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acció tutorial

Els grups-classe tenen un nombre limitat d’estudi-
ants, cosa que permet una acció tutorial transversal 
i continuada al llarg del curs, però, independentment 
d’això, cada centre assigna als seus docents un grup 
d’estudiants per tal d’oferir-te, sempre que ho reque-
reixis, orientació en aspectes generals de la Universitat; 
ajuda en problemes concrets dels estudis que no t’hagi 
pogut resoldre el professor de l’assignatura; i si et cal, 
suport en aspectes de desenvolupament personal, etc.

Àrea de Gestió acadèmica

T’orienta sobre l’accés, l’admissió i la matrícula a la 
Universitat de Vic i en tots els tràmits i les qüestions 
de tipus acadèmic, econòmic i de beques.
El teu centre també t’ofereix orientació sobre les 
qüestions relacionades amb els teus estudis i amb el 
funcionament de la Universitat.

L’Àrea de Gestió Acadèmica està situada a la planta baixa de 
l’edifici F 
L’horari és de 10 a 13 h i de 16 a 19 h  
(excepte el divendres a la tarda que l’horari és de 16 a 18 h). 
Durant el mes de juliol l’obertura del servei és de 9 a 13 h. 
També pots adreçar les teves consultes a:  
aga@uvic.cat o trucar al telèfon 93 8815503.  

biblioteca

Compta amb dues unitats de servei, una situada al 
campus de Miramarges i l’altra al campus de la Torre 
dels Frares i t’ofereix serveis de consulta i informació, 
préstec, préstec interbibliotecari i formació en l’ús de 
recursos.
El fons de la biblioteca consta d’uns 100.000 documents 
en diversos suports (paper, CD Rom, DVD, vídeo, etc.) i 
dóna accés, a través del web, a recursos d’informació 
electrònics: bases de dades, revistes electròniques, 
diccionaris i enciclopèdies, premsa, etc.

Formen part d’aquest fons la Col·lecció Macaya, el 
Fons Pallàs, el Llegat Mercè Torrents i el Fons Segimon 
Serrallonga. 
Tot el fons de la biblioteca, excepte la col·lecció Macaya i 
el Fons Segimon Serrallonga, el pots consultar a través del 
catàleg en línia: http://www.uvic.cat/biblioteca/cataleg

Per 
ajudar-te 
en els 
estudis  

≥
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Consulta i informaCió

La biblioteca disposa de 422 punts de lectura repartits 
entre les dues seus, l’accés és lliure i també ho és la 
consulta de gairebé tot el fons documental. A cada seu 
hi trobaràs un taulell d’informació atès per personal 
bibliotecari, que t’assessorarà sobre la informació i 
els documents que necessitis i t’ajudarà a obtenir-los. 
Sempre et pots posar en contacte amb el personal bibli-
otecari presencialment, per telèfon o a través del Servei 
d’Atenció de Consultes (SAC) que trobaràs al nostre web.

PrésteC

Per fer ús del servei de préstec necessites el carnet 
d’estudiant de la UVic que es tramita en fer la matrícula. 
Pots tenir en préstec 4 documents durant una setmana, 
prorrogables si els documents no han estat reservats 
per cap altre usuari. Pots fer reserves de documents 
que estan prestats. Tant les gestions per renovar els 
préstecs com per reservar documents les pots fer a 
través del catàleg, des de l’enllaç “el meu portal”, i 
personalment al taulell de la Biblioteca. 

PrésteC interbiblioteCari

Pots aconseguir documents que no es troben a la 
biblioteca de la UVic demanant-los a altres centres 
mitjançant el servei de préstec interbibliotecari. La 
prestació d’aquest servei es regeix per unes tarifes 
prèviament establertes.

formaCió d’usuaris

És un servei que té per objectiu ajudar a utilitzar millor 
els recursos d’informació disponibles a la Biblioteca i 
proporcionar als usuaris autonomia per buscar, gesti-
onar i utilitzar la informació. La Biblioteca disposa 
d’un pla de formació i ofereix diferent tipus i nivells 
de formació.

