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Presentació

La comunicaciói la imatge adquireixen una dimensió cada vegada mésrellevanten la nostra societat,i es-
devenen unsfactors imprescindibles en l'activitat empresarial i econòmica. La comunicació és un àmbit ca-

da vegada més fonamental en la gestió de les organitzacions,i l'estratègia comunicativa es torna un factor

determinantpera l'èxit de les empresesi les institucions.

Les organitzacions són organismes dinàmics que requereixen, cada vegada més, persones sòlidamentfor-

madesi alhora capacitades per afrontarel conjunt de necessitats comunicatives. Professionals amb capaci-

tat d'adaptació als canvisi als nous reptes quees puguin anarplantejant i que domininles possibilitats els

recursos de la comunicació deles organitzacions.

A la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques dela Universitat de Vic apostem per impulsarla titula-

ció de Publicitat i Relacions Públiques perquè la comunicació a les organitzacions tenen, cada vegada més,

una importància transcendentali decisiva, i la nova economiai les noves tecnologies generen nous àmbits

de treball i noves formesde focalitzar la comunicació a les empresesi institucions.

La Llicenciatura de Publicitati Relacions Públiques de la Universitat de Vic té coma objectiu prioritarifor-
mar professionals capaçosde dissenyari executarles estratègies de comunicació que requereixenles orga-

nitzacions modernes,a nivell intern i extern, en l'àmbit institucional i en el comercial. La nova titulació

aposta perla integració de les tècniques de comunicació empresarial, incorporantla formació en els diver-

sos vessants de la comunicació que actualmentutilitzen les organitzacions. A més, des del primercurs,les

assignatures tindràn unaclara orientació capa l'especificitat dels coneixements,lligats a la comunicació

empresarial.

  

  

   

  

 

  

       

D'altra banda, un elementdistintiui diferenciador d'aquests estudis serà la seva marcada vocació cap a tot
llò relacionat amb la nova economia i Internet. Així, la Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques

Mà una forta aposta amb un objectiu ben clar: formar personesaltament qualificadesprofessionalment per

der treballar ambles novestecnologies de la informació coma eines de comunicació, però també donara

sudiantla capacitat dereflexionarsobre l'impacte que tindran aquestes noves tecnologies sobrela socie-

d'empresa i la comunicació empresarial.

doncs, aquesta és unatitulació immersa en un projecte formatiuen el quales fan compatiblesels aspec-
IStrumentals amb els aspectes globalitzadors, la qualificació tècnica ambla qualificació humanística,
puls de la capacirat emprenedorai l'esperit d'iniciativa amb la capacitat de treball en equip.

vala una experiència de més de quinzeanys dedicats a la formació universitària en l'àmbit empresarial,

Bt diplomats en Ciències Empresarials, diplomats en Turisme, llicenciats en Administració i

dó d'Empreses, a més de qualificar professionalsi titulats en exercici en el mónde la gestió empresa-
i Una variada oferta de postgraus, màstersi doctorats.

Josep Burgayai Riera

Degàdela Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

 



La Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

 

Estructura

La Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat de Vic imparteix quatretitulacions:

Diplomatura de Ciències Empresarials.

Diplomatura deTurisme

Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses.

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques

 

   

 

   

   

 

   

    

   

  

    

   

    

    

La gestió ordinària en el govern dela Facultat corresponal Degà,el qual delegales questions d'organització

docenten els Caps d'Estudis.

Les unitats bàsiques de docència i recerca de la Facultat són els Departaments, que agrupenels professors

d'una mateixa àrea disciplinària. Al capdavant de cada Departamenthi ha un professor queexerceixles

funcions de Cap de Departament.

Els Departamentsdela Facultat de CiènciesJurídiques i Econòmiquessón:

Departament d'Economia.

Departament de Comptabilitat i Finances.

Departament d'Organització i Empresa.

Departament de Matemàticai Informàtica.

Departamentde Dret i Departamentde Turisme.

Òrgans de govern

El Deganat

a gestió ordinària enel governi administració dela Facultat correspon al Deganat, constituit pels segiients
Membres:

Degà: Josep Burgayai Riera.

Directordel Servei d'Estudis i Empresa: Josep Comasi Martínez.

Cap d'Estudis: Anna Sabatai Aliberch.

CoordinadoradeTurisme: Cristina Fonti Companyó.

Responsable de Relacions Internacionals: Noemí Morrali Palacín.

Responsable d'Inserció Profesional: Lluís Ferreri Trullols
Coordinadorde Publicitat i Relacions Públiques: Paul Capriorti i Peri

ita de Facultar
(Ban Col-legiat de governdela Facultat.
p Mstituida per:

El degàde la Facultat, quela presideix.
a festa de membresdel deganatdela Facultat.

Le Saps de departament.

ES Tepresentants dels professors amb docència plena o exclusiva a la Facultat.

Ñ Estudiants de la Facultat.
EPresentant del personalno docentdestinata la Facultat. 

 



 

Departaments, Professorsi Professionals dels Serveis

Capsde departament

Economia Enric Casulleras i Ambrós

Matemática i Informática Robert Vendrell i Cirera

Organització ¡ Empresa JoaquimaVilai Arumi

Comptabilitat i Finances Mercé Vidal ¡Vila

Dreti Turisme Miquel Genísi Serra

Professors

Departamentd'Economia Joan Boui Geli

Josep Burgaya i Riera

Enric Casulleras i Ambrós

Josep Comas i Martínez

Josefina Damian i Castellví

Lluís Ferreri Trullols

Jesús López i López

Rafa Madariaga i Sànchez

Antoni Morai Puigví

Santi Ponce i Viver

Xavier Rambla i Marigot

Maties Ramisa i Verdaguer

Teresa Serra i Devesa

Josep Terradellas i Cirera

Departament de Matematica

informatica Jordi Casas i Vilaré

Josep Lluís García i Domingo

J. Raymond Lagonigro i Bertran

Joan Carles Martori i Cañas

RamonOller i Piqué

AnnaSabatai Aliberch

Robert Vendrell i Cirera

Xavier Vicente i Soriano

Albert Vicensi Escuer

MontserratVilalta i Ferrer

Departament de Dreti

Departamentde Turisme Dolors M. Alemanyi València

Francesc Baqué i Puig

Josefina Domènech i Rierola

Cristina Font i Companyó

Miquel Genísi Serra

Oriol Iglesias i Bados

Fèlix Jurado i Escobar

Elisi Martínez i Almeda

Laura Masip i Castillo

  

 

Sergi Massana¡ Mas
Antoni Molas i Casas
Milagros Orozco i HermosoAnnaPalomo j ChinarroDolors Palomo ¡ChinarroDolors Puigi Roig

Josep M. Reniu ¡ VilamalaTeresa Sorribas i Roi
Lourdes Vilardell Bujons

Me.

