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Quarta edició deis Premis Universitat de Vic
de recerca per a estudiants de Batxillerat

Per quart curs consecutiu es convoquen
els Premis UV de Recerca per a estu-
diants de Barxillerat, Les bases de parti-
cipació són les següents:

l. Poden participar-hi tots els alumnes
deis centres de Batxillerat d'Andorra i
les IIIes Balears i de les comarques de
l'A1t Ernporda, l'Alt Urgell, I'Anoia, el
Bages, el Baix Emporda, el Bergueda, la
Cerdanya, la Garrorxa, Osona, el Pla de
l'Estany, el Ripolles, la Selva, el 501-
sones i el Valles Oriental.

2. Les obres que es presentin a concurs
han de ser fruit del treball de recerca in-
dividualo col·lectiva, tutelada, que els
estudiants de Batxillerat duen a terme
com a part del seu currículum.

3. El format, el suport i l'extensió deis
treballs és lliure. Han d'anar, pero,
acompanyats d'una síntesi d'un máxim
de dos folis, mecanografiats a doble es-
pai, per quintuplicar, on constin l'ob-
jectiu, la metodologia, els resultats i les
conclusions de la recerca.

4. Hi haura un premi per a cadascuna
de les següents arces: Humanitats,
Ciencies Socials, Ciencies Experimen-
tals, Tecnologia iArts.

5. Els treballs els presentaran els centres
d' ensenyament, amb un máxirn de cinc
per centre i no més de tres d'una sola
modalitat. Ni en els treballs ni en les
síntesis ha de constar-hi el nom de l'au-
tor ni el del tutor. Els treballs aniran
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balls i els noms deis autors i deis tutors
corresponents.

6. Els destinararis deis premis en me-
rál-lic seran els estudiants, En el cas que
es premií algun treball col-Iectiu, el va-
lor del premi es repartirá a parts iguals
entre els components de l'equipo

7. Els membres del jurat seran profes-
sors de la Universitat de Vic.
El jurat es reserva el dret de canviar
d'area algun deis treballs presentats per
tal que pugui ser avaluat pel tribunal
més adient en funció del tema i del con-
tingut.

8. El termini rnaxirn de presentació deis
treballs sera el dia 19 d' abril del 2002.
S'han d' adrecar a la Sra. Montse Simon,
Delegació de Recerca de la Universitat
de Vic.

9. El veredicte i l'acte de lliurament de
premis tindran lloc en un acte públic a
la Universitat de Vic durant la darrera
quinzena de maig o la primera de juny.
10. Els premis per als estudiants seran
de 600 euros per modalitat. El jurat es
reserva el dret de declarar deserta alguna
modalitat, així com de subdividir l'irn-
port, sempre en xifres múltiples de 150
euros, en cas d' optar per atorgar segons
i tercers premis, o de concedir ex ae-
quos.
Els centres amb treballs guanyadors re-
bran un premi equivalent al deis seus
alumnes en llibres a triar del cataleg

La untversttet de Vic. amb la intenctc de promoure
la mcorpor ació dets nstudiant s de Babtl\!('rlll a la
tcrme ctc superior. i ernb el co nvencime nt que
acuesta formado ha de combinar adequadament
docencia i recerce. convoca ets quarts premis
dinve stiqa cié arnh les be ee s sequents
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acompanyats d'una carta, signada pel
director del centre o pel cap d'estudis,
certificant que els treballs han estat es-
collits entre tots els que els alumnes del
centre han presentat, indicant a quina
área concursen. Aniran acompanyats
tarnbé d'una plica tan cada; en el sobre
hi constaran els títols deis treballs, i a
l'interior hi constaran els tírols deis tre-