ALTRES	SERVEIS

Cada unitat de servei disposa d’una aula d’ordinadors i 
d’una fotocopiadora d’autoservei gestionada per l’em-
presa de copisteria Artyplan.
La Biblioteca del campus de Miramarges disposa de 
tres tutories per utilitzar com a sales de treball per a 
petits grups. Són espais tancats on és possible treballar 
sense molestar a la resta d’usuaris.

Biblioteca de Miramarges (Edifici E):  
Tel. 938 816 170 / biblioteca@uvic.cat 
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 21h,  
i dissabtes de 9 a 13h. 
 
Biblioteca de la Torre dels Frares:  
Tel. 938 815 509 / bibliotecatf@uvic.cat 
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 21h.

Durant els períodes d’exàmens i vacances  
l’horari s’amplia.  
 
Per a més informació: www.uvic.cat/biblioteca

aules d’informÀtica

A la UVic disposes de 7 aules d’informàtica al campus 
de Miramarges, a més de 2 aules Mac per als estudis 
de Comunicació de la Facultat d’Empresa i Comuni-
cació, i de 6 al campus de la Torre dels Frares. Disposa 
d’una bústia de correu electrònic, de servei wifi a tota 
la Universitat, d’accés lliure a Internet i d’impressió 
centralitzada des de qualsevol ordinador de les aules.

L’horari de les aules en període lectiu: Campus de Miramar-
ges: de dilluns a divendres, de 8 a 21h.  
Només en període d’exàmens: els dissabtes de 9 a 13h.  
Campus de la Torre dels Frares: de dilluns a divendres,  
de 8,30 a 20h. 
Els horaris de disponibilitat de cada aula els trobaràs  
al Campus Virtual i a la porta de l’aula.

camPus virtual

El Campus Virtual t’ofereix un conjunt de serveis a 
través de pàgines web que faciliten la comunicació a 
la UVic. Es tracta d’un conjunt de recursos acadèmics, 
administratius i informatius que milloren els serveis a 
la comunitat universitària amb eines de comunicació, 
aprenentatge, navegació i continguts dinàmics.

Al Campus Virtual de la UVic hi trobaràs:

– Informacions generals de la Universitat i específiques 
de cada carrera.

– Documentació de les assignatures matriculades, 
apunts, propostes d’exercicis, material associat, pla 
de treball de l’assignatura, fòrums, xats, etc.
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– Accés via pàgina web a les bústies de correu electrònic 
(correu web).

– Consulta de les qualificacions obtingudes i de l’expe-
dient acadèmic.

–Servei de secretaria virtual.

 ... i moltes coses més.

Per a més informació:  
Web: http://campus.uvic.cat 
Manual d’ús:  http://ajutcampus.uvic.cat

serveis linGüístics

S’adrecen principalment a la comunitat universitària, 
però també al seu entorn social, i persegueixen quatre 
grans objectius:

– estimular l’ús de la llengua catalana com a llengua 
pròpia de la Universitat,

– potenciar l’ús d’altres llengües com a vehicles de 
comunicació en el marc de l’Espai Europeu d’Edu-
cació Superior,

– garantir la disponibilitat de recursos que permetin 
assolir els diferents requeriments de llengua dels 
estudis de grau

– i donar resposta a les necessitats lingüístiques que 
es generen a la UVic.

Per això s’estructuren en quatre grans eixos:

– la formació,
– la dinamització lingüística,
–  la correcció i traducció de tota mena de documents
– i l’oferta de recursos lingüístics.

Vegeu-ne la informació detallada al web:  
sl.uvic.cat

Cursos de Català i esPanyol Per a estudi-
ants internaCionals
Cada any es programen cursos intensius de català i 
espanyol abans de començar el curs. A més a més, 
durant el curs acadèmic es complementen amb cursos 
extensius de nivells bàsic, elemental i intermedi. Tots 
ells s’adrecen a estudiants de programes d’intercanvi 
que fan una estada curta a la nostra universitat. 
Són de carácter pràctic i participatiu i estan orientats 
a exposar la realitat lingüística de Catalunya i a desen-
volupar les primeres estratègies de comprensió oral i 
escrita. Aquests cursos són subvencionats.
A més a més s’ofereix la possibilitat d’obtenir certificats 
oficials de català de la Comissió Interuniversitària de 

Formació en Llengua Catalana (CIFOLC) i de castellà de 
l’Institut Cervantes (DELE).

