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o. Salutació del Director 

El curs 1997-98 significa el naixement de l'Escola Politecnica Superior, integrada 
a la Universitat de Vic, i hereva de l'Escola Universitaria Politecnica d'Osona, 

creada l' any 1989 adscrita a la Universitat Politecnica de Catalunya. 

L:Escola Politecnica Superior assumeix de la seva antecessora l' esperit de rigor 

científic que l'ha caracteritzat, l' experiencia en la docencia i en la recerca que han 

desenvolupat els seus professors i, també, el compromís de donar una atenció per

sonalitzada al' estudiant. 1:EPS neix amb les tres carreres queja es venien impar

tint i amb dues de noves, una altra Enginyeria Tecnica i una de segon cicle. 

La Guia que teniu a mans us ha de servir pera orientar-vos sobre les diverses qües

tions que us afectaran en la vostra vida academica. Hi trobareu els programes de 

les assignatures, els professors que les imparteixen, els sistemes d' avaluació, les bi

bliografies recomanades ... i, també, informació sobre altres temes que poden ser

vos d'interes: el carnet d' estudiant, la practicad' esports, els serveis que la Univer

sitat de Vic posa a la vostra disposició ... 

Amb la il•lusió, que espero que compartiu, de comern;:ar aquesta nova etapa, us 

desitjo que el curs 1997-98 us sigui profitós i que la vostra estada a la Universitat 
de Vic us sigui grata. 

Enrie Lopez i Ruestes 

Director 
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1. La Universitat de Vic 

1.1. Creació. P1mts d'emfasi 

La Universitat de Vic ha iniciat les seves activitats el present curs 1997-98 després 

de ser reconeguda pel Parlament de Catalunya el dia 21 de maig de 1997. 

La Universitat de Vic és el fruit de la conversió dels Estudis Universitaris de Vic en 

Universitat propia. Els Estudis Universitaris de Vic, iniciats l' any 1977, formats 

per un conjunt de centres adscrits a Universitats públiques, han mantingut la 

presencia universitaria a la ciutat de Vic al llarg dels vint anys de la seva historia i 

han acumulat un alt nivell academic i organitzatiu que ha permes la creació de la 

nova Universitat. 

La Universitat de Vic, nascuda de la iniciativa local i constitui:da coma privada, es 

justifica en els valors que la institució universitaria representa en el món contem

porani: la unitat del saber, la formació humana per al' adquisició de la ciencia i la 

practica de la recerca, i la innovació tecnologica al servei del progrés i de la qualitat 

de vida. 

I..:emfasi distintiu de la Universitat de Vices posa en els següents punts: 

Referents catalans i europeus 

Les realitats nacionals catalanes, en el sentit més comprensiu i alhora més identifi

cables, són objecte privilegiat de docencia id' estudi. La UV posa emfasi a ser iden

tificable com una universitat catalana. La llengua catalana hi és el signe extern, 

constant i comú d'identitat. I..:ambit universal dels seus interessos científics i for

matius s'hi concreta des de la perspectiva dels interessos de la societat catalana. Al

hora la UV es projecta a les realitats d'Europa com a objecte destacat d'estudi i 

unitat superior identificadora. 

Formadó plurilingüe 

La formació plurilingüe és pera la UV un punt d'emfasi no solament perque ha 

esdevingut imprescindible a causa de la mobilitat creixent dels universitaris i dels 

professionals, sinó també perque l'estudi de llengües i cultures ha esdevingut un 

vehicle privilegiat pera la formació humanística del nostre temps. 
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Projecte personal d'aprenentatge 

La formació universitaria es concreta en el projecte personal de cada estudiant. 

I.:autoconeixement de les propies capacitats, la informació sobre l' oferta ocupa

cional, la tria adequada del currículum i la metodología en 1' estudi formen part de 

l' atenció que el professor presta a cada estudian t. 

