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Constitució del Consell
Consultiu de la UVic

La UVic ja treballa en
el nou Pla Estratègic

Antoni Soy, nou degà
de la FEC

El Patronat de la Fundació Universitària
Balmes va aprovar el 16 de desembre la
constitució i el reglament del nou Consell
Consultiu de la Universitat de Vic, presidit
per Ricard Torrents, primer rector de la
UVic.

El 8 de març va tenir lloc la primera reunió
de la Comissió de Planificació que ha de
posar en marxa l’elaboració d’un nou Pla
Estratègic per a la Universitat de Vic per als
propers anys, amb l’horitzó posat al 2020.

El rector de la Universitat de Vic el va presentar el 14 de desembre al Claustre de la
Facultat, que li va donar un ampli suport,
tant a ell com al seu programa i equip.
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CAMPUS
Tancament econòmic del
curs 2009-2010

El Patronat de la Fundació Universitària
Balmes va presentar el 16 de desembre
el resultat del tancament econòmic del
curs 2009-2010, amb una reducció del
dèficit acumulat, la qual cosa representa
una millora de la situació patrimonial de
la Fundació.
Aquesta recuperació va ser possible
gràcies a l’increment del volum de
negoci respecte al curs anterior, tant
pel que fa l’increment d’estudiants com
dels ingressos en docència, formació
continuada i de recerca (10,9 %), i
també gràcies la millora del control i la
racionalització de la despesa.
La UVic també va superar en un 112% els
objectius fixats pel contracte-programa
amb la Generalitat de Catalunya. Aquests
objectius avaluen el desenvolupament
de l’activitat docent, de recerca, de
transferència de coneixement i de la
gestió. La superació d’aquests objectius
garanteix el finançament variable del
contracte-programa.
El Patronat va nomenar Jordi Codina
gerent de la UVic. Antoni Soy, degà de la
Facultat d’Empresa i Comunicació. Jacint
Raurell, patró de l’Ajuntament de Vic al
Patronat de la FUB, en substitució de
Josep Burgaya. Joan Turró en substitució
de Lluís Jou. Anna Mates, directora de
la Fundació Eduard Soler, que ja era
patrona, nova secretària del Patronat.

Edita: Servei de Publicacions de la Universitat
de Vic. Redacció i coordinació: Miquel Tuneu.
Redacció: Manuel Llanas, Teresa Lleopart, Núria
Padrós, Mercè Rocafiguera. Fotografies: Servei
d’Audiovisuals de la UVic. Disseny: Eumogràfic.
Imprès a: Novoprint.
D.L.: B-40.564-90
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Constitució del Consell Consultiu
del Patronat de la FUB
El Patronat de la Fundació Universitària
Balmes va aprovar el 16 de desembre la
constitució i el reglament del nou Consell Consultiu de la Universitat de Vic,
presidit per Ricard Torrents, primer rector de la UVic. El Consell estarà format,
inicialment, per disset personalitats del
món acadèmic, econòmic i social de reconegut prestigi, amb voluntat d’aportar
a la UVic els seus coneixements i experiència, i de promoure-la i projectar-la
en tots els àmbits.
Els actuals consellers són: Josep M.
Anzizu (professor, empresari, EADA); Pilar Benejam Arguimbau (geògrafa, emèrita UAB); Salvador Cardús
(sociòleg, UAB); Alícia Casals Gelpi
(bioenginyera, UPC); Joan Contijoch
(vicepresident d’UNNIM / president
del Consell Territorial de Manlleu); Daniel Giralt Miracle (historiador de l’art);
Pere Girbau Pous (enginyer, empresari),
Anton Granero (director d’Eumogràfic);
Johannes Kabatek (romanista, Universitat de Tubinga); Jaume Porta Casanellas
(catedràtic d’edafologia i primer rector
de la Universitat de Lleida); Emili Teixidor (escriptor); Josep M. Terricabras
(director de la Càtedra Ferrater Mora,
Universitat de Girona); Joaquim Triadú
Vila-Abadal (advocat, Bufet Garrigues
Andersen); Eduard Vallory i Subirà (director general de la Graduate School of
Economics); Miquel Vilardell i Tarrés
(president del Col·legi de Metges de

Barcelona); Ramon Pinyol i Torrents (director de la Càtedra Verdaguer d’Estudis
Literaris de la UVic).
Les funcions del Consell Consultiu són,
entre altres: Promoure la participació de
la societat en l’activitat de la Universitat
i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional,
econòmic, social i territorial.
Promoure vincles de col·laboració
mútua entre la UVic i altres universitats,
i centres de recerca i d’educació superior.
Assessorar el Patronat de la FUB en la
determinació de criteris i objectius de la
planificació estratègica i de l’avaluació
de la qualitat de la UVic.
Col·laborar amb el Patronat de la FUB
i amb els òrgans de govern de la UVic en
la consecució d’un finançament estable,
tant per part de les administracions públiques com fomentant les aportacions
d’organismes i entitats privades.
Suggerir mesures encaminades a
l’adequació de la recerca i l’oferta formativa de la UVic a les demandes socials i,
paral·lelament, estimular la transferència
de coneixement.
Vetllar per una política de concessió de
beques que no exclogui ningú de la UVic,
i per la inserció laboral dels seus titulats.
El proper 9 de juny tindrà lloc la primera reunió plenària del Consell Consultiu
i la seva presentació pública, tant a la
comunitat universitària com als mitjans
de comunicació.

Poema visual de l’estudiant de Mestre d’Educació Física Daniel Hernández (daniel.hernadez@uvic.cat).
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La UVic ja treballa en el nou
Pla Estratègic

Primera reunió de la Comissió de Planificació del Pla Estratègic de la UVic per als propers anys.

El 30 de març el rector Jordi Montaña
va presentar a la comunitat universitària el pla d’elaboració d’un nou Pla
Estratègic per a la Universitat de Vic
per als pròxims anys, amb l’horitzó
posat al 2020. El nou Pla, que es farà
amb col·laboració de la Càtedra Unesco
de Direcció Universitària (UPC), és
una petició que va fer el Patronat de la
Fundació Universitària Balmes al rector
de la Universitat de Vic, Jordi Montaña.
El procés d’elaboració del Pla invo-

lucrarà tota la comunitat universitària
de Vic, en sentit ampli, i els agents
implicats del territori més proper, a
més d’algunes mirades externes. De la
suma de tot plegat n’haurà de sortir la
definició dels rumbs de futur de la institució. El desplegament del Pla es farà
per fases, en cadascuna de les quals es
demanarà la participació dels diferents
col·lectius que conformen la comunitat
universitària.