MilagrosYlla ¡ Rico
1entd Organització ; Empresa Ayejandra Aramayo i iAriadnaidenJosé Antonio Corralj MarfilJosefina Damian ¡ CastellvíFernando G.Jaen ¡ CollRamonFabre ¡ VernedasJosep M. Ferré iTrenzanoRamonGisberr i GelonchJosep M. Romai Banús

Oaquima Vila i ArumíDepart
P

«
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Went Ci bla / a ZHANCES Núria Arim

Manuel Ca
Elisaber Paxau ¡Tura
Anna Pérez¡ Quintana
Carme Porter¡ Bo

anyi Serrat
beza i Lambén

ixaderasAnna Sabata i Aliberch
Mercè Vidal ¡Vila
Carme V.iladecans¡ RieraJesús Viñas¡ Vila
Manel Viver¡ Fabregó

Id; :;mes Gongal Calle i Rosinganaord; .Jordina Corominai SubiratsMontse Corrius¡ GimbertJosep Gallarr¡ Bau
Josefina Guix i SoldevilaAnna Masferrer j GiraltJoan Masnou ¡ SuriñachM. Angels Pifianai Garriga

Professionals dels Serveis

Cap deSecretaria Academica
Cap de Secretaria

Secretáries

sAgnès Morató j Serra
Imma Puigi Costa
MercèPrar¡ Trapé
Montse Vivas ¡tse Vivas¡ Llopart

 

 

 



 

Servei d'Estudis i Empresa. SEREM

El Servei d'Estudis i Empresa -SEREM- ésunaentitat dela Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

que té perobjectiu coordinar, desenvolupar i promoureels necessarislligams ambl'entorninstitucionali

empresarial. Aquestes relacions es materialitzen en tres àrees d'actuació: l'organització d'estudis de

Postgrau i Formació Continuada,la gestió de les pràctiquesi la Borsa de Treball i, en tercerlloc,la realitza-

ció d'estudis de recerca i consultoria encarregats per institucions i empreses. El SEREMproporcionaals
alumnesdela Facultat importants oportunitats formativesi de desenvolupamentpersonal.

Estudis de postgrau i Formació Continuada: L'objectiu d'aquesta àrea del SEREM és desenvolupar una

oferta formativa per a postgraduatsi professionals. Constantments'estudien les darreres innovacionsdins
l'àmbit de la gestió empresarialpertal d'oferir una actualització permanentde coneixementsper a aquelles

personestitulades de la Universitat de Vic o de qualsevolaltra que vulguin millorarla formació. Es propor-

ciona també un puntde contacte entre aqueststitulatsi els professionals que assisteixen com a alumnesals

diferents cursos.

Pràctiques i Borsa de Treball:Larealització de pràctiques en empreses abansdefinalitzarels estudises con-

sidera un elementfonamentalpera la inserció professional. El SEREMofereix aquesta possibilitat a torsels

estudiants que ho desitgin. Sota el marc dels econvenis de cooperació educativa:signatsentre la Universitat

i les empreses,els estudiants poden gaudir d'una experièncialaboral afegidaa la sevatitulació. Els estudiants

que realitzen pràctiquess'integren a les empreses amb un pla de treball prèviament pactati tutoritzats per

un professor de la Facultati una persona del'empresa. Les pràctiques donendretal reconeixementde crè-

dits acadèmics delliure elecció sempre quel'alumne presenti una memòria davant deltribunal correspa-

nent. La Borsa de Treball gestionales ofertes detreball que les empresesfan arribara la Facultat,i selecciona

els currículums delstitulats que volen gaudir d'aquestservei i que méss'ajustenals perfils demanats.

Estudis de Recerca i Consultoria: El SEREM dónaresposta a demandes d'empresesi d'institucions públi:

ques que necessiten assessorament tècnic en els camps empresarial i socioeconòmic. S'ha treballar amb

ajuntamentsi altres ens públics en estudis de desenvolupament locali estudis de conjuntura econòmica, És

fan estudis de mercati tasques de consultoria per empreses. Els alumnes tenen aquí unaaltra possibilitate

desenvolupament professional perquè participen com a ajudantsen els diversos projectesi comendell

veure un altre camp d'actuació molt interessant.
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Calendari acadèmic
Començament del curs.

l d'octubre

Docènciència del 1. Quadrimestre.fins al 23 de Bener de 2092

A

. q
.

valuacions de Ir UadrimestreExàmens: del
: 26 de

Avaluacions: lli isElde febrer
r

Docèncicencia de] 2p. Quadrimestre.del 13 de febrer 2] 3] de maig
Avaluacionsdel 2n. quadrimest

7

Lexamens: de |’] dejuny al’ dejuliol4 dejuliol
AvalUacions: 3 ¡

Avaluacions de Setembre:
Exàmens: del 30

Dies festus:

e2001, di
€ novembre qe 2001

de Novembre de 2001
de desem bre de

vendres,festa estara]: dijous,tots santsst Lat), divendresoo, dijous, festa estatali (Pont), divendresMarts, festa
, dimecres,

Patronalde la Uy
festa estara]' dilluns, segona pasqua

, festa major
diada nacional de Catalunya

Es" del 22 de de desembrede 2001 al / de ener de 2002, ambdós inclosos

4

8
lar de 2002 a ] 1 d abr il de 2002 ambdós inclosos

,
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Organització dels Ensenyaments

Pla d'Estudis

El Pla d'estudis de la Llicenciatura de Publicitat i Relacions Publiques haestar elaborat d'acord ambles di-

rectrius generals pròpies d'aquestatitulació, establertes en el Reial Decret 1386/1991, del 30 d'agost de

1991 (B.O.E. n. 234, del 30 setembre de 1991).

La Llicenciatura s'estructura en quatre cursos, articulats en ensenyaments de primercicle (primer i segon

curs) i de segon cicle (tercer i quart curs). El primercicle dels ensenyamentsuniversitaris comprendràels

ensenyamentsbàsicsi de formació general, orientats cap a la comunicació empresarial. El segoncicle estarà

I dedicata la profunditzaciói l'especialització en la comunicació empresarial, així com a la preparació per a

l'exercici de les activitats professionals. Cada curslectiu està organitzat en dos quadrimestres, els quals

consten de 15 setmaneslectives.