Innovadó tecnologica 

Igualment la UV posa emfasi en la innovació tecnologica, tant en el camp de la 

formació com en el de la recerca. Les professions de nova creació tendeixen a aug

mentar i les tradicionals són profundament modificades per l' aplicació de les no

ves tecnologies. En conseqüencia, disciplines com la informatica són presents en 

tots els currículums dels estudiants i l'ús de mitjans audiovisuals coma suporta la 
docencia és una practica generalitzada. 

Activitat editorial 

Per últim la UV es distingeix per 1' activitat editorial canalitzada per les seves dues 

empreses Eumo Editorial i Eumo Grafic. No es tracta d'un simple servei de publi

cacions sinó d'una activitat d' abast empresarial, inherent a la dinamica universita

ria. La UV produeix i comercialitza llibres universitaris i llibres per a l' ensenya

ment. Igualment produeix disseny grafic de marca propia. Les col-leccions de 

llibres d'Eumo són diverses, pero de tal manera que cadascuna de les carreres que 

s'imparteixen a la UV produeix coma mínim una col-lecció de llibres que els pro

fessors d' aquella especialitat dirigeixen en col-laboració amb professors d' al tres 

universitats. A més de contribuir a la producció i difusió de llibres universitaris en 

ca tala, l' activitat editorial genera una dinamica fecunda i característica al' interior 

dela UV 

1.2. Centres i Ensenyaments 

La Universitat de Vic esta formada per cinc centres en els quals s'imparteixen un 

total de catorze titulacions homologades. Són les següents: 
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Facultat d'Educació 

Mestre. Especialitat en Educació Infantil 

Mestre. Especialitat en Educació Primaria 

Mestre. Especialitat en Educació Especial 

Mestre. Especialitat en Llengua Estrangera 

Llicenciat en Psicopedagogia (2n cicle) 

Escola Universitaria de Ciencies de la Salut 

Diplomat en Infermeria 

Facultar de Ciencies Jurídiques i Economiques 

Diplomat en Ciencies Empresarials 
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses 

Facultat de Traducció i Interpretació 

Llicenciat en Traducció i Interpretació 

Escala Politecnica Superior 

Enginyer Tecnic Agrícola, especialitat en Indústries Agraries i Alimentaries 

Enginyer Tecnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes de Teleco-

municació 
Enginyer Tecnic d'Informatica de Gestió 
Enginyer Tecnic Industrial, espec~alitat en Electronica Industrial 

Llicenciat en Ciencia i Tecnología dels Aliments (2n cicle) 

:1..3. Órgans de govem 

Els organs de govern de la Universitat de Vic hauran de ser definits en els Estatuts 

de la Universitat que estan en fase d' elaboració. Mentrestant, els organs de govern? 

tant els generals d'Universitat com els dels centres, seran els mateixos que els que 
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hi havia fins ara excepte la Juma de Rectorat, de nova creació a partir del reconei
xement de la Universitat. 

Junta de Rectorat 

Rector: Ricard Torrents i Bertrana. 

Vicerector d'Ordenació Academica i de Professorat: Enrie Lo pez i Ruestes. 

Vicerector de Comunitat i Extensió Universitaries: Ramon Pinyol i Torrents. 

Vicerector de Recerca i Relacions Institucionals: Ramon Coy i Ylla. 
Gerent: Jaume Puntí i Busquets. 

Secretaria General: Montserrat Vilalta i Ferrer. 

Delegat del Rector pera la comunicació i la imatge institucional: Anton Granero i 
Martínez. 

Junta de Directors 

És l' organ d' assessorament de la Junta de Rectorat. Esta formada perles següents 
persones: 

Els membres de la Junta de Rectorat. 

El dega de la Facultat d'Educació. 

El dega de la Facultar de Ciencies Jurídiques i Economiques. 

La degana de la Facultar de Traducció i lnterpretació. 
El director de l'Escola Politecnica Superior. 