Antoni Soy, nou degà de la Facultat
d’Empresa i Comunicació
El rector Jordi Montaña el va presentar al Claustre de la Facultat el 14
de desembre, i el Claustre es va pronunciar majoritàriament a favor tant
del seu programa de govern per quatre anys, com de l’equip proposat. El
nomenament es va fer efectiu el 16 de
desembre, durant la reunió del Patronat de la FUB.
Antoni Soy, nascut a Ripoll, és Doctor en Ciències Econòmiques per
la Universitat de Barcelona i Catedràtic d’Economia Aplicada a l’antiga
Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la mateixa universitat,
on va impartir docència durant molts
anys. És expert consultor i assessor
sobre desenvolupament local i regional i sobre avaluació de polítiques
públiques a la Unió Europea, la Gene-

ralitat, altres comunitats autònomes
i diversos ens locals. És Màster en
Administració i Gestió Local i titulat
en Executive Master in Public Administration (per ESADE).
Va ser alcalde d’Argentona del 1999
a 2006. El 2007 va ser nomenat Secretari d’Indústria i Empresa de la
Generalitat de Catalunya, càrrec que
va ocupar fins al novembre de 2010.

Antoni Castellà, secretari
d’Universitats i Recerca,
visita la UVic

Antoni Castellà, secretari d’Universitats
i Recerca, va ser a la Universitat de Vic el
26 de gener per fer una primera presa de
contacte amb el rector Jordi Montaña i la
Junta de Rectorat. També van assistir-hi
Josep M. Vila d’Abadal i Pilar Soldevila,
president i directora de la FUB.
Antoni Castellà també va ser a la UVic
el 7 d’abril per impartir la conferència
“La Catalunya del coneixement: reptes
de futur”, en el marc del cicle de
conferències “Universitat, empresa i
comunicació”

Conferència del conseller
d’Empresa i Ocupació,
Francesc Xavier Mena

El dimarts 29 de març va tenir lloc a
l’Aula Magna de la Universitat de Vic
la conferència “Perspectives de futur
de l’empresa catalana”, a càrrec de
l’Honorable Conseller d’Empresa i
Ocupació, Francesc Xavier Mena.
Aquesta conferència era la primera
el cicle “Universitats, empresa i
comunicació”, impulsat pel Patronat
de la Fundació Universitària Balmes.
La segona conferència la va impartir
Antoni Castellà, secretari d’Universitats
i Recerca

CAMPUS Universitat de Vic
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4a edició de la beca Segimon
Serrallonga
L’Ajuntament de Torelló ha convocat
la quarta edició de la beca Segimon
Serrallonga d’ampliació d’estudis
en universitats estrangeres per al
curs acadèmic 2011-2012 amb una
dotació de 15.000€. Aquesta iniciativa
compta amb la col·laboració de l’Aula
Segimon Serrallonga de la UVic i de la
Xarxa Vives d’Universitats, en tasques
d’assessorament i difusió.
El 10 d’abril se celebra també a Torelló
l’acte anual d’homenatge a Segimon
Serrallonga. Enguany hi participen Ricard
Torrents, amb la conferència Verdaguer
llegit per Segimon Serrallonga, i els
músics Jordi Casadessús i Roger Usart
amb Descoberta de Verdaguer.

La UVic estrena Facebook i Twitter
El 16 de febrer la Universitat de Vic
va estrenar el seu Facebook amb la voluntat de facilitar la comunicació entre
la Universitat, els estudiants, exestudiants i qualsevol persona interessada
en l’ensenyament universitari d’una
manera més directa i sense protocols.
També és una manera molt útil de
donar a conèixer informació immediata
i de mantenir una relació més o menys
constant amb les persones interessades
a seguir el dia a dia de la Universitat.
Per les mateixes dates es va donar
d’alta aTwitter.

Junior University: Aprenentatge integrat
de continguts i llengua estrangera

Sergi Domínguez
Escola d’Idiomes

L’educació juga un paper central en la
construcció de l’Europa del coneixement que ha de fomentar el creixement
econòmic, la competitivitat internacional i la cohesió social. La creació
de l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior ha estat una de les decisions
més fermes orientades a l’enfortiment
social, científic i econòmic d’Europa.
L’homogeneïtzació dels estudis ha de
fomentar la mobilitat i l’intercanvi
d’idees a tot l’espai europeu i millorar la
competitivitat internacional dels seus
ciutadans.
Una de les primeres polítiques que
va adoptar la Unió Europea per assolir aquest objectiu va ser fomentar el
multilingüisme i convertir la diversitat
lingüística en una oportunitat per al
diàleg intercultural i la cohesió social.
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Tant és així que en el Consell Europeu
de Barcelona de març de 2002 es va proposar que cada ciutadà europeu hauria
d’aprendre la llengua materna més dues
d’estrangeres.
A tots els nivells del sistema educatiu
català s’està introduint l’Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua
Estrangera (AICLE) amb l’objectiu
d’assegurar que en acabar l’educació
secundària obligatòria, els alumnes
tindran un coneixement òptim d’una
tercera llengua.
L’AICLE té beneficis des del punt de
vista lingüístic perquè permet la utilització de la llengua en un context real
amb una finalitat específica. Aquesta
metodologia ofereix a l’alumne un
entorn natural i espontani ideal per a
l’aprenentatge de llengües. El resultat
és l’increment i la millora de la competència comunicativa tant oral com
escrita de la llengua estrangera.
D’altra banda, l’alumne se sent més
motivat ja que pot expressar coneixements en l’altra llengua i aprofita,
en l’aprenentatge de la llengua, els recursos, estratègies i destreses que
desenvolupa quan aprèn una matèria.

L’esforç realitzat pel professorat per
presentar la matèria d’una manera
clara i el que haurà de fer l’alumne per
entendre la informació que se li dóna
comporta una comprensió més profunda dels continguts.
En el món acadèmic l’anglès s’ha
convertit en la llengua franca internacional i, per tant, l’eina més important
per a l’intercanvi i la difusió de coneixements. No obstant això, no podem
oblidar la importància d’altres llengües
com el francès, l’alemany o l’italià en alguns camps de coneixement.
La introducció gradual en els plans
d’estudi universitaris d’assignatures
impartides en llengua anglesa és una
línia estratègica per tal de promoure la
utilització de l’anglès com una llengua
més de treball a la universitat i millorar
la competència comunicativa en llengua anglesa dels alumnes.
La Junior University és, doncs, una
proposta ideal per a l’estudiant preuniversitari perquè combinarà immersió
lingüística i aprenentatge de continguts en mòduls pràctics, especialment
dissenyats perquè utilitzi la llengua anglesa en un context real.

CAMPUS

Primera edició de la Junior University
a la Universitat d’Estiu de la UVic

La Junior University és un programa
universitari innovador, íntegrament en
anglès, dirigit a alumnes de batxillerat
i cicles formatius de grau superior que
es durà terme per primera vegada a la
Universitat de Vic del 6 al 15 de juliol
en horari de matins, en el marc de la
Universitat d’Estiu 2011.
El programa de la Junior University

proposa un seguit de mòduls formatius, organitzats en blocs temàtics,
amb l’objectiu que els estudiants millorin, d’una banda, les competències
en llengua anglesa i, de l’altra, tinguin
la possibilitat de fer un tast de diverses
disciplines universitàries en un marc
universitari. La durada global serà de
40 hores.