La càrregalectiva total de la Llicenciatura és de 300crèdits, entreteòricsi pràctics. El crèdités la unitat de

mesura dela càrrega acadèmica,i equival a 10 horesde classe. Els crèdits totals dela carrera estandistribuits

entreels diferents tipus d'assignaturesi activitats de la segiient manera:

  

     

  

  
  

 

PRIMERCICLE CRÈDITS
Assignatures Troncals 78

AssignaruresObligatòries 66pagaCaireAe

 

 

Total 150

SEGON CICLE CREDITS

Assignatures Troncals 51

AssignacuresObligaróries 6
AssignaturesOptatives 30
Assignatures deLliureElecció 24eoeee oa

 

Les assignatures Troncals (TR) són aquelles que els estudiants han decursarobligatòriament,i que corres-
Ponen a Matèries Troncals inclosesa tots el plans d'estudis que condueixenaltítol oficial de Publicitati
Relacions Públiques.

ES assignatures Obligatòries (OB) són aquelles establertes discrecionalmentper la Universitat,i que s'han

Es Cursar de maneraobligatòria pertotsels estudiants. Conjuntamentambles assignatures troncals formen
tructura bàsica dela titulació.

e signatures Optatives (OP) són les que permetena l'estudiantespecialitzarel seu currículumen algun
PIS ir} . . 4 as 7 Pe a 6o ltineraris previstos de la comunicació empresarial, en funció delesseves preferències i expectatives pro-
sionals

   

: Cred) y 3 sis > a á REdits de Lliure Elecció (LLE) permetena l'estudiant configurar de manera flexible la seva formació,
pro rl ES z . st , >fundint| especialització o bé donantreconeixement acadèmic al desenvolupament d'altresactivi-
lormatives,   
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Assignatures optatives

La Facultat oferirà als estudiants un ampli ventall d'assignatures optatives, que es correspondranals dife-

rentsitineraris d'especialització en comunicació empresarial. A l'hora d'escollir quines assignatures optati-

ves cursar, l'estudiant ha de considerarles seves preferènciesi expectatives professionals. Al primer cicle de

la llicenciatura no hiha assignaturesoptatives.

Els crèdits de Lliure Elecció

Els Crèdits de Lliure Elecció han de permetrea l'estudiant configurar de manera flexible el seu curriculum,

bé aprofundinten algunadeles especialitzacions o bé donant reconeixement acadèmic a altres activitats

formatives que complementin la formació pròpiadela titulació.

Per completareltotal de crèdits delliure elecció previstosal pla d'estudis,l'estudiant portriar d'entreles se-

guents modalitats:

A. Cursant assignatures, que podenser:

I. Qualsevol altra assignatura optativa de la mateixatitulació.

IL. Assignaturesespecifiquesdelliure elecció quela Facultat ofereix.

IH. Qualsevolaltra assignatura dela resta de centresde la Universitat de Vic, semprei quan el contin-

gut no coincideixi en més d'un 2096 ambassignaturescursades en la Llicenciatura de Publicitat i
Relacions Publiques.

B.Per reconeixementdecrèditsperestudis acadèmicsreglatsde nivell universitari.
C.Per reconeixementdecrèditsperaltres activitats no regladesa nivell universitari. És la modalitat que

permet reconèixer acadèmicament altres activitats formatives. L'estudiant ha de sol.licitar prèvia-
mentl'autorització, llevat dels casos en què el reconeixementja estigui previst. Són activitats d'a-
Quest tipus:

L. Treballs acadèmicamentdirigits, ambel vistiplau del coordinadordelatitulació. Sóntreballs d'in-
vestigació que realitzen els estudiants sobre temes directament relacionats amb matèries del pla
d'estudis, i queesrealitzen supervisats per un professor delcentre.

IL Programes d'intercanvi universitari. Activitats realitzades en el marc de convenissignats entre uni-

Versitats, centres de recerca o departaments.

15
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Les tutories

La I acultat ofereix a tots els estudiants que comencen éls estudis univ ersitar ts un ser vel de tutories que
te

P j
=

sitaria. La I acultat assigna a cada estudiant un tu-

er ob ectiu fac 1tar-10 a tegr ció ala dinámica
univer:

1 £ il a l si in 8 al

tor professor del centre que | assessora en els ambits académics,
P

, > P

,
>

de futur rofessional 1, SI ÉS el cas erso

nal Obviamen
la ut litzac o d aqu
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a Sr

t 1 1 est servel es voluntari er art dels estudi int

.
>

La Borsa deTreball

La F acultat Isposa d un ser vel de Bor a de Treball que canalitza les ofer tes de llocs de treball que les empre-

d n
S

ses insutucion i Orgal tzació ens f n arribar 1 selecciona els currículu
ms més a ustats. / quest és un ser-

, S ga nitzaci ns a ,

j

vei que posema aba elestu ant omés s ha de fer arribar al re P rf aculta

| b t d | st di n N
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.
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4

1 2 r y i l'estudiant.
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de

>
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untament an el u | de matt cula es onara u calendari dels E amens de les assi natures d u l estu-

J
ab fi | atri | d ara un

x
a g re e q 1¢

diant s'ha matriculat:
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Programesde les assignatures de Primer C urs

Evolució del Pensament Contemporani

QUADRIMESTRE:1r
CREDITS: 6

OBJECTIUS:

1. Conèixerles granslínies del pensament contemporani i la seva evolució.

2. Reflexionarsobrela configuració del món no materiali la seva interacció ambels esdeveniments.

3. Analitzarla difusiói l'impacte dels pensadorsenlessocietatsdels darrers dossegles.

PROGRAMA:

1. La política

— Estats, nacions,poblesi identitats

— La democràcia

— Les diverses cares delliberalisme

— El socialisme. Projectes i materialitzacions

— Les utopies. Deles ideesa les actituds

2. El progrés social

— La ciència i la tècnica

— El treball i l'oci

— L'ètica i l'empresa

— El feminismei l'ecologisme

3. El benestar material

— Violència, guerra i pacifisme

— La sanitat

— L'educació

— El valori el diner

4. El benestar no material

— Cultura i cultures

— Lesreligionslareligiositat

—Larti l'estètica .

— La vida i els seuslímits

5. La globalització

— El debat sobrela globalització

— Amics i enemics

— Rebels, marginatsi bojos

— La ciutat

— La Societat de Consumi la Publicitat

— Els mitjansd'informaciói la Societat de la Informació

METODOLOGIA:

Desplegament deles grans temàtiques quegirena l'entorn dela política, el progréssocial, el benestar mate-

rial i no material, i la globalització, combinanteltreball de síntesi amb l'aprofundiment monogràficdel'o-

bra dels grans autors del pensament contemporanii la seva incidènciahistòrica.
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AVALUACIÓ:
1. Avaluació contínua a través deles lectures recomanades,exercicis,i l'elaboració d'un treball monogràfic

amb un valortotal equivalent al 50 % dela nota final.

2. Examen definal de curs sobreel contingutdel'assignatura desglossatper autors, temesi vocabulari bàsic

amb unvalortotal equivalent al 50 %de la notafinal.

