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Aquest llibret ha sigut creat pel Consell d'Es-
tudiants de la UVic-UCC com una petita guia 
pels estudiants més nous com els més vete-
rans de la nostra universitat, a fi de donar a 
conèixer alguns detalls, a vegades desaper-
cebuts, que ofereix la UVic dia a dia.

Tot i això, aquest és un projecte molt nou i 
ens agradaria poder ampliar-lo amb les vos-
tres propostes i idees, enviant-les al nostre 
correu o xarxes socials!



MIRAMARGES

ELS NOSTRES ESPAIS UNIVERSITARIS



ELS NOSTRES ESPAIS UNIVERSITARIS

TORRE 
DELS

FRARES



EL TEU PERMÍS 
DE CONDUIR ARA A:

· Teòrica ONLINE i PRESENCIAL 
  (cursos intensius: caps de setmana)
· TEST D’EXAMEN ONLINE
· PRÀCTIQUES A QUALSEVOL HORA

Rambla Davallades, 13 1r - 08500 VIC
Tel. 93 885 45 88

autoescola@autoescolamontseny.com

OFERTA! 
COTXE AMB 
10 PRÀCTIQUES 
PACK PERMÍS B
Tot inclòs:

377€



ELS NOSTRES ESPAIS UNIVERSITARIS

FACULTAT 
DE

MEDICINA



ELS NOSTRES ESPAIS UNIVERSITARIS

SEU
DE
GRANOLLERS



ELS NOSTRES ESPAIS UNIVERSITARIS

CASA
CONVALESCÈNCIA



CONSELL D’ESTUDIANTS 
DE LA UVIC – UCC (COES)

La funció de la junta és assistir als consells de 
govern de la UVic i organitzar els plens de 
Consell d'Estudiants. Els representants de 
cada grau s’encarreguen de representar els 
seus respectius graus al Consell perquè tingui 
la informació de les diferents classes dels 
graus de la UVic
.
El Consell d’Estudiants és una àrea molt relle-
vant de la Universitat, ja que sense ell no 
s’avançaria cap a una universitat millor de la 
mateixa forma que ho fem actualment.

Des del Consell d’Estudiants ens encarre-
guem de recollir les propostes i els problemes 
dels i les estudiants. A més també portem a 
terme activitats per a la Universitat.

El Consell el conforma una junta (formada per 
8 membres) i representants dels diversos 
graus que s’encarreguen de fer arribar tota la 
informació del que passa a la Universitat a les 
seves classes.

Gestionem també les nostres pròpies xarxes 
socials de comunicació perquè els estudiants 
puguin conèixer el dia a dia de la UVic i saber 
quines són les seves inquietuds.



Aquests son els membres de la Junta 
d’aquest curs 2018/2019

Pots contactar amb nosaltres través del correu 
consell.estudiants@uvic.cat o bé ens podeu 
trobar el despatx de la caseta G.

Adrià Juan
Tresorer

Marta Gannau
Comunicació

Rubén Estévez
Xarxes Socials

Sergi Ferri
Secretari

Yus Touri
Vocal

Juan David Ocampo
President

Manu Teixeira
Vicetresorer

Marina Compte
Vicepresidenta



Hi ha dos tipus de Consell de Govern
El Consell de Govern d'Universitat (CGU) s'acostuma a celebrar cada mes i mig. És l'òrgan 
col·legiat de govern que estableix les línies estratègiques i de programació de la Universi-
tat i és molt rellevant per totes les coses que s'aproven i que afecten els estudiants, PAS i 
PDI.

També hi ha Consell de Govern de Centre (CGC), l'òrgan col·legial de govern d'un centre, 
que és on s'aproven els afers propis del centre i els temes que se segueixen són única-
ment que afecten aquella facultat.

Com un claustre, el Consell de Govern d'Universitat és dirigit pel rector, i el Consell de 
Govern de Centre, pel degà.

QUÈ ÉS UN CONSELL 
DE GOVERN?



Hi ha dos tipus de claustre a la UVic-UCC
El claustre general ordinari que reuneix l'alumnat, representants de PAS, PDI de totes les 
facultats i que està organitzat per Rectorat i que serveix per donar la benvinguda al curs 
acadèmic i repassar la situació a la Universitat. (Art 35.1)
S'hi poden fer-se aportacions. La darrera i més destacada va ser la petició dels estudiants 
de més hores de biblioteca i va ser concedida!
Cada facultat organitza també, com a mínim un cop a l'any, un claustre amb els represen-
tants dels graus per part de l'alumnat, PDI i PAS d'aquella facultat per donar l'ordre que hi 
ha la facultat i quina és la situació dels graus de la facultat. Debatre sobre els projectes i 
objectius anuals del centre i de la universitat. Proposar aquelles accions que contribueixen 
a la bona marxa de la facultat.