La directora de l'Escola Universitaria de Ciencies de la Salut. 
El director de l'Escola d'Idiomes. 

El director de la Biblioteca. 

El director d'Eumo Editorial. 

El director d'Eumo Grafic. 

El vicedega de la Facultar de Ciencies Jurídiques i Economiques. 
La Junta de Directors es reuneix una vegada al mes. 

Junta de Govern 

La Junta de Directors s' assessora, transmet i rep informació interna de la UV a tra

vés de la Junta de Govern, formada pels membres de la Junta de Directors, pels 

caps d' estudis dels centres, per un professor representant de cada centre, per un es

tudiant representant de cada centre i per un representant dels professionals de ser
veis. Es reuneix bimensualment. 
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1.4. L'entitat titular: la Fundació Universitaria Balmes 

La Fundació Universitaria Balmes (FUB) és l' entitat titular de la Universitat de 

Vic. La naturalesa jurídica de la FUB és de caracter mixt, públic i privat. Si bé es 

regeix perla Llei de Fundacions privades, té tanmateix caracter públic municipal 

pel fet que l'Ajuntament de Vic n'és soci fundador i, com tal, assumeix els com

promisos que emanen del' acta fundacional. Per aixo, l' alcalde de Vic ostenta esta

tutariament la presidencia de la FUB. 

La FUB esta regida per un Patronat constitui:t en l' actualitat pels següents mem

bres: 

Sr. Jacint Codina i Pujols. President de la Fundació. 

Sr. Ricard Torrents i Bertrana. Director general de la Fundació, vice-president. 

Sr. Enrie López i Ruestes. Secretari de la Fundació. 

Sr. Anton Granero i Martínez. Vocal. 

Sr. Ramon Montaña i Salvans. Vocal. 

Sr. Santiago Benito i Martínez. Vocal. 

La FUB és una entitat sense finalitat de lucre. Els seus fundadors proporcionen els 

edificis i les instal-lacions de la UV El seu finarn;:ament és mixt, jaque els recursos 

de la FUB proven~n d' organismes públics, dels estudiants, de donacions i de les 

activitats editorials de la UV 

La FUB disposa pera la Universitat de Vic de terrenys i edificis propis i és titular 

d'altres edificis atorgats en regim de cessió administrativa per l'Ajuntament de 

Vic. El campus principal esta situat entre els carrers de Miramarges, de la Sagrada 

Família i Martí i Pol, en la zona residencial i esportiva de la ciutat, no lluny del 

centre históric i a tocar del' estació de ferrocarril i de la d' auto busos. 

La Facultat de Traducció i Interpretació, i els seus serveis més específics, esta ubi

cada en un edifici historie del centre de la ciutat, conegut com a Palau Bojons i 
igualment cedit a la FUB en regim de cessió administrativa des de l'Ajuntament 

de Vic. 

La FUB disposa també de locals en regim de lloguer situats al carrer de Miramar

ges, al costat mateix del campus, i a la plac;:a Miquel de Clariana, just al davant del 

Palau Bojons. 
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"la Caixá1 

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS 
DE BARCELONA 

Universitat de Vic 
Ofertes de finan9ament de la carrera 

- Capital maxim: 
- Període de carencia: 
- Periode d'amortització: 
- Tipus d'interes: 

- Disposicions: 
- Comissió d'obertura: 

- lntervenció del contracte 
pel corredor de comen;: 

-Aval: 

- Capital maxim: 
- Període de carencia: 
- Període d'amortització: 
- lipus d'interes: 

- Disposicions: 
- Comissió d'obertura: 

- lntervenció del contracte 
pel corredor de comerQ: 

-Aval: 

xemple de finanQament: 

2.500.000 ptes. 
3 anys. 
Maxim 5 anys. 
~,00% el primer any, i la resta variable 
(mdexat al Mibor anual més un punt). 
Cada any, per l'import de la matrícula. 
0,50o/~ sob~e_el capital maxim del préstec. 
Les d1s~o~1?1ons successives són exemptes 
de com1ss10. 