El programa està format per vuit mòduls: cinc de troncals i tres d’optatius:
Mòduls troncals comuns:
- Audiovisual production
- Dietetics and Cooking
- Oral Expression
- Education and International Experience
- Resources for Bibliographic Research
Mòduls optatius:
- Innovation in Biomedicine
- Literature on the Screen
- Life in a Drop of Water: the World of
Microscopes
- The Power of Storytelling in Advertising
- The Essentials of an Industrial Robot
- Basics on the Stock Exchange
Els alumnes tindran accés lliure a
l’Aula d’Autoaprenentatge de Llengües on podran disposar de tot tipus
de materials (fitxes autocorrectives, llibres de consulta i de lectura, pel·lícules,
etc.) i de l’assessorament d’un professor de llengua.

Professorat de la 1a edició de la Junior University
Anna Andrés. Enginyera industrial
en Automàtica industrial. Professora a l’Àrea de Formació Robòtica de
l’empresa Asea Brown Boveri.
Josep Bau. Llicenciat i doctor en Biologia. Professor de biologia animal
i tècniques de laboratori a la UVic.
Estada postdoctoral a la University of
California, Riverside.
Jordi Fabregó. Diplomat en Hoteleria.
Professor de Cuina. Demostracions
a Gran Bretanya, França, Veneçuela,
Kuwait i Emirats Àrabs.

dagògica de l’Escola Vedruna Ripoll.
Formada a Trinity College de Dublín.
Sarah Khan. Màster en Llengües
aplicades a l’ensenyament d’anglès i
doctora en Filologia anglesa. Professora d’anglès de la UVic.
Ronald Kroon. Professor a The School
of Media, Information and Communication de la Amsterdam University of
Applied Sciences. Docència a Austràlia,
Indonèsia i Egipte.

Arnau Gifreu. Llicenciat en Comunicació Audiovisual, màster en Arts Digitals
i Diploma d’Estudis Avançats per la
Universitat Pompeu Fabra.

Salvador Macip. Llicenciat en Medicina per la UB, i doctor en Genètica
Molecular. Metge, científic i escriptor.
Recerca sobre càncer a l’hospital
Mount Sinai de Nova York i la Universitat de Leicester, Regne Unit.

Montserrat Jiménez. Llicenciada en
Filologia anglogermànica per la UB i
màster en Traducció i Interpretació.
Professora d’anglès i directora pe-

Daniel Nicholls. Llicenciat en
Economia i màster en Relacions internacionals. Professor UVic especialitzat
en regionalisme i globalització.

Núria Obradors. Doctora en Farmàcia.
Professora de Nutrició i Bioquímica de
la UVic. Estada predoctoral a Braunschweig, Alemanya, i docent a Knoxville,
Tennessee (EUA).
Marta Pey. Llicenciada en Filologia
anglogermànica per la UB. Professora
d’anglès de l’Institut Jaume Callís de
Vic. Coordinadora del Projecte Comenius “Addressing the Energy Crunch”.
Richard Samson. Llicenciat per
la University of Oxford. Professor
d’informàtica i interpretació de
conferències. Ha estat webmaster i director de l’Àrea de les TIC de la UVic.
Jon Telford. Llicenciat en Sociologia per la University of Aston de
Birmingham. Professor i responsable de projectes europeus en l’Àrea
d’Educació Social de la UVic.

CAMPUS Universitat de Vic
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La UVic al Saló de l’Ensenyament i
Jornada de Portes Obertes

Un moment de la visita del Conseller
d’Universitats a l’estand de la UVic.

Vista general de l’estand de la Universitat de Vic.

La Universitat de Vic va ser al Saló de
l’Ensenyament, que va tenir lloc a Fira
de Barcelona del 23 al 27 de març, per
presentar la seva oferta acadèmica per
al curs 2011-2012: 25 graus, 11 màsters
universitaris i 7 programes de doctorat. La inauguració va ser el 24 de març
a les 4 de la tarda amb la presència del
conseller Mas-Colell. També va ser al
Saló Futura –dedicat a màsters i postgraus– i a la mostra Recerca en Acció.
Els futurs estudiants interessats per

les titulacions de la UVic van rebre un
pot de confitura amb el lema “Al pot
petit hi ha la bona confitura”.
Dels 25 graus que impartirà la UVic
el curs vinent, n’hi ha un de nova implantació: el Grau en Ciències Empresarials, en tràmit de verificació.
El curs vinent serà de consolidació dels actuals estudis. Segons Jordi
Montaña, rector de la Universitat de
Vic, “l’oferta presentada consolida els
ensenyaments de l’àrea d’empresa i els

Pere Girbau va explicar la
internacionalització de la
seva empresa
Pere Girbau, directiu del Grup Girbau
i membre del Consell Consultiu de la
UVic, va ser el 13 de desembre a la UVic
per explicar als estudiants d’Empresa el
procés d’internacionalització d’aquesta
empresa familiar.
Girbau és un referent mundial en la fabricació de maquinària per a bugaderies
per a hotels, hospitals, restaurants,
bugaderies industrials, bugaderies autoservei, càmpings, creuers…
Amb quatre centres de producció propis,
disposa de filials a Alemanya, Argentina,
Brasil, Cuba, Emirats Àrabs Units, Estats
Units, França, Índia, Itàlia, Regne Unit i
Xina, i d’una xarxa de distribuïdors i serveis tècnics en més de 90 països.
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actualitza, i ens fa avançar una mica
més cap a la compleció del mapa de
titulacions de la UVic per al futur”.
Jornada de Portes Obertes
Va tenir lloc el dissabte 2 d’abril amb
més de mil visitants. Es van oferir
xerrades d’orientació universitària i
informació personalitzada als futurs
estudiants i les seves famílies.

‘Al pot petit hi ha la bona confitura’, la
nova campanya promocional de la UVic
La Universitat de Vic ha encetat la
nova campanya promocional amb el lema
“Al pot petit hi ha la bona confitura”.
La campanya posa de manifest tots els
avantatges que, pel fet de ser petita, la
UVic pot oferir als seus estudiants.
Ara que totes les universitats catalanes
s’han redefinit per adaptar-se a la normativa europea, la UVic reivindica els
elements que la diferencien pel fet de ser
una universitat de dimensions reduïdes:
pot oferir un tracte més personalitzat –és
a dir, qualitat docent–, beques i ajuts,
un accés fàcil als equipaments –platós,
laboratoris, sales d’ordinadors–, estades
a l’estranger garantides o una alta in-

serció laboral. Tot plegat en una ciutat
universitària a la mesura humana, un
entorn immillorable per compaginar
estudi i lleure.

CAMPUS

13a edició dels Premis
de Recerca de Batxillerat

Bon Preu, Unnim, la Farga Group i
Osona Contra el Càncer, són les empreses que enguany subvencionen els
Premis Universitat de Vic als millors
treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat, que s’ha convocat per tretzè
any consecutiu. Els premis tenen una
dotació global de 7.500 euros.
La novetat d’enguany és que cada
premi va subvencionat per una empresa
o institució. El premi de l’apartat de
Ciències Socials i Humanitats, dotat

amb 2.000 euros, és subvencionat per
Bon Preu. El premi al millor treball en
l’àmbit de les Arts, que inclou literatura, teatre, música, cinema, escultura,
pintura o arquitectura, també té una
dotació de 2.000 euros i corre a càrrec
d’Unnim. La Farga Group patrocina el
millor treball de l’àmbit de les Ciències
exactes i experimentals, amb 2.000
euros de dotació.
Osona Contra el Càncer continua
finançant, amb 1.500 euros, el millor
treball que tingui per objecte l’estudi de
la prevenció, les causes i la incidència
de la malaltia del càncer.
L’objectiu que es proposa la UVic
amb aquesta nova convocatòria és promoure la incorporació dels estudiants
de Batxillerat a la formació superior
i el foment de la recerca. El termini
de presentació d’originals acaba l’11
d’abril.