Un claustre de facultat està presidit pel degà i el claustre general pel rector.

QUÈ ÉS UN CLAUSTRE?



Som una de les colles castelleres de les 
diferents universitats de Catalunya. La 
intenció de la colla és promoure i ensenyar 
part de la cultura catalana siguin d'on siguin 
els estudiants que participen a la colla.

Els castells universitaris, com el seu nom 
indica, poden ser duts a terme per qualsevol 
membre adscrit a la UVic i estudiants de 
graus superiors dintre la comarca d'Osona. 
No es necessita cap habilitat especial per a 
formar part de la colla i practicar els castells. 

Assajos
Assagem cada setmana de les 13 a les 15 hores, dimarts al pati de Torre dels Frares i 
dijous al pati de Miramarges (davant de l'Edifici B).

Actuacions
-Diades: Hi ha trams de 4-5 diades repartits un cada semestre del curs universitari. Consis-
teixen a actuar dintre el campus de la Universitat que és l'amfitriona de la diada i posterior-
ment hi ha una celebració.
-Pilars: Duem a terme diferents pilars al llarg de l'any en nom de la Universitat.

EMBOIRATS, 
COLLA CASTELLERA

SI VOLS, POTS! 
NO T’HO PENSIS MÉS, VINE I AJUDA A FER PINYA!



Al Servei a la comunitat universitària podràs fer coses com organitzar esdeveniments, 
llogar una taquilla per guardar-hi les teves propietats durant el curs, proposar coses per la 
Universitat, participar dels actes del Servei d'esports... Totes les eines que són 
necessàries perquè et puguis familiaritzar amb la Universitat!

Des del Servei de la comunitat universitària es dona suport als col·lectius de la Universitat 
com la coral, l'Orquestra inclusiva, l'Aula de Teatre, el Consell d'Estudiants i Emboirats.

SERVEIS 
I QUE FA L’Hub

També hi trobaràs l'Oficina de gestió cultu-
ral, la Unitat d'igualtat, el Servei d'assesso-
rament per a estudiants amb discapacitat i 
diversitat funcional, voluntariat, acció social i 
cooperació i el Servei d'orientació psicope-
dagògica.
Per tant... si vols viure la UVic de ben a prop, 
no dubtis i vine a fer-hi un cop d'ull!



És un projecte de gestió integral i intel·ligent 
dels espais de la Universitat. Vetlla per la 
flexibilitat, polivalència, sostenibilitat i segu-
retat de tot el Campus. També vetlla per tal 
que els usuaris de tots els espais, i especial-
ment els laboratoris específics, disposin de 
la informació i la formació necessàries per 
utilitzar-los mitjançant una plataforma més i 
accessos a través del codi QR.

-Funcionament de la plataforma U360º

-Informació dels espais i el seu funciona-
ment

- Benestar i seguretat laboral

-Atenció a l’usuari (UVic Respon)

U360º 
GESTIÓ INTEGRAL D’ESPAIS

Pots consultar les característiques dels espais i equipaments de la UVic-UCC i la documenta-
ció necessària per fer-ne un bon ús i un aprofitament òptim a: http://mon.uvic.cat/u360/



U-COWORKING 
Els espais U-Coworking de treball compartit 
són espais transversals i de diferents 
formats d’ús per a tota la comunitat universi-
tària on poden gaudir dels moments de la 
vida universitària (#momentsuvic). 

Fan la funció tant d'espais de descans com 
de treball individual o en grup, i posen tot el 
Campus al servei de l’aprenentatge.

Pots consultar les seves fitxes tècniques a la 
plataforma anterior i reservar-los a través de 
la secretaria de la teva facultat o bé des de 
qualsevol recepció dels edificis.

https://mon.uvic.cat/u360/espais-i-equi-
paments/ucoworking/



SAV-TEC, 
PRÉSTEC AUDIOVISUAL
Al Servei de préstec audiovisual de la UVic, 
hi trobaràs material audiovisual per poder 
fer el teu treball i t'assessoraran per al 
funcionament i l'ús!
Hi trobaràs material audiovisual de tota 
mena! Càmeres, micròfons, trípodes...