3 permil. 
Pares de l'alumne. 

4.000.000 de ptes. 
4anys. 
Maxim 5 anys. 
~,00% el primer any, i la resta variable 
(mdexat al Mibor anual més un punt). 
Cada any, per l'import de la matrícula. 
0,50~ sob~e_el capital maxim del préstec. 
Les dis~o~'?'°ns successives són exemptes 
de com1ss10. 

3permil. 
Pares de l'alumne. 

Calcul aproximat de finam;ament perc d 100 interés fix del 7 00'¼. 
583 

t ª ª .OOO ptes. de matrícula, a un 
, 0 • P es. mensuals. 

2. L'Escola Politecnica Superior 

2,1. Estructura 

l'.Escola Politecnica Superior de la Universitat de Vic imparteix cinc titulacions: 

E.T. Agrícola, especialitat en Indústries Agra.ríes i Alimenta.ríes 
E.T. de Telecomunicació, especialitat en Sistemes de Telecomunicació 

E.T. d'Informatica de Gestió 
E.T. Industrial, especialitat en Electro ni ca Industrial 

Llicenciatura de Ciencia i Tecnología dels Aliments 

La gestió ordinaria en el govern de l'Escola correspon al Director, el qual delega les 

qüestions d' organització docent als Caps d'Estudis, un pera cada titulació. 
Les unitats basiques de docencia i recerca de l'Escola són els departaments, que 

agrupen els professors d'una mateixa area disciplinaria. Al capdavant de cada de

partament hi ha un professor que exerceix les funcions de Cap de Departament. 

Els departaments de l'Escola Politecnica Superior són: 

Departament de Química-Biología. 
Departament de Física i Enginyeria Electrica. 

Departament de MatematicaAplicada. 
Departament de Llenguatges i Sistemes Informatics. 
Departament d' Arquitectura i Tecnología deis Computadors i Telematica. 

Departament d'Indústries i Economía. 
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. 

Departament d'Electronica. 
Departament d'Enginyeria i Projectes 

2.2. Organs de govem 

Direcció 
Esta presidida pel Director de l'Escola i constitu"ida pels següents membres: 

Director: Sr. Enrie Lopez. 
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Cap d'Estudis d'E.T de Telecomunicacions. 

Cap d'Escudis d'E. T Agrícola: Sr. Josep Illa. 

Cap d'Estudis d'E. T d'Informatica de Gestió. 

Cap d'Estudis d'E. T Industrial: Sr. Ferran Badia. 

Cap d'Estudis de Ciencia i Tecnología dels Aliments: Sr. Jordi Viver. 
Administrador: Sr. Jaume Pumí. 

Secretaria: Sra. Montserrat Vilalata. 

Comissió Academica 

La Direcció de l'Escoia, juntament amb els Caps de Departament, constitueixen 

la Comissió Academica, organ de decisió pera totes aquelles qüestions que afecten 
el funcionament intern. 

Claustre 

Trimestralment es reuneix el daustre general de l'Escola, formar pels membres de 

la Comissió Academica, pels professors, pels alumnes delegats de cursos i pel per
sonal no docent que exerceix les seves funcions al centre. 

2.3. Departaments, Professors i Professionals de Serveis 

Departaments 

Llenguatges i Sistemes Informa.tics: 

Química-Bio!ogia: 
Indústries i Economia: 

Enginyeria i Projectes: 

Professors d'Enginyeria TecnicaAgrícola, 

especialitat en Indústries Agraries 

i Alimentaries: 
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Caps de departament 