Cursos de Català Per a estudiants Caste-
llanoParlants
Els cursos de llengua instrumental s’adrecen als estudi-
ants castellanoparlants matriculats en ensenyaments 
reglats de la UVic que volen adquirir ràpidament els 
coneixements de català necessaris per seguir les 
classes. Els cursos d’aprofundiment s’adrecen als estu-
diants que cursen estudis amb un component lingüístic 
elevat. Aquests cursos són subvencionats.

CertifiCats de Català
Com a membres de la CIFOLC els Serveis Lingüístics de 
la UVic poden convocar exàmens oficials per certificar 
els coneixements de llengua catalana dels estudiants 
i per acreditar el professorat i els membres del PAS.

esCola d’idiomes
És un servei acadèmic que té com a objectiu promoure 
el multilingüisme i la difusió cultural.
En el nou marc de l’Espai Europeu a l’Ensenyament 
superior (EEES), l’Escola d’Idiomes (EI) adquireix un 
paper protagonista com a centre

–Formador en llengües

–Certificador de nivells

– De suport i assessorament lingüístic a tota la comu-
nitat universitària

L’EI ofereix cursos d’anglès, alemany, àrab, francès, 
italià, xinès i castellà. Els objectius a assolir responen 
a la descripció de nivells de competència comunicativa 
del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües 
del Consell d’Europa.
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Nivells Escola 
d’Idiomes UVic

Nivells del 
MCER

1r curs A1

2n curs A2 Usuari bàsic

3r curs B1

4t curs B2.1

5è curs B2.2 Usuari independent

6è curs C1.1

7è curs C1.2

C2 Usuari competent

Els alumnes de llicenciatures i diplomatures podeu 
obtenir fins a 9 crèdits de lliure elecció pels cursos 
d’idiomes. Els estudiants de grau podeu obtenir el reco-
neixement acadèmic de fins a 6 crèdits.  

L’Escola d’Idiomes t’ofereix:

–  Cursos ordinaris. Són anuals i s’imparteixen dins 
d’un programa progressiu d’aprenentatge de l’idioma. 
S’organitzen per nivells de coneixement. Al final del 3r 
nivell s’assoleix el nivell B1 del Marc Europeu Comú 
de Referència (MECR), i al final del 5è nivell s’assoleix 
el nivell B2 del MECR.

–  Cursos extraordinaris. Són cursos de durada variable 
que també poden tenir reconeixement acadèmic. 
Entre els cursos extraordinaris tenim els que 
preparen per a exàmens externs: First Certificate in 
English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), 
Certificate of Proficiency in English (CPE), Zertifikat 
Deutsch (ZD). També oferim cursos pensats per 
millorar l’expressió oral com ara Eating in English, 
Parlons!, Conversazione.

–  A banda d’aquest cursos també n’oferim en format 
semipresencial i en línia amb tutorització virtual.

Des de l’any 2009 l’Escola d’Idiomes és centre exami-
nador dels diplomes d’espanyol com a llengua estrangera 
(DELE) de l’Institut Cervantes. 

L’Escola d’Idiomes està situada a la Masia de la Torre  
dels Frares al c. Perot Rocaguinarda 17. 
Pots informar-te dels horaris i de les dates de proves de nivell 
i matrícula a l’adreça: www.uvic.cat/ei o trucan’ns  
al 938 81 55 17

aula d’autoaPrenentatge
És un espai on pots acudir sense horaris preestablerts 
per tal de desenvolupar el teu propi procés d’adquisició 
d’una llengua d’una manera autònoma i eficaç.
Aquest espai està equipat amb tota mena de mitjans, 
materials i recursos d’ús intern i compta amb el suport 
de professionals en l’ensenyament de llengües.
L’accés és gratuït per als estudiants i el personal de la 
Universitat de Vic.