La UVic i l’Institut Català d’Oncologia
promouen un institut de cures pal·liatives
El dia 2 de febrer el rector de la Universitat de Vic, Jordi Montaña, i el president
i conseller-delegat de l’Institut Català
d’Oncologia, Josep M. Vilà, van signar
un acord d’intencions per començar a
posar les bases del que ha de ser un nou
institut universitari en l’àmbit de la qualitat en l’atenció a persones en situació
de vulnerabilitat. Està previst que en
aquest projecte hi tinguin cabuda totes
les institucions del Sistema Integral de
Salut d’Osona i que sigui un institut de
referència nacional i internacional en
l’àmbit de les cures pal·liatives.
Que el sistema d’atenció geriàtrica
i de malalts crònics avançats d’Osona
ja fa anys que és un referent, no és cap
secret. Així ho va manifestar Xavier
Gómez-Batiste, director del centre
col·laborador de l’OMS i ànima del
projecte, que l’ha qualificat “d’excel·lent,
competent i reconegut”. Del que es
tracta ara és de donar un pas més. Amb
el nou institut, la Universitat de Vic
esdevindrà, amb el suport de l’Institut

Càritas Diocesana rep 3.890
euros de la loteria de Nadal
de la UVic

El rector de la Universitat de Vic, Jordi
Montaña, va lliurat el 3 de març un taló
al president de Càritas Diocesana, Joan
Redorta, per valor de 3.890 euros. Eren
els diners corresponents als beneficis
que la Universitat de Vic havia recollit
amb la venda de números de la rifa de
Nadal.
Aquest és el tercer any consecutiu que
la UVic lliura a Càritas Diocesana els
beneficis de la recaptació de la rifa de
Nadal, amb la voluntat de contribuir a la
labor social d’aquesta entitat.

Sessió científica sobre
libèl·lules i espiadimonis

Josep Garcia-Moreno i Carles Martorell

Jordi Codina, Marta Otero, Jordi Montaña, Josep
M. Vila, i Xavier Gómez-Batiste.

Català d’Oncologia, el pal de paller per
posar en comú els recursos i les experiències complementàries (hospitalària,
sociosanitària, comunitària i acadèmica)
de les institucions de l’àmbit referencial
d’Osona. Un dels objectius de l’institut
és que pugui liderar la recerca i la transferència de coneixement de les cures
pal·liatives i d’assistència a la mort per
donar-les a conèixer al món.

El 9 de març va tenir lloc la conferència
“Libèl·lules i espiadimonis. Distribució
i ecologia dels odonats d’Osona”, a
càrrec de Josep García-Moreno, biòleg i
membre d’Oxygastra. Cada any, el Grup
de Naturalistes d’Osona i la Universitat
de Vic col·laboren amb el programa de
sessions científiques de la Institució
Catalana d’Història Natural, acollint a
la UVic una de les seves conferències.
La conferència, divulgativa però d’alt
nivell científic, feia una immersió en el
misteriós món d’aquests insectes.

CAMPUS Universitat de Vic
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recerca

Grup de recerca sobre Atenció a la Diversitat
L’any 2005 es reconegut per l’AGAUR
(Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recursos) de la Generalitat
de Catalunya com a Grup de Recerca
Emergent, i en la convocatòria de
l’any 2009 com a Grup de Recerca
Consolidat. Està integrat a la Red
CIES (Colaboración para la Inclusión
Educativa y Social) conformada per
grups de diferents universitats estatals: la Universidad de Vigo (coordinadora), la de Cantàbria, la de Sevilla i
l’Autònoma de Madrid.
D’esquerra a dreta: Pere Pujolàs, Jaume Miquel March, Lluís Solé, Marta Marimon, Jaume Carbonés, Jose
Ramon Lago, Mila Naranjo, Núria Padrós, Jesús Soldevila i Olga Pedragosa. També formen part del grup:
Gemma Riera, Robert Ruiz, Teresa Segués, Ramon Riera i Maite Casas

L’objectiu principal del grup és l’estudi
dels aspectes relatius a l’atenció a la
diversitat i la inclusió de tot l’alumnat
en els centres educatius ordinaris. Per
al desenvolupament d’aquest objectiu
el Grup de Recerca d’Atenció a la Diversitat (GRAD) té en acció diferents
línies de recerca.

línies de recerca del grup
1. Aprenentatge cooperatiu: Aquesta
línia comprèn l’estudi, investigació i innovació en: a) l’anàlisi de les interaccions
entre iguals en els equips d’aprenentatge
cooperatiu; b) el desenvolupament de
recursos didàctics dirigits a ensenyar
a aprendre en equip i propiciar el desenvolupament de competències comunicatives i socials; i c) l’aplicació
d’estructures de l’activitat cooperatives
en entorns virtuals.
2. Processos de formació i assessorament a professionals de l’educació
per a la millora de la pràctica educativa. Els eixos centrals d’aquesta
línia son la investigació i la innovació
en: a) la introducció, generalització i
consolidació de mesures i pràctiques
als centres educatius que afavoreixin
la inclusió de l’alumnat; i b) el desenvolupament d’eines, recursos i estratègies
utilitzades en els processos de formació
i assessorament que facilitin la introducció, generalització i consolidació
de pràctiques de millora.
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3. Disseny universal de l’aprenentatge
(Universal Design for Learning).
Els cinc àmbits d’estudi, investigació i
innovació d’aquesta línia són: a) el desenvolupament dels currículums escolars
als centres docents que imparteixen les
etapes d’educació infantil, primària i
secundària; b) la planificació educativa individualitzada (Plans Educatius
Individualitzats); c) plans d’estudi i
serveis en l’àmbit universitari; d) dispositius, opcions i recursos per a l’accés,
el progrés i la participació universal en
entorns educatius generals; e ) aspectes
teòrics i conceptuals sobre disseny de
currículums escolars generals.
4. Competències comunicatives en
l’alumnat amb discapacitat: Aquesta
línia comprèn l’estudi, investigació i innovació en pràctiques d’atenció a alumnat amb discapacitat en: a) l’àmbit de les
aules i centres escolars i la intervenció
amb l’alumnat i les seves famílies, b) la
intervenció de diferents professionals
(professorat, especialistes i personal
auxiliar); i c) l’avaluació del progrés de
l’alumnat en la consecució de diferents
fites educatives i, molt singularment,
en l’àmbit de les competències comunicatives.
5. Anàlisi i millora de pràctiques
d’inclusió escolar en centres
d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. Aquesta línia
se centra en l’estudi, la investigació

i la innovació en la transformació de
l’organització i funcionament de centres
docents d’educació infantil i obligatòria
amb la finalitat de fomentar la inclusió
escolar de tot l’alumnat en entorns
escolars ordinaris.

aportació a la societat

Des del seu naixement, les recerques desenvolupades en el marc del
GRAD han estat molt encarades a la
col·laboració amb els centres escolars per
a la innovació i millora de les pràctiques
educatives per tal que esdevinguin més
justes i permetin la millora de la qualitat
de l’educació.
El treball científic desenvolupat pels
investigadors al costat dels professionals
de l’educació ha permès que el GRAD
hagi generat un conjunt d’eines per
ajudar els centres a desenvolupar projectes educatius que contribueixin a la
millora dels processos d’ensenyamentaprenentatge que fomenti la inclusió de
tots els infants dins de l’aula. Aquesta
concepció ha permès desenvolupar al
grup diversos processos de transferència
del coneixement.
Són nombroses les experiències que
confirmen el treball en recerca desenvolupat en el marc d’aquest grup, ja sigui
amb la transformació de l’estructura de
l’aprenentatge de les aules, els processos
de formació-assessorament, ja sigui amb
la inclusió en centres ordinaris d’infants
amb diversitat funcional.

