirmació potser et
sonarà utòpica o irreal. Amb
tota la desocupació que hi
ha ara ens diuen d'elegir!
T'ho pots creure, a pesar
del gran nombre de titulats
universitaris desocupats, les
empreses troben difícil
seleccionar persones và
lides. l és que, com en el fet
de buscar parella, no n 'hi ha
prou amb pensar que al món
existeix la teua mitja taron
ja. A més a més, cal que la
trobes, que et dónes a
conèixer, que us tracteu, a fi
que, eventualment, puga
sorgir l'espuma i el compro
mís mutu.

De fet, els objectius
personals són freqüentment
deixats de banda incons
cientment per les persones
quan busquen desespe
radament una ocupació, siga
quina siga.

Motivació, temps i tèc
nica. Els dos primers in
gredients sols els pots
aportar tu mateix. Nosaltres,
per la nostra banda, ens
podem comprometre a pro
veir-te de la tècnica.

Et preguntaràs ara ma
teix en què consisteix
aquesta tècnica, i quines
habilitats pots adquirir amb
el nostre curs de formació.
Però el més important és

que et consciencies que, en
breu, seràs un job-hunter
buscant un treball desespe
radament.

Actualment, al voltant del
20% de la població activa
espanyola es troba en si
tuació de desocupació.
Segons les últimes en
questes el 12% de la po
blació ocupada desitja can
viar de treball. En conjunt,
un 35% de la població activa
es troba buscant un treball.

Moltes d'aquestes perso
nes no aconseguiran el seu
objectiu, senzillament per
què no coneixen on hi ha

vacants a la seua mida, o
perquè no saben com pro
cedir, o potser no dediquen
el temps suficient a aquesta
tasca.

Ara tu tens l' oportu
nitat d'aprendre els pro
cediments de job-hun
ting, que superen amb
escreix a llegir un anunci
de premsa o a esperar una
telefonada de l'oficina
d'ocupació.

El curs que et propo
sem és eminentment pràc
tic. L'agenda inclou activitats
com la confecció d'un
curriculum vitae, cartes de

presentació i d'agraïment,
entrenament en entrevistes
d'informació i selecció,
iniciació en proves d'aptitud
i tests de personalitat, com
desxifrar un anunci, negociar
les condicions de treball i
informació sobre distints
tipus de contracte (actualitzat
segons les normes que van
entrar en vigor a partir de
gener de 1994), etc.

Per a obtenir més infor
mació sobre aquest curs
dirigiu-vos als telèfons 23
2578,243403 i 21 5742, o
a l'aula C-OOS del Campus
de la carretera de Borriol.
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L1ANTIGA IUGOSLÀVIA NECESSITA LA TEUA SOLIDARITAT

Teatre contra la guerra

Una imatge d'Opera Primum: Un conte de guerra

E
Ipròximdia28,tercer
aniversari de la pro
mulgació de la Llei

de Creació de la Universitat
Jaume I, a les 20 hores i al
Teatre Principal de Castelló,
es representarà l'obra de
teatre Opus Primum: Un
conte de guerra, de la
companyia Teatre de la
Resistència.

Aquesta companyia està
formada per actors i drama
turgs de l'antiga Iugoslàvia,
refugiats a Vila-real. La
Universitat Jaume I ha
volgut celebrar la seua festa
d'enguany sumant-se a la
campanya de solidaritat
amb l'antiga Iugoslàvia i
mostrant el seu suport als
refugiats.

Opus Primum:Un conte
de guerra, a més d'haver
estat concebuda per re
fugiats, aborda sense eu
femismes la problemàtica
del conflicte bèl·lic. Es
tracta d'una obra dura, sense
diàlegs, que expressa la
desraó de l'ús de la violència
com a via d'argumentació
política.

El director de l'obra és
Hadi Kurich, ex director del
Centre Dramàtic de Sara
jevo, i els intèrpret són
Mima Kurich, Ana Kurich,
Carmen López Martí, Olga
Sanz, Hadi Kurich, Carles
Benlliure i Alain Vigneau.

El rector de la Universitat
Jaume I, Celestí Suarez, ha
escrit ,a propòsit d'aquesta
representació, que «no
volem que aquest acte siga
una qüestió estètica. L'obra
és suficientment signi
ficativa perquè ens sentim
personalment i institu
cionalment compromesos
en la defensa dels drets
humans, els valors i les ac-

tuacions encaminades a la
pau, lajustíciai la solidaritat.
L'activitat intel·lectual i
científica, de difusió de la
cultura i la creació d'espais
de reflexió són les nostres
tasques fonamentals que han
de complementar-se amb
actes públics que mostren la
nostra posició a favor de la
pau».

Opus Primum: Un conte
de guerra, ha sigut produïda
pel grup Xarxa Teatre, de
Vila-real, que hi ha aportat
infraestructures bàsiq ues
pertal que aquests professio
nals, desplaçats per la
guerra, puguen continuar
treballant en pro de la justí
cia i de la pau.

Leandre L. Escamilla i
Manuel V. Vilanova, direc
tors de Xarxa Teatre, han
assenyalat sobre l'obra que
ara presenta la Universitat
Jaume I, que «són testimo-

nis directes. o els ha calgut
inventar-se una història.
Simplement expressen allò
que, de vegade ,la humanitat
sembla oblidar. Opus Pri
mum: Un conte de guerra és,
sens dubte, una denúncia,
però és una denúncia que
busca de manera angoixant
lapau, l'amor, el record d'un
temps feliç en el passat».

Les entrades per a la re
presentació es posaran a la
venda als SIAE dels tres
campus, i els dies 24, 25 de
febrer, de 18 a 20 hores, a les
taquilles del Teatre Principal,
on també es podran adquirir
el mateix dia 28. El preu és de
500 pessetes per als estudiants
ipersonesque tinguen el carnet
jove, i de 1000 pessetes per al
públicen general. Mésque una
entrada per a l'espectacle, és
una aportació generosa i
solidària per pal·liar la tragèdia
que es viu als Balcans.

AGENDA
• 15 de febrer. Aula de

Cine: Belle époque, de Fer
nando Trueba, i El columpio,
d'Àlvaro Femandez. 11 i 17
h. Campus de la carretera de
Borriol.

• 16 de febrer. Aula de
Cine: El amante bilingüe, de
Vicente Aranda, i La viuda
negra, de Jesús Delgado. 11 i
17 h. Campus de la carretera
de Borriol.

• 17 de febrer. Aula de
Cine:Jamón,jamón ,deBigas
Luna, i Mama, de Pablo
Verger. 11 i 17 h. Campus de
la carretera de Borriol.

• 18 de febrer. Es tanca el
termini d'inscripcions pel
Curs d'iniciació a la Gem
mologia. Vicerectorat de
Cultura, Innovació Edu
cativa i Assistència Univer-
itària. Campus de la Penyeta

Roja.
• 18 de febrer. Es tanca el

termini de preinscr'fpcions pel
Curs de formació en Ter
minologia. Secretaria del
Departament de Filologia.
Campus de la carretera de
Borriol.

• 23 i 24 de febrer. Jor
nades sobre el salari. Con
ferències de Juan Manuel
Ramírez, TomasSala Fran
co, José Ignacio García

inet i Luis Miguel Camps
Ruiz. Sala de juntes del
Campus de la carretera de
Borriol.

• 25 de febrer. Festival
infantil de dibuix sobre el
Tercer món, organitzat pe
Joves de Mans Unide
Plaça Major de Castelló d
la Plana.

Dur