Està situada a la Biblioteca de Miramarges, espai DS102, i és 
oberta de 9 a 21h.

aCtivitats d’aCollida
Els Serveis Lingüístics coorganitzen amb l’Oficina de 
Relacions Internacionals un programa d’acollida per 
als estudiants de fora de Catalunya. Aquest programa 
inclou visites culturals i activitats lúdiques.

voluntariat lingüístiC
El programa de voluntariat lingüístic va adreçat als 
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membres de la comunitat universitària que volen 
dedicar una part del temps lliure a acollir estudiants 
de fora de Catalunya des d’una perspectiva lingüística 
i cultural. Els voluntaris fan de guies, organitzen acti-
vitats conjuntes i complementen l’atenció que els seus 
companys estrangers reben per part de la institució.

interCanvi de Conversa
Des dels Serveis Lingüístics s’ofereix una borsa d’in-
tercanvi de conversa perquè tothom que vulgui pugui 
practicar les llengües que més li interessin alhora que 
ofereix conversa en les llengües que domina.

servei de CorreCCió, traduCCió i interPre-
taCió
Els Serveis Lingüístics corregeixen i tradueixen tota 
mena de textos. El servei intern està destinat a la comu-
nitat universitària. El servei extern s’adreça a persones, 
empreses i institucions externes.

servei d’audiovisuals

T’ajuda a resoldre les teves necessitats en el camp de 
la imatge i el so per a la realització dels treballs que 
requereixin suport audiovisual, i assessora i ofereix 
suport tècnic a la docència i la recerca.
Et proporciona el material necessari (càmeres, grava-
dores, magnetoscopis...) i espais adients (plató de 
televisió, sales de postproducció, estudi fotogràfic i 
estudis de gravació d’àudio...) per a la realització de 
treballs acadèmics en suport videogràfic, fotogràfic i 
gravacions d’àudio.

Està situat a la planta baixa de l’edifici F2.  
Obert en hores lectives. 

Àrea de relacions internacionals

Promou, juntament amb els centres, les activitats del 
Campus Internacional, informa i assessora la comunitat 
universitària sobre els recursos que ofereix la UVic en 
l’àmbit internacional i sobre els programes de mobilitat 
i cooperació en l’àmbit de l’educació superior.

La UVic manté convenis d’intercanvi amb universi-
tats i institucions de més de trenta-cinc països que 
permeten als estudiants escollir la seva universitat per 
a la formació internacional.

Hi trobaràs informació sobre:

–  Programes d’estudi i de pràctiques internacionals

– Beques i ajuts a la mobilitat

– Programes de Cooperació al Desenvolupament

–  Programa Mentor (de benvinguda als estudiants 
internacionals)

– Recursos per l’aprenentatge de llengües

L’Àrea de Relacions Internacionals està situada  
a la planta baixa de l’Edifici F. 
Horari: de dilluns a divendres de 08.30h a 13.30h  
i de 15.00h a 18.00h. e-mail: relin@uvic.cat 
Més informació al web www.uvic.cat/internacional  
o al Campus Virtual (A l’apartat de Mobilitat).

barCelona Centre universitari
Si ets un estudiant de fora de Catalunya, l’Àrea de Rela-
cions Internacionals t’informarà dels avantatges que 
t’ofereix Barcelona Centre Universitari (www.bcu.cat) 
sobre allotjament a Barcelona, informació turística, 
activitats culturals i esportives, descomptes i facilitats 
per conèixer Barcelona i Catalunya.

universitat d’estiu

La conformen un conjunt de cursos, jornades, escoles 
d’estiu i d’activitats culturals pensats com un comple-
ment de formació, un estímul per a l’actualització de 
coneixements i la formació permanent, així com per 
al desvetllament de l’interès per aspectes culturals 
emergents entre el professorat, els estudiants i els 
professionals de l’entorn de la UVic i dels seus centres 
vinculats.

Responent a les demandes de la societat, els cursos i 
jornades relacionats amb les àrees de salut, educació, 
ciències i empresa hi tenen un paper destacat, així com 
les àrees d’arts i humanitats, esports, comunicació, 
tecnologia o idiomes. 
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L’extensió territorial on s’implanten les activitats respon 
a la voluntat d’acostar la Universitat de Vic a diferents 
localitats, trobar marcs adients per a la col·laboració 
estreta amb entitats i associacions representatives del 
territori i poder, alhora, facilitar als ciutadans l’accés a 
una formació continuada de qualitat.