RECERCA

La UVic entra a formar part de la nova Xarxa
d’Emprenedoria Universitària

D’esquerra a dreta: Xavier Ginesta, Anna Nogué, Montse Mir i Josep Paré durant la jornada “La comunicació, un món per emprendre”.

La Universitat de Vic participa a la
nova Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU), presentada el 15 de febrer
a la Universitat de Barcelona. Es tracta
d’una nova entitat participada per deu
centres universitaris catalans que té
per objectiu fomentar, de manera coordinada, accions d’emprenedoria i de
detecció de talent emprenedor, així

com de foment de vocació empresarial
a la comunitat universitària.
El 29 de març, la Facultat d’Empresa
i Comunicació va organitzar la jornada “La comunicació, un món per
emprendre”, que era la primera que
s’organitzava a la Universitat de Vic
en el marc de les activitats finançades
per la XEU.

La jornada va servir per presentar als
estudiants de la UVic diversos projectes d’innovació en el sector de la comunicació i alguns projectes empresarials que han sabut esquivar la crisi. Es
va estructurar en dues taules rodones.
En la primera, que tractava de la innovació empresarial en la comunicació,
es va comptar amb tres experiències
del sector periodístic. La segona va
comptar amb tres iniciatives encarades a donar solucions als problemes de
comunicació corporativa.
Hi van participar representants de
l’Agència Catalana de Notícies, el
Diari del Mercat, de Vic , la revista
El Portal, de Centelles, Badabadoc
Comunicació, de Manlleu, La Rita
Comunicació, de Vic, i A Portada,
consultora de comunicació estratègica
de Barcelona.

Com podem millorar l’atenció a la diversitat a l’aula?

Núria Padrós

Facultat d’Educació

L’atenció a la diversitat en una aula
requereix de moltes habilitats i estratègies per part dels i les docents que
hi treballen. Un d’aquests aspectes és
modificar la forma en què es planifica
el procés d’ensenyament-aprenentatge,
aconseguint, d’aquesta manera, millorar
la pràctica educativa del professorat i
donar una millor resposta a les necessitats educatives de l’alumnat.
Per tal de millorar aquesta planificació, des de diversos entorns s’han
generat propostes que ens poden servir
de model o de base per planificar les
nostres classes de manera diferent. És
el cas de l’ensenyament multinivell que
es va generar en els contextos de les

escoles canadenques quan van acollir
tot l’alumnat procedent de les escoles
d’educació especial o del disseny universal de l’aprenentatge que es va generar
en l’àmbit del disseny arquitectònic
i que, posteriorment, s’ha aplicat en
molts altres àmbits, també l’educatiu.
Tant l’ensenyament multinivell com
el disseny universal de l’aprenentatge
consideren que cal planificar des de
l’inici, tenint en compte la diversitat
de coneixements previs, capacitats,
cultures, motivacions i interessos que
es troben en una aula. D’aquesta manera s’aconsegueix que tot l’alumnat
pugui aprendre en el mateix context
d’aprenentatge que els seus companys i
companyes, fins i tot aquells que poden
tenir necessitats educatives especials.
Per aconseguir-ho es recomana tenir
en compte els diferents estils i ritmes
d’aprenentatge dels i les estudiants,
planificar la manera en què l’alumnat
podrà participar en les diferents activitats, pensar activitats en les quals

puguin participar de manera activa i
que tinguin relació amb la seva vida
quotidiana, incloure a les aules diferents
maneres i materials diversos per tal de
treballar els diferents continguts (visuals,
auditius, manipulatius...) i permetre que
els infants puguin escollir algunes de les
activitats d’aprenentatge i d’avaluació
que se’ls proposin. Així mateix, també
s’han d’incloure activitats on es treballi
en grups de forma cooperativa i diversificar els agrupaments de manera que s’eviti
caure en la catalogació de l’alumnat.
Així doncs, tant l’ensenyament multinivell com el disseny universal de
l’aprenentatge ens ofereixen un bon punt
de partida per començar a reflexionar
sobre com planifiquem les experiències
educatives del nostre alumnat. Aquesta
reflexió inicial ens hauria de permetre
donar una millor resposta davant la
diversitat de necessitats educatives dels
i les estudiants que tenim a l’aula amb
la finalitat principal de millorar el seu
aprenentatge.
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Cicle: Avenços en recerca
biomèdica

La Universitat de Mondragon visita
la Facultat d’Educació

Anna Bigas durant la conferència del 23 de març.

Del 23 de febrer al 25 de maig, el Departament de Biologia de Sistemes i el grup
de recerca en Bioinfomàtica i Estadística
Mèdica de la Universitat de Vic organitzen
el cicle de conferències “Avenços en recerca biomèdica”, per difondre les darreres novetats en recerca biomèdica.
El cicle consta de quatre conferències divulgatives d’un gran nivell per la qualitat
dels conferenciants, tots ells vinculats a
centres de recerca punters.
• Disseny de nous inhibidors selectius de
FGFR3, diana terapèutica per diversos
tumors. Joan Bertran. Departament de
Biologia de Sistemes (Universitat de Vic).
• Funcions de Notch com a regulador hematopoètic: cèl·lules mare o leucèmies.
Anna Bigas. Programa de Recerca sobre
Càncer. Inst. Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM-Hospital del Mar).
• Understanding human biology through
mouse models: the case of mental retardation. Mara Dierssen. Centre de Regulació Genòmica (CRG).

Un moment de la reunió entre els representants de la Facultat i del Rectorat de la UVic i de la Universitat
de Mondragon.

El 3 de març va tenir lloc a lloc a la
Universitat de Vic una trobada entre
representants del rectorat i de la facultat d’Educació, Traducció i Ciències
Humanes de la UVic i una delegació de
la Facultat d’Humanitats i Ciències de
l’Educació de la Universitat de Mondragon (Mondragon Unibertsitatea), amb
l’objectiu de conèixer-se mútuament i
estudiar possibles vies de col·laboració,
entre elles, l’elaboració d’un programa
de doctorat interuniversitari de l’àmbit
de l’educació.