La professora Rosa Guitart
llegeix la tesi doctoral

Rosa Guitart i Aced, professora de la
Facultar de Ciencies de l'Educació, va
llegir e! 22 d' octubre a la Universitat
Autónoma de Barce!ona la tesi docto-
ral Tractament de les actitud s en el con-
text escolar.
El tribunal va ser presidit pel Dr. joa-
quim Gairín (UAB) i van actuar com
a vocals les doctores M. Jesús Come-
llas (UAB), Isabel Gómez (UAB),
Isabel Carrillo (UY) i Teresa Mauri
(UB).
La recerca, dirigida pels doctors Joan
Rué (UAB) i Mariana Miras (UB), és
una proposta de teoria aplicada sobre
com treballar e!s continguts actitudi-
nals dins e! currículum i l'ambit insti-
tucional deis centres escolars de pri-
maria.
Partint d'un mode! curricular que
comporta I'autonomia de! centre i la
introducció de! context tant en l'es-
tructura com en e! contingut curricu-
lar, així com d'un model d'educació
moral i cívica basat en l' autonomia de
I'individu i l'assumpció deis valors de-
mocrárics, la proposta demana replan-
tejar-se l'estructura curricular actual,
partir de! treball en equip de! profes-
sorat, contemplar e! context d'aula i
de centre com a instrument per a
I'aprenentatge infantil o incidir amb
e! treball individual tant en e! vessant
personal com social de l' alumnat.
La tesi inclou una proposta de tracta-
ment de les acti tuds no sexistes a l' es-
cola com a exernplificació de l'aplica-
ció de la proposta actitudinal general.
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Comissió dels 25 anys del
naixement de la Universitat de Vic

amb l'Escola de Mestres

Lany 1977 s'inaugurava a Vic e! pri-
mer curs de l'Escola Universitaria de
Mestres Balmes, ernbrió de l' actual
Universitat de Vic. Amb aquest mo-
tiu s'ha creat una comissió per prepa-
rar e!s actes i publicacions cornme-
moratius del vint-i-cinque aniversario
Aquest és un bon moment per recopi-
lar la perita historia de la universitat
conternporania a Vic i d'analitzar on
era i on és l' ensenyament deis mes tres
en e! nostre país. El gruix deis acres
commemoratius tindra Iloc a partir
de l' abril de! 2002.

Manuel Llanas publica la Historia
de l'Edició a Catalunya

El Dr. Manuel Llanas, coordinador
deis estudis de Biblioteconomia i 00-
cumentació de la Facultar de Ciencies
Humanes, Traducció i Documenta-
ció de la Universitat de Vic esta duent
a terme l' estudi i edició de la Historia
de l'Edició a CataLunya, projecrat en
quatre volums deis qual acaba d'apa-
reixer e! primer, titular ELllibre i l'edi-
ció a Catalunya: apunts i esbossos,que,
en paraules de! rnateix Llanas, ve a ser
l'aperitu de! conjunt de l'obra.
El Dr. Llanas és coordinador de! grup
de recerca de la Universitat de Vic
Editors, traduccions i traductors a La
CataLunya contemporánia que ja tre-
ballava en l' estudi de l' edició a Cata-
lunya quan va rebre l'encarrec de!
Gremi d'Editors de Catalunya de pu-
blicar una historia global de la pro-
ducció editorial catalana.

Visita a Cuba

EIs professors Josep M. Serrat, dele-
gat de! rector per a la Recerca, i Al-
bert Hueso, tecnic de! SART, van ser
a Cuba de! 7 al 14 de novembre per
visitar e! Instituto de Investigación de
La Industria ALimentaria, de! govern
cuba, que dóna suport tecnologic a la
indústria alimentaria cubana. El pro-
fessor Hueso va impartir un curs so-
bre Punts crítics a la indústria ali-
mentária al q ual van assistir 74
persones de les indústries alimenta-
ries cubanes, i e! Dr. Serrat treballava
les possibilitats de col-Iaboració en re-
cerca i docencia i preparava un conve-
ni d'intercanvi de professors i estu-
diants. També van aprofitar e! viatge
per visitar la Escuela de ChocoLatería
de Latinoamérica y el Caribe que diri-
geix e! vigata Joaquim Capdevila.

Representants de la Procuradoria
dels Drets Humans de Guatemala

a la Universitat de Vic

De! 3 al 8 de desembre Mildre Casti-
llo i Guisela Flores, representants de
la Procuradoria deis Drets Humans
de Guatemala, seran a Vic en e! marc
de! Projecte de Cooperació amb
aquest país centreamericá. Durant la
seva estada impartiran tres conferen-
cies als estudianrs de la Facultar d'E.
ducació. La primera, La realidad de
Las Comunidades Nueve de Enero i el
Tesoroanirá especialment adrecada als
estudiants de tercer curs d'Educació
Social i de Mestres que realitzaran les
practiques a Guatemala de gener a
marc de 2002. Les altres dues con-
ferencies, Educación e infancia en Gua-
temala i La situación de La mujer en
Guatemala, seran obertes a tota la co-
munitat universitaria.
Mildre Castillo i Guisela Flores orga-
nitzaran, amb e!s professors d' aquí, e!
període de practiques deis estudiants
que viatjaran a Guatemala, i visitaran
altres enritats educatives de la comar-
ca d'Osona.