Per a més informació: uev@uvic.cat

formació continuada de la uvic

La Universitat de Vic, amb més de 15 anys d’experi-
ència en formació continuada, treballa conjuntament 
amb els diferents centres propis i adscrits i col·labora 
amb diverses institucions per oferir una oferta de 
qualitat, especialitzada i adaptada a les noves neces-
sitats socials. Aquesta experiència, la introducció 
constant de noves tecnologies, la capacitat d’adap-
tació a les normatives europees d’ensenyament 
superior i, sobretot, la confiança que milers i milers 
d’estudiants ens han donat durant tot aquest temps, 
fan de la Formació Continuada de la UVic un centre 
d’aprenentatge dinàmic, innovador i de qualitat que:

–  Facilita activitats formatives d’especialització, 
actualització, aprofundiment, reorientació laboral 
o canvi professional a persones, institucions i 
empreses.

–  Afavoreix la incorporació dels titulats universitaris 
al món laboral.

–  Intensifica les relacions entre la universitat i 
l’empresa.

Per a més informació: aulal3@uvic.cat

beques d’estudi uvic

A més de les beques habituals de l’Estat i de la Univer-
sitat, la UVic t’ofereix les beques d’ajut a l’estudi 
per fer pràctiques d’aprenentage a la Universitat. 
Aquestes beques et permeten d’adquirir formació 
pràctica, de relacionar-te amb altres ambients de la 
mateixa universitat, de conèixer més a fons serveis o 
àmbits de treball de les escoles i facultats, de poder 
ajudar els altres estudiants i, en definitiva, d’inte-
grar-te d’una manera plena en el funcionament de la 
Universitat de Vic. 

Inforna’t a beques@uvic.cat  
Tel. 938816171

llibreria i coPisteria

El servei de llibreria el presta l’empresa Abacus (de 
10 a 14 i de 16,30 a 20 hores, tel. 93 886 94 84). El de 
copisteria el presta l’empresa Artyplan (de 9 a 19 hores, 
tel. 93 886 95 10). 
Ambdues estan ubicades al carrer de la Sagrada 
Família n. 7, al costat mateix de l’entrada principal 
de la UVic.
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servei d’atenció a la comunitat 

universitÀria

T’orienta sobre les opcions que tens per viure a Vic, 
t’informa de les competicions esportives interuniversi-
tàries, de cursos d’esports com l’escalada o Pilates, de 
les activitats culturals i lúdiques, i t’ajuda a trobar una 
feina compatible amb els estudis. El carnet Fem UVic 
t’ofereix descomptes en comerços de Vic.

T’ofereix informació i assessorament sobre l’oferta 
formativa (estudis universitaris, Escola d’Idiomes, 
Universitat d’Estiu, formació continuada…) i a través 
del Servei d’Estudiants col·labora en les activitats del 
Consell d’Estudiants i la colla castellera, gestiona la 
borsa d’habitatge, la borsa de transport i el servei de 
lloguer de bicicletes i de taquilles.
T’assessora sobre beques, concursos, premis i activitats
culturals, de lleure i solidàries i col·labora amb la 
Comissió organitzadora de la festa major.
És receptiu als teus suggeriments, idees o projectes i
t’ajuda a desenvolupar-los.

El Servei d’Estudiants és ubicat a l’edifici F. 
L’horari és de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 19h. 
Més informació a la web: www.uvic.cat/femuvic, 
o a: serveidestudiants@uvic.cat

borsa d’Habitatge
Per tal de facilitar-te els contactes per trobar un allot-
jament a Vic d’una manera ràpida i eficaç, el Servei 
d’Estudiants, t’informa de les possibilitats d’habitatge 
a la ciutat. Aquestes possibilitats es concreten en:

Per 
ajudar-te 
com a 
Persona

≥
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residènCies d’estudiants

Canonge Collell  
Avinguda Olímpia, 4, 08500 Vic

•	Responsable: Josep M. Castells 

•	Telèfons:  938 894 938   
Fax:  938 833 062 

•	Residència mixta 

•	Capacitat per a 120 persones 

•	Habitacions compartides de 2 i 3 persones, amb bany 

•	Règim de pensió completa de dilluns a diumenge amb doble 
menú a escollir

•	Disposa d’aula d’informàtica, connexió a Internet amb 
wifi,  sales d’estudi, biblioteca, sala de lectura, auditori, 
autobugaderia, sala de jocs, sales de TV amb antena 
parabòlica i vídeo, fotocopiadora, fax i ofiteca. 