Donades les semblances que tenen les
dues facultats, la trobada va servir per
posar en comú sistemes pedagògics,
titulacions, línies de recerca i doctorats i màsters, entre altres temes. Les
delegacions han estat encaçalades pels
dos degans, Francesc Codina i Nekane
Arratibel i han estat rebudes pel rector,
Jordi Montaña i els vicerectors Pere
Quer i Marta Otero.
Aquesta és la segona vegada que les
facultats es troben. La primera va tenir
lloc el novembre passat a Mondragon.

Tesis doctorals d’Anna Gómez i Salvador Simó

• Una aproximació integral al càncer hereditari. Eduard Serra Arenas. Institut de
Medicina Predictiva i Personalitzada del
Càncer (IMPPC).
El 16 de febrer també va ser a la UVic
Alícia Casals, una de les científiques
més eminents del país, per impartir la
conferència Els reptes de la robòtica del
segle XXI. L’acte formava part de la III
Jornada de Mecatrònica. Alícia Casals és
bioenginyera i catedràtica d’Arquitectura
i Tecnologia de Computadores de la UPC.
És membre del grup líder de Robòtica de
l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC), i forma part del Consell Consultiu
de la Universitat de Vic.
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Anna Gómez

Salvador Simó

El 16 de febrer Anna Gómez i Mundó,
del Departament de Pedagogia de la
Facultat d’Educació, va defensar la tesi
doctoral titulada Entre converses. Una
recerca narrativa en pràctiques d’Educació
Social.
El 18 de febrer, Salvador Simó Algado,
del Departament de Desenvolupament

Humà i Acció Comunitària de l’Escola
Universitària de Ciències de la Salut,
va defensar la tesi doctoral titulada
La Palabra y la Acción: lucha contra la
pobreza, salud (ocupacional) y ciudadanía
a través de nuevas praxis universitarias.
Aquestes són la novena i la desena
tesis llegides a la Universitat de Vic.

COMUNITAT

Canigó 125 veus commemora
el 125è aniversari del poema

Enguany es compleix el 125è aniversari
de la primera edició de Canigó de Jacint
Verdaguer i per commemorar-ho, la
Fundació Jacint Verdaguer de Folgueroles i la Càtedra Verdaguer d’Estudis
Literaris de la Universitat de Vic han
promogut la iniciativa de penjar a la
xarxa, en format vídeo, una lectura
polifònica del poema.
Durant 125 dies des del 20 de gener, es

penja diàriament a Youtube un fragment
del poema Canigó, llegit i interpretat
per una de les 125 veus reconegudes
que intervindran en el projecte. Els
lectors, situats en diferents indrets de
la geografia catalana com Montserrat,
Sant Miquel de Cuixà, Barcelona, Folgueroles i Caldetes, aniran caminant i
llegint Canigó, passant-se el testimoni
d’aquesta obra literària.
Va encetar la lectura Lluís Soler, i
cada dia es pot visionar un nou tall de
lectura protagonitzat per Albert Om,
Perejaume, Maria del Mar Bonet, Enric
Casasses, Vicent Partal, Montserrat
Abelló, M. Antònia Oliver, Gerard
Quintana, Cinta Massip, Gisela Bellsolà,
Joan-Lluís Lluís i fins a 125 persones.

Cota Zero celebra 25 anys
amb una exposició
Amb motiu del
25è aniversari
de la revista
d’arqueologia Cota Zero, publicada
per Eumo Editorial, la Llotja de
Blat de Vic va acollir del 28 de gener
25
al 18 de febrer
l’exposició “Art i Arqueologia” amb les 25
portades de la revista, obra de destacats
artistes plàstics.
L’acte d’inauguració va comptar amb intervencions de Xavier Solà, director general de Cultura, Xavier Llovera, director del
Museu d’Arqueologia de Barcelona, Marta Otero, vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic, i el
director de la revista, Dr. Walter Cruells.
Fotografia: Matei Glass

COTA ZERO

Un diccionari biogràfic de dones
Dra. Carme
Sanmartí

Facultat de Ciències
Humanes, Traducció
i Documentació

Professorat del grup de recerca Estudis de gènere: traducció, literatura,
història i comunicació, de la Universitat
de Vic, que ja fa anys que dedica una
part de la seva activitat a reconstruir
trajectòries biogràfiques de dones rellevants, participa de forma destacada
en un diccionari biogràfic de dones,
en curs de realització, que el desembre passat es va presentar al Palau de
la Generalitat de Catalunya. La iniciativa, sorgida de la Generalitat mateixa
i del Govern de les Illes Balears, el gestiona la Xarxa Vives d’Universitats,
que coordina la tasca de les 104 persones investigadores de diferents
àmbits de coneixement que hi prenen

part, procedents majoritàriament de
l’ensenyament universitari i secundari
de Catalunya, les Illes Balears i el País
Valencià.
Encapçalat per les doctores Teresa
Vinyoles i Núria Jornet, de la Universitat de Barcelona, el projecte pretén
posar en relleu la contribució de les
dones en la totalitat dels territoris
de parla catalana des del segle I fins a
l’actualitat. Alhora, l’àmplia nòmina
de personalitats respon a la voluntat
de conèixer i reconèixer la vida de
dones amb oficis i condicions de vida
diferents que ens ajudin a entendre el
món d’avui. Així, s’hi troba una variada mostra de figures procedents de
camps d’actuació ben diversificats:
pageses, reines i comtesses, puntaires, escriptores, santes, sindicalistes,
polítiques, científiques, religioses,
empresàries, obreres, compositores i
intèrprets i un llarg etcètera. També
els orígens són diversos, i les vides de
les biografiades expliquen vivències

que cobreixen tota la geografia de
Catalunya, el País Valencià, les Illes
Balears, la Catalunya Nord, Andorra
i Sardenya.
En alguns casos, els noms seleccionats han forçat a obrir una investigació
nova; en altres, la biografia sintetitza
trajectòries personals ja conegudes;
en altres, encara, es comprova com,
després d’un temps d’activitat d’una
dona determinada, se’n perd el rastre
en la documentació. És per aquesta
raó que la llargada de les informacions
reunides varia en funció dels documents i de la bibliografia disponibles.
En l’actualitat el nombre de biografies
puja a 655, de les quals més d’un centenar són responsabilitat del grup de
recerca de la Universitat de Vic, però
el projecte continua obert i, per tant,
aquesta xifra anirà incrementant-se.
Tothom qui hi estigui interessat pot
accedir al portal d’internet (www.dbd.
cat), que també recull les noves propostes que s’hi vulguin fer.

CAMPUS Universitat de Vic

11

COMUNITAT

Jornades Dobleclick
El 30 i 31 de març la Facultat d’Empresa
i Comunicació va celebrar les segones
jornades internacionals Dobleclick. Es
tracta d’unes jornades audiovisuals que
són l’aparador dels treballs dels estudiants i exestudiants de Comunicació
Audiovisual, Periodisme i Publicitat i
Relacions Públiques. L’edició d’enguany
va comptar amb la participació dels
estudiants de la Universitat de Tamk
(Finlàndia).
Durant els dos dies de Dobleclick es van
organitzar les clickshow, xerrades/taller
en què els estudiants compartien el seu
talent i mostraven els seus mètodes,
trucs, problemes i solucions. També hi
va haver sessions de cinema molt àgils,
amb una selecció de peces audiovisuals
curtes com videoclips, reportatges,
curtmetratges i vídeos experimentals.