BIBLIOGRAFIA:

Obres de referencia

Jaime Antúnez(ed.) (2001), Crónica de las ideas. Madrid: Encuentro

Luís A. Aranguren (2000), Diccionario delpensamiento contemporáneo

Jacques Attali (1999), Diccionario delsiglo XXI. Barcelona: Paidós

Josep Ferrater Mora (edició de 1999), Diccionario defilosofía. Barcelona: Ariel

Susan George (2001), Elinforme Lugano. Barcelona: Icaria-Intermón Oxfam

Eric Hobsbawm (1995), Historia delsiglo XX. Barcelona: Crítica

Denis Huisman (1997), Diccionario de las mil obras clave delpensamiento contemporáneo. Madrid: Tecnos

Patricio Léizaga(dir.) (1996), Diccionario depensadores contemporáneos. Barcelona: Emecé Editores

Mariano MorenoVilla (dir.) (1997), Diccionario delpensamiento contemporáneo. Madrid: San Pablo

J. M. Terricabras (coord.) (2001), Elpensamentfilosòfic i científic. Dels orígens al segle XIX. Barcelona: Ágo-

ra. Biblioteca Oberta
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Teoria i Estructura dels Mitjans de Comunicació

QUADRIMESTRE:1,
CREDITS: 6

OBJECTIU:

tendències, etc.).i
i Inter: Et Cor a nou Utjà de comunicació

AVALUACIÓ:
.

. ea qe % ae 4 .
.

. A
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Introducció a l'Economia

QUADRIMESTR
E: lr

CREDITS: 6

OBJECTIUS:

Lobjectiu primordial de l'assignatura és que Yestudiant conegui quins són els problemes econòmics fona-

es familiaritzi amb el llenguatge empr
at en el món de l'empresa j l'economia,tin-

avui ensafecten,i argu-
ómiques que

mentals del món d'avui,

es alternatives.prendre e

se opinions pròpies i

giiestions econ
Js debats sobre les grans

es sobreles divers
gui eines per a com

fonamentad

mentspera formar-

conòmiquesPROGRAMA:

1. Els problemes
econòmics fonamentals jles doctrines €

1. Lescassetatila sobreproducció

2. El liberalismei el socialisme

3. El comerç internacional i el proteccionisme

2, L'economia de mercat

1. Lofertaila dem
anda

2. Lelasticitat de l'ofertai

3. Els models microeconómics

3, El sector públic

1. Lesfalles del mercat

2. Les polítiques públiqu
es

3. L'estat de benestar

4. La política econòmi
ca

1. Objectius i instruments

2. Polítiques anticícliques

3. Polítiques de dretes i d'esquerres

5. La macroecon
omia

1. Les macromagnit
uds

2. La política fiscal

3. La política monetària

4. Els mercats financers

6. Els debats econò
mics d'avui

1. Creixement i sostenibilitat

2. Globalització

3. Lavella economiai
la novaecono

dela demanda

  

mia

  

ol es facilitaran
refer

ral-lelame
nt2 les ext

debats a classe 1°"
METODOLOGIA

:

Cada un dels sis capítols co

cies bibliogràfique
s concretes i

sicionsa classe. Les darreres hores

s. Part d'aquesta activitat pots

nstarà d'unes 10 horeslectives. En
començar cada capít

articles periodístics QUE l'estudiant haurà
de seguir pa

de cada temaes dedicaran als comentaris de textos,

er un element més d'avaluació.

cicis numéric:

AVALUACIÓ:

Hi haurà un exame
n final

BIBLIOGRAFIA:
—Coma "assimanualdel'assignatura, es proposa qualsevol d'aquests textos:

Lipsey, R. i Chq rystal, K.A. Economia Positi
Manki te ía Positiva. 13a edició. ur :

ete—Principios de Economia. Madrid:
MpeVicens Vives, 1999

y icroeconomía. Macro 3 Er

Roncaglia, A. economía (2 volums). Madrid: Addi

glia, A. Elements fonamentals d'economia políticaRematisot,
. VIC: o Editorial, 1994.

> Bibliografía Complementaria
er cobrir algunes qiiesties qiiestions col-l ii aterals, i per presentar temes de debats, utilitz, utilitzarem ocasionalment:

Amin, S. El desarrsa ollo desigual:
, Fontanella, 1975 igual: ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo periféri

arber, Ll. Curs d'introducci

agi, Bielas

ucció a l'economi

7

Barber, W.]. Histori
AAA Bellaterra: Edicio

OR : Historia delpensamiento económico. Madrid: Altes=vin 1991

Llp Se pena elpensamiento único. Madrid: Taurus
lanza Universidad,

1989

hees rrdeSocioecologia. Barcelona: Planeta 1999

Martínezenaia
iEronmmits, Gareelcmz Brie} 1a,

o, J.

1

Vidal Villa, J.M A

Oroval, E. (coordin ,J.M. EconomíaMundial. Madri

7 En ador). Ne o
| Madrid: McG

:

1995 oves aproximacions a la historia delTecrinènie

Schumpeter, JA o
mic. Vic: Eumo Editorial,

A7of . Spent socialisme i democracia. Barcelona: Edicions (

Barcel
‘Bf ció sobre la Naturalesa

i les Causes de la Ri er
Eas

rcelona: Edicions 62, 1991
e

la

Riquesa de les Nacions.
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Informática d'Empresa

QUADRIMESTRE:1r

CREDITS:6

OBJECTIUS:
L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant aprenguia tractari processar dades ambequips

informàticsi, pertant, que aprenguia aprofitarles eines informàtiques com un recurs d'ajudaa les diverses

tasques per a les quals són útils. A fi d'assolir aquest objectiu s'introduirà l'estudiant en els principals pa-

quets informàtics quees troben disponibles al mercatperrealitzar aquestes tasques.

Les classes seran principalmentpràctiques:l'estudiantrealitzarà, amb l'ajuda de l'ordinadori el programa

informàtic convenient,els diversosexercicis proposatspelprofessor.

Aquestaassignatura no pressuposa cap coneixementinformàtic previperpartdel'estudiant.

A banda d'estudiar alguns programes concrets,es farà molt d'èmfasi a prepararl'estudiant pertreballar en

general amb qualsevol tipus de programa informàtic d'ús general, potenciantla capacitat d'abstracció de

problemes i de comprensió del mecanismes detreball dels ordinadors.

PROGRAMA:

Tema1. Introducció a la informàtica

1.1 Conceptes bàsics

1.2 Codificació de la informació

1.3 Estructura funcional de l'ordinador

1.4 Perifèrics

1.5 Introducció a Internet. Serveis bàsics: Correu-e, Navegació V/eb

Tema 2. Sistemes Operatius.