Marta Peix, membre del PASde la
UV,va morir d'accident de tránslt

Marta Peix, secretaria de la Facultar
d'Educació de la UV i regidora de
l'Ajuntarnent de Sant Pere de Torelló,
va morir e! dia 27 de novembre d'acci-
dent de tránsit a la carretera de Sant Pe-
re de Torelló. Havia cornencat de treba-
llar com a maquetadora per a Eumo
Editorial e! 1994 i per a Eurnográfic e!
1996 i e! seternbre d'aquest mate ix any
es va incorporar a 1'Área de Comunica-
ció de la Universitat de Vic on va treba-
llar fins al febrer de 2000, que es va in-
corporar a la Secretaria de la Facultat
d'Educació.
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Comenca el Master de Flsloterá-
pia de l'Esport a Granollers

El 22 de novembre va tenir lloc l'acte
d'inauguració de! Master en Fisio-
terapia de l'Esport que s'irnparteix a
Granollers gracies a un conveni signat
entre la Universitat de Vic, I'Ajunta-
ment, i I'Hospital de Granollers de!
qual inforrnavern en e! Campus 102.
L'acre consistí en una taula rodona
sobre La fisioterapia de l'esport en el
context de la competiciá, l'esport d'elit,
l'esport de lleure i l'actiuitat flsica. Hi
participaren Sergi Barjuan, de! Fut-
bol Club Barce!ona; Ramon Verda-
guer, ciclista campió d'Europa; Igna-
si Yzaguirre, director de! Centre de
Medicina de l'Esport de Granollers;
Daniel ]iménez, vicedega de! Col-legi
de Fisioterapeutes de Catalunya i
Manuel Balcells, tinent d'Alcalde de
l'Ajuntarnent. Les classes s'irnparrei-
xen a l'Hospital de Granollers.

Valentí Massana parla a la UV de
la formació dels esportites d'elit

Des de la Llicenciatura de Ciencies de
1'Activitat Física i de 1'Esport i de la
Diplomatura de Mestre d'Educació
Física es van organitzar dues con-
ferencies sobre temes esportius. El dia
21 de novembre es va convidar Valen-
tí Massana, campió de! món de mar-
xa en la distancia de 20 quilórnetres e!
1993 i medalla de bronze en e!s 50
quilórnetres als Jocs Olímpics d'At-
lanta, per parlar de la formació dels
esportistes d' elit, Massana, que és lli-
cenciat en Ciencies Físiques, va par-
lar, a partir de la seva experiencia, de
la possibilitat de combinar els estudis
universitaris amb una carrera esporti-
va d'alt nivel!. El dia 30 va ser també a
la Universitat de Vic e! cap d'Esports
de! diari El País a Catalunya Ramon
Besa, per parlar sobre l' esport entre la
cultura i l' espectacle.
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Entre 1'1de desembre de 2001 i el31 de gener de 2002, cada cop que paguis amb
el teu Carnet UV tens la possibilitat de guanyar 1 quilo, parque a Caixa Catalunya
sortegem 10 premis d'1 milió de pessetes.

Per posar-te'n un a la butxaca, no cal que facis cap estorc extra. Simplement,
aprofita per pagar totes les teves despeses habitual s amb el teu carnet universitari.
Memoritza-ho: com més I'utilitzis, més números tindras per guanyar 1 guilo.

El sorteig se celebrará el dia 8 de febrer de 2002 i el resultat es comunicará directament als guanyadors
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Nadals i nadales, novetat
de poesia per a les festes

Una antologia titulada Nadals i nada-
les se suma a la col-lecció «Calaix de
versos» d'Eumo Editorial.
Jaume Subirana, antoleg de l'obra, ha
aplegat 62 poemes i cancons de Na-
dal, tant tradicionals com d' autors
clássics i contemporanis.
Els poetes Anna Aguilar-Amat, Nar-
cís Comadira, Joan Margarit i Fran-
cese Parcerisas, entre altres, participa-
ran en la presentació de l' obra que es
fara e! dia 21 de desembre a la Casa
del Llibre de Barcelona. També parti-
cipara en la lectura poética el profes-
sor de la Universitat de Vic Pere
Quer.