Ubicat a l’edifici E a la planta ES101.



ÀREES DE LA UNIVERSITAT DE VIC

A principi de curs, l'Àrea de Màrqueting 
busca estudiants de la UVic interessats a 
col·laborar en sessions d'orientació als cen-
tres de secundària, fires, jornada de portes 
obertes, campanyes de publicitat i tasques 
puntuals de l'Àrea.

Per poder-hi accedir cal tenir un mínim de 
32ECTS matriculats i disponibilitat horària 
de matí o tarda.

Pel setembre o l'octubre s'envia a tots els 
estudiants un formulari per inscriure's en cas 
de voler ser col·laborador/a. La inscripció 
implica anar presencialment a una sessió on 
es detallen les condicions i en què consis-
teixen exactament les diferents tasques.

ÀREA DE MÀRQUETING



Des de l’àrea de les TIC de la UVic és du a terme principalment la gestió de tot el servei 
informàtic i els seus derivats.

La impressió centralitzada també és un dels productes estrella que ofereix aquesta àrea. 
Recorda que a les impressores de la Universitat pots imprimir-hi, fotocopiar i fins i tot esca-
nejar! I no t’oblidis que també et pots descarregar el paquet Office 365 de franc. Només cal 
que pitgis el botó de l’aula virtual de l’Office 365 i seguir els passos!

No oblidis que si necessites ordinador per treballar, en trobaràs tant a la biblioteca com als 
espais U-Coworking habilitats als diferents campus.

Més informació a: serveistic.uvic.cat 

ÀREA DE LES TIC 
SERVEI INFORMÀTIC

ÀREES DE LA UNIVERSITAT DE VIC



ÀREES DE LA UNIVERSITAT DE VIC

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES
 I SERVEIS GENERALS

L’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals s’ocupa de la planificació i gestió de les infraestruc-
tures i equipaments, dels serveis logístics de consergeria i manteniment, de l’atenció a l’usuari, 
tant presencialment com telefònicament, vetlla per uns campus intel·ligents i sostenibles, vetlla 
per la seguretat, el funcionament de les infraestructures i el benestar i la salut de les persones 
i la gestió de les compres, assegurances, viatges i contractacions de la Universitat
 
Com notificar una incidència dels espais, infraestructures i/o instal·lacions?

Podeu notificar-ho a qualsevol recepció dels edificis o a la secretaria del teu centre. També, 
pots enviar un correu electrònic a: manteniment.mm@uvic.cat  

Campus Sostenibles, 
Segurs i Saludables

Vetllem per unes instal·lacions més eficients 
i sostenibles, cosa que no només es benefi-
ciósa pel medi ambient, sinó també per a la 
salut de les persones.

A nivell de sostenibilitat, col·laboreu amb el 
tancament de les instal·lacions que no s’es-
tiguin utilitzant, per exemple:

Tanqueu els llums de les aules quan queden 
buides

Eviteu deixar portes obertes durant l’hivern, 
provocant l’entrada de fred i pèrdua de 
l’eficiència del sistema de calefacció, entre 
altres.

A nivell de seguretat: 

Si sentiu olor de cremat o hi ha un incen-
di
Aviseu al personal de la UVic o bé premeu 
un polsador d’alarma d’incendi.

En cas d’evacuació de l’edifici

Sortiu de l’espai on us trobeu i tanqueu la 
porta. Seguiu les indicacions del personal 
de la UVic.
A totes les plantes dels edificis hi trobareu 
plànols d’emergència on us indicaran el 
recorregut d’evacuació i dirigiu-vos al punt 
de trobada indicat.

En cas d’emergència mèdica

Si et trobes malament pots demanar ajuda a 
les secretaries i recepcions dels edificis o bé 
trucar al telèfon d’emergències de la UVic: 
93.881.55.55, per tal de procedir amb el 
protocol d’actuació. 
Espereu les indicacions de la persona que 
us atendrà al telèfon.

Per qualsevol altre dubte, informació, 
comentari, etc., contacteu amb AISG trucant 
al 93.881.55.05 o bé al correu 
infraestructures@uvic.cat



PETITS DETALLS QUE MARQUEN
LA DIFERÈNCIA EN EL DIA A DIA
APPS IMPORTANTS PER ANAR AL DIA A LA UVIC!