2.1 Introducció als Sistemes Operatius

2.2 Windows

2.3 MacOS

Tema3. Processador de textosWord

3.1 Introducció

3.2 Edició de documentssenzills

3.3 Opcionsde format de documents

3.4 Columnesi Taules

3.5 Eines addicionals

3.6 Gràfics i Equacions

3.7 Fusió de dades

3.8 Estils, plantilles i formularis

Tema 4.Presentacions: PovverPoint

4.1 Creaciói visualització d'una presentació

4.2 Efectesespecials

4.3 Imatges predissenyades

4.4 Utilització de plantilles

4.5 Gràfiques estadístiques

Tema 5. Full de càlcul Excel

5.1 Introducció

5.2 Edició i formatbàsic d'un full

5.3 Còpia de caselles. Referències absolutesi relatives  

 

5.4 Funci àtiques i
unions matemàtiques j financeres5.5 Confecció de o;

gràfics a .

5.6 Impressió del model partir del full de càlcul

AVALUACIÓ:

a pS
info, 1997,onl, M. Word6.0: UnaGuia dAprenentatge, Vic: Bis EPeña, R. Word para Wo; ditor:

oh para Wind, ena itorial, 1997Luna, P etal,retoe23 Versión 7cursoprácticoparaPrincipiantes B 1 .
Blanco letel an 2do Hoja de Cálculo con Casos Práctic, M : arce ona:nforbook’s, 1996,J. etal. Microsof; Office Professional. Barc 0s. McGraw-Hill, 1998.

 

 



 

Llengua Catalana

QUADRIMESTRE
: ir

CREDITS: 6

OBJECTIUS:
El curs ofereix una visió descriptiva i

nstrucció de textos. Amb vista a desenvolupar i consolidarles habilitats comunicativ
es del'es-

suporta la co

tudiant, proporciona criteris 1 orientacions per a un ús Correcte, adequati eficaç de la llenguaenl'elabora-

ció de missatges de la comunicació social, de tipologiai registres diversos. El curs dóna a conèixer,

les principals fonts de consultabibliogràfica q
ue faciliten aquestatasca.

normativa de la llengua, centrada en la morfologia i la sintaxi, com a

alhora,

PROGRAMA:

1. Presentació deles obres de referència bàsiques

2. Elsintagma nominal

2.1 Els determinants

2.2. El nomi l'adjectiu

3. Elsintagma verbal

3.1 Classes de ve rbs i morfología verbal

3.2 Elscomplements verbals. L'adverbi

4. Elssubstituts

4.1. Els pronoms personalsforts iàtons

4.2 Els pronoms relaciusi interrogatius

5. Elsconnectors

5.1 Les preposicions

5.2. Les conjuncions

5.3 Altres mots de relació

6. L'ordre neutre i l'ordre dislocat de la frase

METODOLOGIA:

El curs combinalesclasses sobre normativa i USOS sintàctics amb aplicacions pràctiqu

nera equilibrada. Les sessions sobre teoria segueixenel contingutdel temari i alrernen

activitats pràctiques correspone
nS, relacionades ambl'anàlisi, co rrecció, revisió 1 producció de textos.

AVALUACIÓ:

L'avaluació és continuada pel que fa als continguts pràctics, A partir de la valoració de les activ

terme durantel quadrimestre, de la participació a classe i dels treballs fixats. Al final de qu

continguts són objecte d'un examen.

BIBLIOGRAFIA:

Abril Espafiol, Joan. Diccionaripràctic de giiestions gramaticals. Barcelona: Edicions 62, 1997.

Badia i Margarit, Antoni M. Gramática de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpice:

Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994.

Bruguera i Talleda, Jordi. Diccionari de dubtes i dificultats del catala. Barcelona: Enciclo

2000.

Castellanosi Vila, Josep-A. Quadern. Normativa bàsicade la llengua catalana (amb exercicis a!

Barcelona:Institut de
Ciències de l'Educació. Universitat Autònom

a de Barcelona,| 991.
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es, repartides de ma-

ambels exercicis O

‘cats dutes

adrimestrés
els

Catalunya Ràdio. Orientacions lingiiísticions liugiiístiques. 1999. (edició d'úsintern)

3 . 9 Nou. anual de redacció £ til VIC: Eumo ) 1Coromina Eusebi El Me ts / . Dip utació de B I Pel arcelona. remsa

E abra, Ipeeecatalana. Barcelona: Teide, 19 56 (1 6a edició, 1 9 93).

Gran diccionar de la llengua catala B o atalana 19 ., x 24. arcelona: Encicl pèdia Gs té | ay 98

3 J tserrat, Anna. Dicciona i d'ús dels 2 3 “i$. Da na: Ed 6 , .Ginebra ordi fon 7 verb catalan. Barcelo a ICIONS 2 1 999

stitut d Estudis Cc talans - Secció I Hologic 1 Pp y per d'Un estandar ora e la tenena catalana ]In a | S S | I 5Es) a. P oposta

Morfologia. Barcelona: Institut d Estudis Caralans 1992 7 “ ) :

el 1CC1OH d la llen a cat / . arcel n I 1 1 ae . . deeD Zonari dé ¡SU atalana. B oO |a, Calma d Mallorca, València Edic ions 3 1 4 Edicions )

Moll. Enciclopédia Catalana. Publicacions de | Abadia de Montser rat, 1995. °

Llibre d'estildeldiari Avui. Barcelona: Empúries, 1997

Mestres, Josep M. i, Josep i altres. Manual d'estil. ianeREP a ha estil, La redacció i l'edició de textos. Vic: Universi

pe ronaCanme PompeuFabra. Associació de Mestres Rosadas po er de

, David; Rico, Albert. Diccionari de dubtes d 3 ael catala. Ba : Edici

DaaiJoan. Introducció a la sintaxi. València:onOS

aix i Viny 1 3ReiPleb, Català complet/2. Curs superiorde llengua. Moix: Ruaix, 19

alunya. El català a TV3. Llibred'estil. Baecilonas Edicio 62. 1993,a ns62, >.
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Redacció als Mitjans Escrits

QUADRIMESTRE: 2n

CREDITS:6

ea
i

itjans impresos, així com po-

Explicarels conceptes centrals de la redacci :

pràctica l'elaboració de textos periodístics.
6 i dels gèneres periodístics En elm

sar en

PROGRAMA:

La noticia als mitjans escrits.

L'elaboraciói la redacció de les not

Gèneresinterpretatiusi d'opinió ala premsa“a do
tan

Influènciad'Internet enel llenguatge i desenvolupam

P

al.
cac npres

Avanta es i desavantag
es dels mit ans escrits er ala comun

i 10 er! aria

y 8
o

J

icies als diferents migansescrits.