Conveni de col·laboració
amb el Casino de Vic

Vuitenes Jornades d’Activitat
Física

Els divendres 1, 8 i 15 d’abril tenen
lloc a la Facultat d’Educació les vuitenes Jornades d’Activitat Física amb
l’objectiu de contribuir a l’acostament
dels àmbits acadèmics i professionals.
El divendres 1 es va tractar el tema
del lleure i es debateren les oportunitats i mancances dels diferents sectors
de l’animació sociocultural i el lleure
(cases de colònies, activitats educatives dins el context escolar, espais educatius de migdia, dinamització d’espais
públics i festes) de la mà d’experts en
aquests camps. El dia 8 es varen debatre les oportunitats i mancances dels

diferents sectors de la gestió esportiva
(assessoria, organització d’esdeveniments, gestió pública i privada, gestió
d’instal·lacions esportives…) de la mà
d’experts en aquests camps.
El divendres 15 es va cloure la jornada amb la conferència-col·loqui
Basquetmania a càrrec del periodista
Jordi Robirosa.
L’organització anava a càrrec del
Departament de Ciències i Ciències
Socials i del d’Expressions Artístiques,
Motricitat Humana i Esport i el Grup
de Formació i Innovació en Educació
Física, amb la col·laboració del CIFE.

L’Ajuntament cedeix 12 bicicletes a
la Universitat de Vic
Enric Comas, president del Casino de Vic, amb
Jordi Montaña, rector de la UVic.

La Universitat de Vic i el Casino de Vic
van signar pel gener un acord marc de
col·laboració que reflecteix la voluntat
d’ambdues institucions de promoure les
relacions de caràcter acadèmic i professional. El Casino de Vic és una institució
d’identitat ciutadana i cultural de primer
ordre a la ciutat de Vic, i la Universitat
de Vic té com a una de les seves prioritats interactuar amb el teixit social. La
confluència d’aquestes dues realitats
ha donat peu a un acord que es proposa
desenvolupar activitats culturals, de
transferència de coneixement, de debat i
intercanvi d’idees i experiències.
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Josep Terradellas i Mercè Vidal

L’Ajuntament de Vic, a través de l’àrea
de Medi Ambient, ha cedit a la Universitat de Vic 12 bicicletes del sistema antic del biciVic. Amb aquestes
bicicletes la UVic vol fomentar la
mobilitat sostenible i ha organitzat
un servei de lloguer per als estudiants,

que es posarà en marxa d’aquí a uns
dies. L’acte de cessió va tenir lloc el 2
de març i va comptat amb la presència
de Mercè Vidal, regidora de Medi Ambient, i de Josep Terradellas, secretari
general de la UVic.
Les bicicletes es llogaran per tot
el curs a estudiants de fora que resideixen durant tota la setmana a Vic.
Es fixarà un preu de lloguer assequible
–tot i que encarà està per fixar–, que
inclourà les despeses d’ús del servei i
la fiança. Les sol·licituds es podran fer
a través del Campus Virtual, per bé
que el sistema de lloguer no entrarà en
funcionament fins d’aquí a uns dies.
L’organització del lloguer anirà a càrrec del Servei d’Estudiants.

COMUNITAT

III Jornada sobre Accessibilitat
Universal: dones i accessibilitat

El 8 de març, coincidint amb el Dia
Internacional de la Dona Treballadora,
va tenir lloc a la UVic la III Jornada
d’Accessibilitat Universal: Dones i accessibilitat. La Jornada va debatre si el
gènere és un factor neutre en el disseny
de les institucions, de serveis i d’entorns
per a tothom, o bé determina problemàtiques específiques. Va analitzar

quines són les aportacions que s’han fet
fins ara sobre aquest tema i va valorar
les perspectives de futur. S’abordaren
els factors del gènere i l’accessibilitat
des d’àmbits com la salut, l’esport, la
infantesa, la diversitat o la “discapacitat”,
i es comptà amb veus d’especialistes i
de membres d’associacions relacionats
directament amb el tema.

2a edició del Programa Universitat
i Empresa de la FemCAT
La Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Vic i la fundació FemCAT
van organitzar la 2a edició del Programa
Universitat i Empresa. Del 15 al 17 de
març van tenir lloc diverses activitats
dins un programa conjunt amb l’objectiu
d’establir un espai de trobada entre el
món universitari i els empresaris. El
rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, la
vicerectora de Relacions Institucionals
de la UPC, Dra. Marisol Marquès, el
vicerector d’Ordenació Acadèmica i
Professorat de la UVic, Dr. Pere Quer,
degans, directors i altres càrrecs acadèmics van visitar diverses empreses per
conèixer-ne les característiques i funcionament amb l’objectiu de fomentar el
diàleg i l’aportació d’idees. El programa
també va comptar amb la presència del
Sr. Carles Sumarroca, president de FemCAT, així com de destacats empresaris
membres d’aquesta fundació.

El dia 15 es va visitar la seu de Bon
Preu, guiada pel seu president i director
general, Joan Font. Aquesta empresa
té una llarga trajectòria en el món de
la distribució a Catalunya. L’endemà
es va fer la visita a KH Lloreda, que
va començar la seva activitat el 1949
dedicada als recobriments metàl·lics.
La reorientació estratègica cap als productes de neteja i llevataques, liderada
pel seu president Josep Maria Lloreda,
l’ha portat a ser una de les firmes més
importants del sector.
El dia 17 es van visitar les Bodegues
Sumarroca, la finca més extensa de tota
la denominació d’origen del Penedès, i
Agromillora, un viver de plançons de la
màxima qualitat genètica i sanitària que
ha esdevingut una empresa internacional
amb filials a Amèrica del Nord i del Sud,
Turquia, Tunísia i Austràlia.

El dol, eix de la 3a Jornada
sobre el Final de la Vida

Per tercer any consecutiu l’Escola
Universitària de Ciències de la Salut
va celebrar la Jornada sobre el Final
de Vida, per impulsar la reflexió sobre
temes relacionats amb el fet de morir.
La Jornada es va celebrar el 15 de març
i es va centrar en el tema del dol. La
inauguració va anar a càrrec de Jordi
Montaña, rector de la UVic.
Conèixer com la mort ha condicionat i
condiciona la cultura en cada societat
permet afrontar la pròpia mort i també
millorar el coneixement sobre com
atendre les persones que pateixen
malalties irreversibles en fase final i
també les seves famílies.
La Jornada comptava amb la participació
del filòsof Dr. Josep M. Esquirol, de
la Universitat de Barcelona, i d’Alba
Payàs, un dels referents més importants
en l’acompanyament al dol, que hi ha
actualment a Catalunya.