Joan Vancells i Flotats 

Jordi Viver i Fabregó 

Josep Illa i Alibés 

Manel Vilar i Bayó 

TeresaArbonés i Tost 

Josep Ayats i Bancells 

Ferran Badia i Pascual 

Consol Blanch i Colar 

M. Carme Casas iArcarons 

Joan Antonio Castejón i Fernández 
Francesc Castellana i Méndez 

Anna Dalmau i Roda 

M. Angels Galan i Giró 

Josep Illa i Alibés 

Julita Oliveras i Masramon 

Lídia Raventós i Canet 

Pere Roquet i Fernández de Aramburo 
Xavier Serra i Jubany 

Jordi Suriñach i Albareda 

Carles Torres i Feixas 

Lluís Tort i Terres 

Josep Turet i Capellas 

Carme Vernis i Rovira 

Dolors Vila i Serra 

Manel Vilar i Bayó 

Ester Vinyeta i Puntí 

Jordi Viver i Fabregó 

Vladimir Zaiats 

Encarregats de laboratori: 

Laboratori de Química: Antoni Manel Zafra i Pintó 

Laboratori de Biología: Joaquim Puntí i Freixer 
Laboratori de Física i Electronica: Moises Serra i Serra 

Encarregats aules Informatica: N úria Vila i Espuña 

SART 
(Servei d'Assaig i Recerca Tecnologica): 

Director: 
Encarregat de Laboratori: 

Personal no docent 

Cap de Secretaria Academica: 

Cap de Secretaria: 

Secretaris Auxiliars: 

Josep Font i Casacuberta 

Jordi Turet i Capellas 

Joaquim Espona i Justo 

Agnes Morató i Serra 

Esther Gaja i González 

Marta Soler i Vázquez 

Joan Trabal i Guitare 
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Edifici A 

Planta baixa 

Area de Comunicació 

Sala de reunions 

Secretaria general 

Planta l 

Rectorat 

Gerencia 

Sala de Juntes del Rectorar 

Edifid B 

Eh 
Planta baixa 

Sala de Dinamica i Plastica 

Laboratoris de Ciencia i 

Tecnología deis Aliments 

Aules Bl iB6 

Planta l 

Aula d'Autoaprenentatge 

Laboratoris SART, Biología, 

Química i Mediambient 

Departaments de !'Escala 

Politecnica Superior 

Direcció del SART 

82 
Planta baixa 

Bar/Restaurant 

Aules de la B8 ala B12 

Planta primera 

Escala d'Idiomes 

Direcció i departaments de 

l'Escola de Ciencies de la Salut 

B3 
Planta baixa 

AulesdelaB13 alaB16, B23 i 
B24 

Planta l 

Centre de Calcul 

Aules d'Informatica 

B4 Edifici E 

Planta baixa Planta O 
Au!es de la Bl 7 ala B21 

Planta 1 
Departaments de la Facultat de 

Aula d'Informatica i B29 i B40 
Ciencies Jurídiques i 

Departaments de la Facultat de 
Economiques 

Planta l 
Ciencies Jurídiques i 

Economiques 
Departaments de l'Escola 

Politecnica Superior 

Edifici C Planta2 

Departaments de l'Escola 
Planta-2 Politecnica Superior 
Laboratoris de Física i 

Electronica I i II Edifid F 
Planta-1 

Aula Magna Planta-1 

Aules C6, C9, Clü, Cl 1 Sala Polivalent 

Planta baixa Servei d'Estudiants 

Aules de la Cl2 ala CIS Serveis Medies 

Planta 1 Planta O 

AulaCIS Recepció 

Departaments de la Facultar Secretaria Academica 

d'Educació Administració 

Planta2 Planta 1 

Direcció i departaments de la Aules Fl a la F4 

Facultat d'Educació Planta2 

Edifici D 
Aules FS alaFS 

Planta3 

Planta-2 Aules F9 ala Fl2 

Laboratoris de Simulació de Planta4 

projectes i de radiofreqüencia Deganat, Secretaria i 
Aula d'Estudi Departaments de la Facultat de 
Planta-1 Ciencies Jurídiques 
Biblioteca 