E

P
1

1 hau examen ir al.

erc
.

E ealitzar n av ac 15 pe 10 1qu S1 ex

ST al zara alu 101 I d e rcicis ractics En final {Zal el curs h hat raun ime f 1
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Estadística aplicada a la Comunicació Empresarial

QUADRIMESTRE:2n

CREDITS: 6

OBJECTIUS:

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionara l'estudiantels fonaments del'estadística descriptiva. En

aquestaassignatura s'introduirà l'estudianten les eines estadístiques bàsiquesper a l'anàlisi i la interpretació

de dades.

PROGRAMA:

Tema 1. Conceptes generals.

1.1. Objecte del'estadística.

1.2. Població i mostra.

1.3. El procésdel'anàlisiestadística.

Tema 2. Distribucions unidimensionals.

2.1. Distribució de frequències.

2.2. Representació gràfica.

2.3. Mesuresde posiciói de dispersió.

2.4. Mesures de concentraciói d'asimetria.

2.5. La distribució normal.

Tema3. Distribucions bidimensional.

3.1. Distribucions marginals.

3.2. Distribucions condicionades.

3.3. Independènciaestadística.

3.4. Regressió lineal simple.

Tema 4. Estadística d'atributs.

4.1. Representacionsgràfiques.

4.2. Taules de contingència.

4.3. Coeficients d'associació.

Tema 5. Nombres índex.

5.1. Definició d'índex.

5.2. Índexs simples i complexos.

5.3. Enllaços i canvis de base.

5.4. Deflació de sèries de valor.

Tema6.Sèries temporals.

6.1. Definició i componentsd'unasèrie temporal.

6.2. Anàlisis de la tendència.

6.3. Anàlisis de la component estacional.

METODOLOGIA:

S'impartiran classes teòriques i de problemes quetindran com a complement importantl'ús del programa

estadístic SPSS.

AVALUACIÓ:

Durantel quadrimestreesrealitzaran diferents controlsi en finalitzar el quadrimestreesrealitzarà un exa-
menfinal.
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BIBLIOGRAFÍA:

Casa Aruta, E. 200problem

Martin I liego, FJ. Introducción a la

y

Peñ 1 D. Romo, J. Inti vátucción a
la estadistica para las Ciencias Soc

ia es.

«y ,

o, V. Diez lecciones de estadística descriptiva. AC, 1990.

tica. Editorial Paraninfo, 1992.

a: VicensVives, 1993.

AC, 1994.

McGraw-Hill, 1997.

as de estadística descriptiva. Barcelon

estadística económicay empresarial.

Tomeo Peruch

Ríos, S. Iniciación estadís

 

 

   

 

  

  

Llengua Espanyola

Quadrimestre: 2n

Crèdits: 6

OBJECTIUS:

- Treballar els aspectes descriptius i normatius dela llengua quefacilitin la competència lingúística en es-

panyolestàndardi la pràctica del'escriptura per part dels alumnes.

- Conèixerla diversitat funcionaldela llengua.

- Familiaritzarels estudiants ambl'estructuradelstextosi els diversos formatstextuals.

- Desenvoluparla destresa en l'ús dela llenguaescrita a partir d'exercicis pràctics.

- Analitzarels recursosd'estili els mecanismeslingiístics associats.

PROGRAMA:

I. Diversitat funcionalde l'espanyol:elregistre.

1.1. Camp:tema.

1.2. Mode:llenguaescritai llengua parlada.

1.3. Tenor.

La llengua estàndard.t
N

3. Tipologia textuali anàlisi del text.

3.1. Tipus de textos: narració, descripció, diàleg, exposició, argumentació.

3.2. Els conceptesi els mecanismesde cohesió i coherènciatextual.

4. Aspectesestilístics i recursos dela llengua.

4.1. Denotació i connotació.

4.2. Elso deles paraules.

4.3. Sintaxi i contingut deltextos.

5. Problemes de redacció:

5.1. Ortografia.

5.2. Morfologia: gènere, número, pronoms, tempsverbals.

5.3. Sintaxi: concordança, connectors, anacolurs, úsdels relatius...

6. Tècniques d'escriptura.

6.1. Models textuals.

6.2. Imitació i creació de textos.

METODOLOGIA:

Es donarà als estudiants una base teòrica queservirà de partidaperal desenvolupament d'unitats didacti-

quescentrades en activitats pràctiques. Aquestespràctiquesalternaranexercicis sistemàtics (referits a aspec-

tes de la gramàticai l'ús de l'espanyol quepresentin dificultats especials) i el treball sobre textos diversos

(anàlisi textuali tècniques d'escriptura).

AVALUACIÓ:
El 5099 dela nota final de l'assignatura provindrà d'una avaluació continuadaa partir dels exercicis, l'as-

sistènciaa classei els treballs que es puguin proposar. Un examenfinal en acabar el quadrimestre proporcio-

naràl'altre 5090 de la nota. Per aprovarl'assignatura, però, serà imprescindible tenir l'examenaprovat.
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BIBLIOGRAFÍA

1. Diccionaris

Casares, J: Diccionario ideológico dela lengua española, Barcelona: Gustavo Gili, 1975.

León, V. Diccionario deargotespañoly lenguajepopular, Madrid: Alianza, 1980.

Marsá, E. Diccionario normativoyguíapráctica dela lengua española, Barcelona: Ariel, 1986.

Moliner, M. Diccionario de uso del español, Madrid: Gredos, 1981.

Real Academia Española de la Lengua: Diccionario de la lengua española. Madrid: RAE, 1992 (2 vols).

Seco, M.: Diccionario de dudasy dificultades de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe, 1986.

Seco, M., Andrés, O.i Ramos, G. Diccionario delespañolactual. Madrid: Aguilar, 1999.

2. Gramàtiques i manuals de referència

Alarcos Llorach, E. Gramática de la lengua española, Madrid: Espasa-Calpe, 1994.

Alcina,J. Y Blecua, J.M. Gramática española, Barcelona: Ariel, 1975.

El País: Libros deestilo, Madrid: Prisa, 1990.

GómezTorrego, L. Manualdelespañol correcto, Madrid: Arco Libros, 1989 (2 vols).

Real Academia Española de la Lengua: Ortografíade la lengua española, Madrid: Espasa-Calpe, 1999.
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Teories de la Comunicació

QUADRIMESTRE:2n
CREDITS:6

OBJECTIU:
> . 3 «$ 7 A es P .Presentara l'estudiantelprincipis fonamentalsdela comunicació,l'evolució deles teories sobre la comuni-

caciói els seusefectes a nivell sociali cultural.

PROGRAMA:

El concepte de comunicació.

El procés de comunicació.