COM ACTIVAR EL WI-FI?

TUI UVic-UCC  
La Targeta Universitària Intel·ligent et 
permetrà portar el carnet de la UVIC i estar 
connectat amb ella.

 · Xarxa Wi-Fi per a estudiants i personal: EDUROAM
 · Cobertura a tots els Campus 
 · Credencials d’accés:
  - Correu electrònic
  - Contrasenya de la UVic-UCC
 · Clau: la mateixa que al Campus

I si tens problemes amb el WI-FI sigui quin sigui el dispositiu que fas servir, no dubtis a 
venir a l’Àrea TIC, a l’edifici B (espai B125) de Miramarges!

Microsoft Outlook 
App office per tenir el correu de la UVic i 
estar a l’aguait de tot en tot moment!

Moodle  
Et permetrà tenir el Campus Virtual al mòbil: 
aules, els seus missatges i els avisos de les 
tasques!



VOLS TENIR SIGNATURA AL CORREU?

Al següent enllaç trobaràs tota la informació per personalitzar pas a pas la teva signatura amb 
el model UVic. Així com a mínim segur que estalvies presentacions!

https://mon.uvic.cat/ajutcampus/com-personalitzar-la-signatura-a-lentorn-web/

 C. Sagrada Família, 7

 08500 Vic

 Tel. 938 8XX XXX (extensió telefònica)

 nom.cognom@uvic.cat

 www.uvic.cat

 Nom i Cognom

 Càrrec

 Departament, Àrea, Servei o Facultat



Estudiar compta
i descompta

10%
(1) No acumulable a altres promocions ni a ulleres de protecció. Tampoc a Ray-Ban ni a Oakley solar, marques sobre les que ja s’ofereixen preus 
més competitius. (2) Consulteu condicions a la botiga o a la pàgina web.

Descompte addicional (1) per  
a la comunitat universitària (2)

opticauniversitaria.com

Vic Plaça Major, 13 - T. 93 826 87 07



Als patrocinadors: 
El cau del drac, la Disco, Autoescola Rosanas, Autoescola Rossell, Autoescola Ferrer, 
Autoescola Hoy Voy, Bar la Sagrada Família, Club Basquet Vic, Òptica Universitària, 
Pikment, Ateneu de Vic, 9grupimmobiliari i El Punt Calent.

I a les diferents àrees de la universitat: Marketing, Infraestructures, Emboirats, Consell 
d’Estudiants, Àrea TIC, HUB, Secretaria General

ESPAIS PER ALS PATROCINADORS 
I AGRAÏMENTS

Tenim un mètode amb el que et garantim 
l’aprovat de la teòrica i la pràctica a la 
primera, i sinó et retornem els diners. x només

PACK

404€

matrícula + 
curs teòric + 
10 pràctiques

SABIES QUE A HOY-VOY 
SI NO APROVES NO PAGUES?

www.hoyvoyvic.com
Ronda Francesc Camprodon, 32.
08500 Vic



Aquí comença 
el teu camí 

POSEM AL TEU SERVEI MÉS DE 40 ANYS FORMANT CONDUCTORS 

CURS INTENSIU ON-LINE O PRESENCIAL: Tu tries. Curs Intensiu 

de 24 hores de durada. A l’autoescola, al mòbil, a la tableta. A 

T’HO POSEM FÀCIL. La teòrica: 

TEST D’EXÀMEN: A través de la nostra AULA VIRTUAL realitza 
90 test d’examen i aprova a la primera. 

La pràctica. TOT RODAT: 
Fem classes de 1 hora per poder treballar a fons les zones d’exa-
men i els possibles recorreguts. Horaris adaptats al teu ritme: de 
dilluns a divendres de 7:00h a 21:00h. 

PACK OFERTA PERMÍS B 
Matrícula, Curs teòric presencial, 
Aula virtual, Tramitació d’expedient, 
1er Ex. Teòric, 1er Ex. pràctic i 
10 practiques. 

630€ 
Autoescola Rossell · C/ Pare Gallissà, 19 · Vic · Tel.: 93.851.02.86 





POTS ENVIAR LA TEVA PROPOSTA D’ACTIVITATS O DUBTE  A 

consell.estudiants@uvic.cat

O en les nostres Xarxes Socials:

 @estudiants_uvic
 @CoEs_Uvic
 @COESUVic