Planta O Edifici G 
Aules dela D5 ala D8 

Planta 1 
Eumo Editorial 

Aules delaD9 ala D12 

Planta2 
Edifici H 

Departaments de l'Escola Llibreria 
Politecnica Superior Aula de Dibuix 
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Sense comissió d' obertura. 
Possibilitat de formalització amb 
una carencia maxima de 2 anys. 
Termini maxim: 5 anys. 
Import maxim: el de la matrícula 

I 

1 

Informació a totes les Oficines 
o bé al Servei Te!efünic 

902.20.40.40 
de 8 del matí a 8 del vespre 

4. Calendari Academic 

Dates comew;:ament: 

2n i 3r curs: 29 de setembre de 1997. 

lrcurs: 1 d'octubrede 1997. 

Docencia primer quadrimestre: fins al 23 de gener de 1998. 

Examens primer quadrimestre: del 28 de gener fins al 14 de febrer de 1998. 

Matrícula i avaluació de febrer: 16 i 17 de febrer de 1998. 

Docencia segon quadrimestre: del 18 de febrer al 5 de juny de 1998. 

Examens segon quadrimestre i extraordinaris de primer quadrimestre: del 1 O al 30 
dejunyde 1998. 

Examens extraordinaris del segon quadrimestre: del 31 d'agost al 16 de setembre 
de 1998. 

Dies festius a tots els centres de la Universitat de Vic: 

11 de setembre de 1997 (dijous) 

1 de novembre de 1997 (dissabte) 

6 de desembre de 1997 (dissabte) 

8 de desembre de 1997 (dilluns) 

23 d'abril de 1998 (dijous) 

1 de maig de 199 8 ( divendres) 

1 de junyde 1998 (dilluns) 

24 de junyde 1998 (dimecres) 

5 de juliol de 1998 (diumenge) 

Vacances de Nadal: 

del 23 de desembre de 1997 al 7 de gener de 1998 (ambdós indosos) 

Vacances de Setmana Santa : 

del 6 al 13 d'abril de 1998 (ambdós inclosos) 
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5. Organització dels Ensenyaments 

5.1. Pla d'Estudis 

El pla d' estudis d'E. T. Agrícola, especialitat en lndústries Agraries i Alimentaries 

de l'Escola Politecnica Superior va ser aprovat per Resolució de 20 d' abril de 1994 

(BOEnúm. 126 de 27 de maigde 1994). 

D'acord amb el Pla d'Estudis, els ensenyaments d'E.T. Agrícola, especialitat en In
dústries Agraries i Alimentaries, s' organitzen en tres cursos de dos quadrimestres 

cadascun, amb un total de 225 credits, entre els quals n'hi ha de teorics i de prac

tics. Cada quadrimestre té una durada de 15 setmanes lectives i cada credit equival 

a 1 O hores de classe. To tes les assignatures són de durada quadrimestral. 

Els 225 credits estan distribu"its de la següent manera: 

Materies troncals: 129 (73,5 teorics / 55,5 practics) 

Materies obligatories: 48 (21 teorics / 27 practics) 

Materies optatives: 24 (12 teorics / 12 practics) 

Materies de lliure elecció: 24 

En el Pla d'Estudis s'inclouen blocs de materies optatives que permeten a l'estu

diant que en cursi un de complet assolir una certa especialització en aquella mate

ria. LEscola diversifica aquestes materies en assignatures quadrimestrals que s' ofe

reixen a partir de segon curs. 

Les materies optatives contemplades en el Pla d'Estudis i les assignatures que les 

diversifiquen són 

Micología ........................................................................................... 24 credits 

Micología I ................................................................... 6 credits 

Analisi Fisicoquímica dels Aliments .................................................... 24 credits 

Analisi Fisicoquímica dels Aliments I.. ........................... 6 credits 

Tecniques Analítiques Instrumentals .................................................. 24 credits 

TAi 1: Química Ambiental ........................................... 6 credits 
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