Els tipus de comunicació.
Les diferents teories i models de la comunicació de masses.
Els efectes de la comunicació de masses.
L'impacte e influència d'interneten el procés de comunicació.

AVALUACIÓ:
Esrealitzaran evaluacions periòdiquesi exercicis pràctics. En finalitzar el curshi haurà un examen final
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Organització i Gestió d'Empresa |

QUADRIMESTRE: 2n

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:

L'objectiu principal de l'assignatura és quel'estudiantsigui capaç d'identificari classificar els elements fo-

namentals de l'economiai la gestió d'empreses. Aquest objectiu es pot descompondre en capacitar l'estu-

diant perrealitzarels tres conjuntsd'activitats segients: primer, descriure el contingut del procés de direc-

ció estratègica: segon, explicar el conjuntde tasquesdeltreball directiu:i tercer, especificar els problemesi

les decisions bàsiquesrelacionades amblesàrees funcionals productiva, comerciali financera.

Paral-lelamentes pretén capacitarl'estudiant per prendredecisionsdins de l'àmbit directiu de dues formes.

Primer, per a problemes noestructurats, seguint un procésgeneralde resolució de problemesi, segon, per a

certs problemesrutinaris, aplicant alguns mètodes operatius.

PROGRAMA

Part l: Introducció

1. Introducció a l'empresa

1.1. L'empresa des del punt de vista macroeconòmic: el flux circular dela renda

1.2. L'empresa coma sistema

1.3. Empresa i empresari

1.4. L'empresai la publicitati les relacions públiques

Parcil. Estratègia

2. Els objectius de l'empresa

Funcionsdels objectiusi distinció entre missió, objectiusi subobjectius

2.2. Normes pera l'establiment d'objectius

2.3. Exemples d'objectius empresarials

2.4. Ètica empresariali responsabilitatsocialde l'empresa

3. Anàlisi estratègica

3.1. Conceptei fases deladirecció estratègica

3.2. Anàlisi de l'entorn general

3.3. Anàlisi de l'entornespecífic

3.4. Anàlisi interna

4. Formulació d'estratègies

4.1. Estratègies competitives genèriques

4.2. Diversificació

4.3. Integració vertical

4.4. Internacionalització

Part III. Direcció General

5. Ladirecció

5.1. Les funcions directives

5.2. La presa de decisions

5.3. Els nivells directius

5.4. La naturalesa deltreball directiu

6. L'organització de l'empresa

6.1. Les parts fonamentals del'organització

6.2. Els mecanismesde coordinació

 

 

6.3. Paràmetres de disseny

6.4. Factors de contingència

6.5. Configuracionsestructurals

7. La direcció dels recursos humans

7.1. El problemade la motivació humana
7.2. El procés de direcció dels recursos humans
7.3. Reclutament,selecció i formació de personal
7.4. Avaluació del rendimenti sistemes de recompensesi incentius

Part IV. Àrees Funcionals

8. Producció / Operacions  8.1. Funcionsdel'activitat productiva
8.2. La qualitat en l'activitat productiva
8.3. Tipus de processos productius
8.4. Determinació del volum de producció en equilibri

9. Màrqueting
9.1. La funció comercialde l'empresa
9.2. Activitats de la direcció comercial
9.3. Anàlisi del sistema comercial
9.4. Dissenyd'estratègies de màrqueting

10. Finances

10.1. Estructura econòmica:la inversió enactiu fix i en actiucirculant
0.2. Estructura financera:exigible a curt terminii recursos permanents

10.3. Estats financers: balanç i compte deresultats
10.4. Equilibri entre finançamenti inversions: concepte de fons de maniobra
10.5. Objectius de la gestió financera:equilibri financeri rendibilitat

Part V. Influènciesdeles novestecnologiessobre l'empresa

AVALUACIÓ:
La notafinal es calcularà a partir de les qualificacions obtingudesen: (1) l'examen queés farà a final del
curs, (2) les resolucionsescrites i Orals als diversos casos pràctics que es discutiranal llarg del'assignaturai
(3) l'actitudi la participació que es mostraran diàriamentdurantel curs.

BIBLIOGRAFIA:

- Cuervo, A.; etal. 1996. Introducción a la administración de empresas. 2a ed. Madrid: Civitas.
— Díez de Castro, J.; Redondo, C. 1996. Administración de empresas. Madrid: Pirámide.
- Koontz, H.; Weihrich, H. 1998. Administración. Unaperspectiva global. 11a ed. México: McGraw-Hill.
— Navas, J. E.; Guerras, L.A. 1998. La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones. 2a ed.

Madrid: Civitas.

 



 

 

Anglès li II

Anglès I

QUADRIMESTRE:Ir

CREDITS: 6

Angles IT

QUADRIMESTRE:2n

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
L'objectiu general és quel'estudiant sàpigautilitzar la llengua anglesa en 7 pespiaPO

pretén assolir una competència comunicativa denivell intermedi i al mateixe uieer

especific a partir de contextos estretamentrelacionats amb el mén de fa publicitar i e les re P

ques. Els objectius quecaldrà assolir durantel curs es concreten enels—punts: beca

a) adquirir la competència lingiística necessària per podar-se comunicar de manera efectiva,

b) comunicar-se oralment tenint cura de la pronúncia, o leia

c) adquirir habilitats per comprendre globalment unaPome una=—una explica 5

d) adquirirel lèxic específic fonamentalper ala comprensió l'expressió ora Dr |

e) interpretar i produir documentsbàsics tant en el món comercial comenel publicitari.

PROGRAMA:

Topics:

1. Person to person

2. Phonecalls

3. Writing

4. Exchanging information

5. Meetings

6. Entertaining visitors

7. Explaining and presenting

Language contents:

1. Skills: Communicating in an advertising and PR context:

1. Reading comprehension

2. Speaking in context

3. Listening comprehension

4, Writing in context

11. Grammar:

1. Review oftenses

2. Articles and quantifiers

3, Adverbs and word order

4, Comparing and contrasting

5. Conditionals

6. Gerund andinfinitive

7. Joining sentences andrelative clauses

8. Modalverbs

9. Passive voice

10. Question formation and questiontags

34  

 

O

11. Reported speech
II. Vocabulary:

Specialized vocabularywill focus on the profession: the workplace, interaction withclients and collea-gues, the media, computing and digital technology.

AVALUACIÓ:

Lavaluació será: continuada (40%) a partir dels exercicis escrits i Orals realitzats durantel curs. Hi hauràtambé un examen final (6096) que constarà d'una prova oral (comprensió i expressió orals) i una prova es-crita (comprensiói expressió escrites).