•	Servei de premsa diària, subscripcions a revistes temàtiques 

•	Organitza conferències, col·loquis, tallers, sortides, vídeo 
fòrum, etc.

sant miquel dels sants  
Sant Miquel dels Sants, 9-11, 08500 Vic

•	 Responsables: Germanes Rosa Romà i Teresa Díez 

•	  Telèfon:  938 862 247 

•	Residència per a noies estudiants 

•	Capacitat per a 60 persones

•	50 habitacions individuals, 5 habitacions compartides, totes 
amb bany 

•	  Règim de pensió completa 

•	Sala de televisió, 4 sales d’estudi, terrassa, jardí, màquina de 
rentar 

•	S’ha de fer reserva de plaça

seminari / allotjaments viC 
Ronda Camprodon, 2, 08500 Vic

•	 Responsable: Marina Gombau

•	 Telèfon:  938861555  
Fax:  938891909

•	estades@seminarivis.cat

•	Residència mixta

•	Capacitat per a 27 persones

•	Totes les habitacions  són individuals, amb bany , televisor i 
connexió a Internet.

•	Roba d’habitació inclosa (llençols, nòrdic i tovalloles)

•	  Règim de pensió completa  de dilluns a diumenge amb doble 
menú a escollir. Prevista dieta vegeteriana.

•	Altres serveis: biblioteca, sala d’estudis, espais comuns, 
fotocopiadora, fax, màquines d’snaks i begudes i servei de 
bugaderia.

•	Recepció oberta 24 hores.

lloguer de Pisos i HabitaCions
Si optes per una d’aquestes modalitats, al Servei d’Es-
tudiants hi trobaràs una base de dades informatitzada 
amb diverses ofertes classificades per preus, presta-
cions o situació.

(Els contractes se signen personalment, la qual cosa vol dir 
que tant l’estat dels habitatges com les incidències no són 
competència ni responsabilitat del Servei d’Estudiants).

Programa viure i Conviure
Si busques una llar a prop de la Universitat, també pots 
allotjar-te a casa d’una persona gran. Veuràs resolts 
els teus problemes d’allotjament i, a més, gaudiràs de 
la seva experiència i companyia. El programa depèn de 
la Fundació Catalunya La Pedrera.
 
Consulta el web www.fundaciocatalunya-lapedrera.com  
o adreça’t al Servei d’Estudiants.

mitjans de transPort
Si vius fora de la ciutat de Vic pots accedir a la UVic 
mitjançant un vehicle particular, en tren o en autocar.
La línia ascendent i descendent Barcelona - Puigcerdà 
de RENFE té parada de tots els trens a l’estació de Vic, 
situada davant mateix de la Universitat. Tel. 902 240 202
L’empresa d’autocars Sagalés cobreix la línia específica 
Barcelona-Universitat de Vic en horaris concordants 
amb els acadèmics. Tel. 902 130 014
L’Eixbus fa el trajecte Girona - Lleida i viceversa amb 
parada a Vic. Tel. 972 200 275
També hi ha línies d’autobusos regulars entre Vic i Olot 
(Tel. 972 204 868), Vic i el Maresme (Tel. 937 964 005) i 
Vic i el Ripollès (Tel. 972 204 868) i entre Vic i la majoria 
de municipis de la comarca. L’estació d’autobusos de 
Vic està situada al davant de la Universitat.
El Servei d’Estudiants t’ofereix també una borsa per 
compartir trajectes en cotxe particular i de cerca de 
places per a qui no disposi de vehicle propi.