La tMona. De la terra a la cuina,
novetat de cuina

D'alrra banda, Fina Vila i Pep Palau
signen elllibre La tafona. De la terra a
la cuina, una obra que vol apropar els
lectors a la practica deis tofonaires,
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descobrir les excel-lents propietats
d' aquest rubercul i presentar un re-
ceptari breu, pero exquisir, per gaudir
de la tofona a taula. lnclou receptes de
Ferran Adriá, Nando Jubany i Toni
Sala.

Elllibre de losep Puigsech sobre
el PSUC es presenta a Vic

L'historiador i membre d'lC- V Jordi
Figuerola presentara el llibre Nasal-
tres, els comunistes catalans, de Josep
Puigsech, el dia 15 de desembre al
Casino de Vic.
La presentació s'inclou dins el progra-
ma d'activitats de commemoració del
65e aniversari de la fundació de!
PSUc.

Cota Zero dedica el nou
monográflc a l'art rupestre

«Arr rupestre: investigació i conserva-
ción és el tírol del dossier que la revista
d'arqueologia Cota Zero publica en e!
número d'aquest mes de desembre.

Constitució de la Junta de
Coordinació de la Universitat de Vic

El dia 29 de novembre va tenir 1I0c la
primera reunió constitutiva de la
Junta de Coordinació de la UV.
Segons estableixen els Estatuts de
la Universitat de Vic, la Junta és I'or-
gan col-Iegiat de coordinació dels
centres, serveis i empreses vincula-
des i d'assessorament i de consulta
del Consell de Direcció de la Univer-
sitat, i es reunirá com a mínim tres
vegades cada curs académlc. La
constitueixen el Consell de Direcció
de la Universitat, els caps d'estudis,
els directors i responsables de ser-

veis i d'empreses vinculades a la UV
i altres responsables de gestió que
determini la propia Junta.
En aquesta primera reunió varen in-
tervenir el rector, Ricard Torrents,
que va donar per constitutda la Jun-
ta; el vicerector d'Afers Académlcs,
Ramon Pinyol, que va repassar els
temes més importants que es desen-
volupen aquest curs, i el gerent, An-
toni Uix, que va fer una valoració po-
sitiva del moment actual pel nivell
de matriculació i les perspectives de
futur de la Universitat de Vic ••

EIs arqueolegs Walter Cruells, Gem-
ma Hernández i josep Castells han
coordinat e! monografic.
El centre cultural la Farinera de! Clot,
de Barcelona, acollira la presentació
de la revista, que anirá a carrec del
professor Julián Martínez, un deis
col-laboradors del dossier, i que tindrá
lloc el dia 13 de desembre.

Eumo publica noves llibretes
autocorrectives de vocabulari

Vocabulari 1 i 2, de Oolors Badia,
Salvador Comelles, Queca Criach,
Andreu Grané, Marta Jarque i Mont-
serrat Vilá, són dos quaderns d'exer-
cicis, pensats com a material de reforc
per treballar de manera sistemática el
vocabulari basic catala.
Aquest material, que Eumo Editorial
publicara aquest gener, continua la
tradicó d'edició de quaderns de llen-
gua i sera d'utilitat tant per a l'ense-
nyament secundari obligatori com per
a l'ensenyament d'adults o d'alumnes
estrangers.

El Campus us desitja
un bon any 2002

Aquest número del Campus tanca un
any i n'enceta un altre. Des de la re-
dacció volem aprofitar l'avinentesa
per desitjar unes bones festes de Na-
dal a tota la comunitat universitaria de
Vic i un any 2002 més pacífic que no ho
ha estat l'any que deixem. Fem vots
parqué la humanitat sápiga reconél-
xer la seva unitat profunda més enllá
de races, retigions i ideologies i vulgui
dotar-se d'instruments polítics glo-
bals que ti permetin resoldre les desi-
gualtats i els conflictes des de pers-
pectives equitatives i dernocrátlques.