BIBLIOGRAFIA:

1. Material declasse (obligatori):

Working in English. Leo Jones. Cambridge University Press, 2001.
Dossierdetextosi exercicis. Universitat de Vic, 2001.
2. Llibres de pràctiques:

McCarthy, M.; O'Dell, F English Vocabularyin Use. Cambridge: Cambridge Universi ty Press, 1994.Murphy, R. English Grammar in Use (with key). Cambridge: CUP, 1993.
Redman,S.A. A Waywith Words (Book 3). Cambridge: CUP, 1991.
Thomas, B.J. Intermediate Vocabulary(Book3).Cambridge: CUP, 1990.
Thomas, B.J. Advanced Vocabulary andIdiom. London: Nelson, 1991.
Vince, Michael /termediate Language Practice. Oxford: Heinemann ELT, 1998.Walker, J. Practice Book ofPhrasal Verbs (RevisedEdition). London: Nelson, 1989.Warcyn-Jones, P. Test Your Vocabulary 3. Harmondsworth: Penguin, 1985.
Warcyn-Jones, P. Test Your Vocabulary 4. Harmondsworth: Penguin, 1988.
3. Obres de consulta:

Allen, R. (ed.) Concise OxfordDictionary. Oxford University Press, 1990.
Dictionary ofEnglish LanguageandCulture. Essex: Longman, 1992.
CobuildEnglish Language Dictionary. London: Collins, 1988.
CobuildEnglish Usage. London: Collins, 1992.
Courtney, R. Dictionary ofPhrasal Verbs. London: Longman,1983.
Kirkpatrick, B. (ed.) Rogers Thesaurus ofEnglish WordsandPhrases. London: Longman, 1987.OxfordDictionaryofCurrent Idiomatic English 2 vols.: Phrasal Verbs &English Idioms. OUP, 1983.Swan, M. PracticalEnglish Usage. Oxford: Oxford UniversityPress, 1980.
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Adreceselectróniques del personalde la Facultat

 

Cognoms Nom Adrecaelectrónica

AlemanyValencia Dolors M. dolors.alemany@uvic.es

Aramayo Garcia Alejandra alejandra.aramayo@uvic.es

ArimanySerrat Nuria nuria.arimany@uvic.es

Baqué Puig Francesc francesc. baque@uvic.es

Bou Geli Joan joan.bou@uvic.es

Burgaya Riera Josep josep.burgaya@uvic.es

Cabeza Lambán Manuel manuel.cabeza@uvic.es

Calle Rosingana Gonzalo gonzalo.calle@uvic.es

Capriotti Peri Paul paul.capriotti@uvic.es

Casas Vilaró Jordi jordi.casas@uvic.es

Casulleras Ambròs Enric enric.casulleras@uvic.es

CodinaYlla Ariadna ariadna.codina@uvic.es

Comas Martínez Josep josep.comas@uvic.es

CorominaSubirats Jordina jordina.coromina@uvic.es

Corral Marfil José Antonio joseantonio.corral@uvic.es

Corrius Gimbert Montse montse.corrius@uvic.es

Damian Castellví Josefina fina.damian@uvic.es

DoménechRierola Josefa fina.domenech@uvic.es

Fabre Vernedes Ramon ramon. fabre@uvic.es

Ferré Trenzano José M. josem.ferre@uvic.es

Ferrer Trullols Lluís lluis. ferrer@uvic.es

Font Companyó Cristina cristina. font@uvic.es

Gallart Bau Josep josep.gallarrGuvic.es

Garcia Domingo Josep Luis jlgarcia@uvic.es

Genís Serra Miquel miquel.genis@uvic.es

Gisbert Gelonch Ramon ramon.gisbert@uvic.es

Guix Soldevila Josefina josefina.guix@uvic.es

Iglesias Bedós Oriol oriol.iglesias@uvic.es

Jaén Coll FernandoG ferrangustau.jaen@uvic.es

Jurado Escobar Félix felix.jurado@uvic.es

Lagonigro Bertran Josep R. raymond.lagonigro@uvic.es

López López Jesús suso@uvic.es

Madariaga Sanchez Rafael rafa.madariaga@uvic.es

Martori Cañas Joan C. joanc.martori@uvic.es

Masferrer Giralt Anna M. annam.masferrer@uvic.es

Masip Castillo Laura laura.masip@uvic.es

MasnouSurinyach Joan joan.masnou@uvic.es

Massana Mas Sergi sergi.massasa@uvic.es

Molas Casas Antoni antoni.molas@uvic.es

Montal Armengou Judit judit.montal@uvic.es

Mora Puigví Antoni antoni.mora@uvic.es

Morral Palacin Noemi noemi.morral@uvic.es
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Cognoms Nom Adreçaelectrònica

Oller Piqué Ramon ramon.oller@uvic.es

Orozco Hermoso Milagros milagros.orozco@uvic.es

Palomo Chinarro Anna anna.palomo@uvic.es

Palomo Chinarro M. Dolores mdolores.palomo@uvic.es

PaxauTura Elisabet elisabet.paxau@uvic.es

Pérez Quintana Anna M. anna.perez@uvic.es

Piñana Garriga M.Angels mangels.pinyana@uvic.es

Ponce Vivet Santiago santi.ponce@uvic.es

Portet Boixaderas Carme carme.portet@uvic.es

Prat Trapé Mercé merce.prat@uvic.es

Puig Costa Immaculada imma.puig@uvic.es

Pujol Famadas M. Antonia anconia.pujol@uvic.es

Puppo Bunds Ronald Joseph rpuppo@uvic.es

Rambla Marigot Francesc X. xavier.rambla@uvic.es

Ramisa Verdaguer Matias matias.ramisaQuvic.es

Reniu Vilamala Josep M. josepm.reniu@uvic.es

Roma Banús Josep M. josepmaria.roma@uvic.es

Sabata Aliberch Anna M. annam.sabata@uvic.es

Saborit Subirana Cesca cesca.saborit@uvic.es

Serra Devesa Maria Teresa tere.serra@uvic.es

Sorribas Roig Teresa teresa.sorribas@uvic.es

Terradellas Cirera Josep josep.terradellas@uvic.es

Vendrell Cirera Robert bob@uvic.es

Vicens Escuer Albert albert@uvic.es

Vicente Soriano E Xavier fxavier.vicente@uvic.es

Vidal Vila Mercé merce.vidal@uvic.es

Vila Arumi Joaquima quima.vila@uvic.es

Viladecans Riera Carme carme.viladecans@uvic.es
Vilalta Ferrer

Vilardell Bujons

Viñas Vila

Vivas Llopart

Viver Fabregó

Montserrat

Lourdes

Jesús

Montse

Manuel

montse.vilaltaCuvic.es

lurdes.vilardell@uvic.es

jesus.vinyas@uvic.es

montse.vivas@uvic.es

manuel.viver@uvic.es
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