Noel d’Olot i la UVic exploren
vies de col·laboració
A primers de maig la Universitat de Vic
va rebre la visita d’una delegació de
l’empresa càrnia Noel d’Olot per establir
un conveni de col·laboració en temes
de Formació, Recerca i Transferència
de Coneixement. La delegació estava
encapçalada pel director gerent, Josep
Roura, i va ser rebuda per una comissió
de treball de la UVic, encapçalada per
Marta Otero, vicerectora de Recerca.
La delegació de Noel va visitar les
instal·lacions del Servei d’Audiovisuals,
Eumogràfic, els laboratoris i les plantes
pilot de l’Escola Politècnica i el SARTMedi Ambient.
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EUMO EDITORIAL

Darreres novetats d’Eumo Editorial

L’arrencada del periodisme liberal.
Política, mercat i llengua a la premsa catalana, 1833-1874
Jaume Guillamet
ISBN: 978-84-9766-387-8

Jaume Guillamet, periodista i historiador, ens descriu la peripècia
vibrant dels diaris polítics en els
anys centrals del segle XIX. Examina
un període decisiu per a l’arrencada
del periodisme a Catalunya, que va
ser instrument i alhora producte
de l’assentament del règim liberal.
Analitza l’aparició i l’existència dels
periòdics, el desplegament de les
seves funcions informativa i política,
la formació del mercat de premsa,
així com la figura professional i política del periodista.

Educació i societat a Catalunya

Per avançar en l’educació

Pere Solà
Coedició amb Pagès Editors
ISBN: 978-84-9766-388-5

Marta Mata
ISBN: 978-84-9766-390-8
Estudi introductori de Núria Simó i Joan
Soler (Universitat de Vic)

Síntesi de la història de l’educació
a Catalunya, en el context europeu i
de la Mediterrània. L’autor analitza
l’escola i l’ensenyament superior,
però també s’ocupa dels canals no
formals de l’educació. Parla del sistema educatiu en els segles medievals, el Renaixement i el Barroc; de
la fi de l’Antic Règim; de l’expansió
educativa del XIX; de la primera meitat del XX, quan Catalunya era un referent pedagògic; de l’educació sota
el franquisme i de la recuperació
democràtica.

Marta Mata, hereva dels nous corrents educatius que avancen al
llarg del segle XX malgrat les dificultats, sintetitza, en la seva trajectòria
vital, l’actuació política que situa
l’educació com a primera prioritat
d’un país i l’acció pedagògica dirigida a formar mestres i a orientar
el creixement cultural dels infants.
Fundadora de l’Associació de Mestres “Rosa Sensat”, Mata va escriure
nombrosos textos dels quals avui
presentem una selecció que ha de
permetre apropar-nos al seu ric
pensament pedagògic.

Llibres recents del professorat de la UVic
Generating Female Freedom Among
Women’s Relationships in Rugby
Union
Montserrat Martín Horcajo
Lambert Academic Publishing, 2010
ISBN: 978-3-8383-8393-4

L’objectiu de l’estudi és donar sentit
a les experiències de les dones que
juguen al rugbi en termes d’amistat
femenina, de les relacions que
desenvolupen jugant al camp i en
els tercers temps. La recerca s’ha
portat a terme des de la perspectiva
d’una participant activa en l’esport
del rugbi.
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Llibre blanc de les infraestructures
de l’Euroregió de l’arc mediterrani.
Vol. 3 Anàlisis acadèmiques de
l’Euram
Institut Ignasi Villalonga-Tres i Quatre,
2010
ISBN tom 3: 978-84-7502-862-0

El Dr. Santi Ponce hi ha aportat el
treball “L’Eix Transversal Central
(Anoia, Bages, Osona), una nova
realitat”. El llibre reivindica la ruta
de l’arc mediterrani en la xarxa de
transports i comunicacions de la
Unió Europea.

Llibres recents del professorat de la UVic
Distributed Computing and
Artificial Intelligence
ISBN: 978-3-642-14882-8
Berlín: Springer-Verlag, 2010

Capítol: Otoliths identifiers using
image contours EFD
Ramon Reig-Bolaño, Pere Martí-Puig, S.
Rodriguez, J. Bajo, V. Parisi-Baradad, A.
Lombarte

Capítol: Market Stock Decisions
Based on Morphological Filtering

Lire Carme Riera. Llegir Carme Riera
Fabrice Corrons i Sandrine Frayssinhes
Ribes (coords.)
Les Éditions de la Tour Gile, 2010.
ISBN: 2-87802-456-7

Capítol: De l’humor al sarcasme:
aproximació a l’ús de la ironia en
l’obra de Carme Riera
Lluïsa Cotoner

Pere Martí-Puig, Ramon Reig-Bolaño, J.
Bajo, S. Rodriguez

L’assessorament lingüístic: funcions i criteris.

Barralianas

Nogué, N.; Bladas, O.; Payrató, L. (ed.)
Barcelona: PPU, 2010.
ISBN 978-84-477-1100-0

L’únic soldat. Memòries de Josep
Teixidó i Dachs
Santi Ponce i Joan Vilamala (ed.).
Ajuntament de Folgueroles – Eumogràfic
ISBN: 978-84-937605-9-5

El llibre reprodueix i estudia les
memòries de Josep Teixidó i Dachs
(Folgueroles 1915 – Guadalajara,
Mèxic 1996), un document de gran
valor en el coneixement de la Guerra
Civil a Catalunya, els camps de concentració francesos i l’exili mexicà.
Geografia literària. Comarques
tarragonines i Terres de l’Ebre,
Llorenç Soldevila i Balart

Barcelona: Pòrtic, 2011
ISBN 978-84-9809-163-2

Germán Cánovas i Carme Riera (eds.)
Vigo: Academia del Hispanismo, 2010.
ISBN: 978-84-96915-95-4

Capítol: Història i futur de
les funcions i els criteris de
l’assessorament lingüístic
Capítol: Carlos Barral y la transmisión de valores artísticos
Lluïsa Cotoner

Eusebi Coromina

Refundar la democracia:
presupuestos participativos en
contextos diversos.
Joan Bou (coord.)

Sevilla: Atrapasueños, 2011
ISBN-13:978-84-614-3046-8
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www.uvic.cat

Al pot petit
hi ha la bona
confitura

Llistat de titulacions
curs 2011-2012
Arts i Humanitats
• Traducció i Interpretació
• Disseny (BAU)
Ciències
• Biologia
• Biotecnologia
• Ciències Ambientals
• Tecnologia i Gestió Alimentària
Ciències de la Salut
• Fisioteràpia
• Infermeria
• Nutrició Humana i Dietètica
• Psicologia
• Teràpia Ocupacional

93 886 12 22 | info@uvic.cat
Segueix-nos a:

Enginyeria i Arquitectura
• Enginyeria d’Organització Industrial
• Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
• Enginyeria Mecatrònica
(*) Pendent de verificació

Eumogràfic

Tracte personalitzat, qualitat docent,
beques i ajuts, equipaments sempre
disponibles, estades a l’estranger
garantides, alta inserció laboral.
En una ciutat a la mesura humana.

Ciències Socials i Jurídiques
• Administració i Direcció d’Empreses
• Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
• Ciències Empresarials*
• Comunicació Audiovisual
• Educació Social
• Mestre d’Educació Infantil
• Mestre d’Educació Primària
• Periodisme
• Publicitat i Relacions Públiques
• Treball Social