Per a més informació adreça’t al Servei d’Estudiants.
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consell d’estudiants

És el teu òrgan de representació i deliberació en 
els afers quotidians de la UVic. Està integrat per un 
delegat de cada una de les titulacions de la UVic i 
per un representant de cada associació d’estudiants 
legalment constituïda.
Les funcions principals del Consell són: representar i 
defensar els drets dels estudiants, actuar davant de 
les autoritats acadèmiques quan sorgeixin qüestions 
relacionades amb els estudiants i organitzar actes 
culturals i lúdics.
El Consell es renova anualment i els seus membres 
poden ser reelegits indefinidament mentre siguin dele-
gats dels estudiants.

Per a més informació pots adreçar-te a:  
Despatx FS102 Campus de Miramarges  
consell.estudiants@uvic.cat 
uvic.cat/femuvic 

carnet fem uvic

El carnet Fem UVic t’acredita com a estudiant de la 
Universitat de Vic i et permet accedir a serveis univer-
sitaris com la Biblioteca o el Servei d’Audiovisuals. A 
més, organitza cursos de desenvolupament personal 
i et proporciona descomptes i avantatges en molts 
establiments comercials i institucions d’arreu de 
Catalunya.

Per a més informació: 
femuvic@uvic.cat 
uvic.cat/femuvic 

servei d’esPorts

Per realitzar qualsevol activitat esportiva hauràs de 
tenir el carnet d’esports. 
El Servei té per objectiu fomentar l’activitat física 
entre la comunitat universitària (estudiants, profes-
sors i personal de serveis).

– Coordina, organitza i facilita la pràctica esportiva de 
la UVic.

– Promou l’oferta de cursos (pilates, salsa, natació, 
escalada...) 

– Organtiza activitats ludicoesportives com esquiades 
i excursions.

– Col·labora en l’organització de proves esportives 
juntament amb entitats del territori.

– Facilita l’accés i coordina els esportistes de la UVic 

(per esports d’equip i individuals) perquè puguin 
participar en els Campionats Universitaris de Cata-
lunya i d’Espanya.

    La UVic compta amb un total de 13 equips que compe-
teixen contra les altres universitats catalanes (futbol 
sala femení i masculí, futbol 11 masculí, futbol 7 
femení, rugbi femení i masculí, bàsquet femení 
i masculí, volei femení i masculí, handbol femení i 
masculí, hoquei patins mixt i waterpolo mixt). Pel que 
fa esports individuals hi ha més de 20 disciplines.

– Organitza i coordina les competicions interuniversi-
tàries (torneigs de tennis, pàdel, rugbi...)

Els estudiants podeu fer ús de les instal·lacions 
esportives, a més d’altres avantatges.

Consulteu el web www.uvic.cat/femuvic  
El Servei d’Esports és a l’edifici F  
L’horari és de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 19h. 

  

servei d’orientació 

PsicoPedaGòGica

Si t’adones que tens...

–Dificultats en la teva adaptació als estudis 
–Ansietat o massa angoixa davant els exàmens 
– Mals hàbits per a l’estudi, dificultats de concen-

tració... 

que no saps com afrontar, posem al teu abast un 
espai on poder parlar de les dificultats que podrien 
afectar negativament el teu procés de formació.

Responsable: Pilar Prat, psicòloga.  
Dimarts i dijous en horaris concertats  
(servei.orientacio@uvic.cat) 
Planta baixa de l’edifici B, espai B008
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servei d’assessorament Per 

a estudiants amb discaPacitació

T’ofereix un servei d’assessorament per tal de fer 
una avaluació acurada de les dificultats amb què et 
trobaràs, segons el tipus i el grau de discapacitat, per 
estudiar a la nostra Universitat. Aquesta avaluació, 
completament gratuïta, t’ajudarà a prendre decisions 
sobre possibles dificultats afegides als teus estudis, 
però també és molt útil per adaptar progressivament 
les infraestructures de la Universitat a les necessitats 
de les persones que teniu alguna mena de discapa-
citat.

El Servei és ubicat al Centre d’estudis Sanitaris i Socials. 
Campus de Miramarges. 
Cal concertar cita prèvia per telèfon: 93 886 33 42. 
i a suport.discapacitat@uvic.cat

vic.view

És un punt d’informació per resoldre els dubtes que 
puguis tenir sobre consum de drogues i sexualitat. El 
servei és atès per estudiants de la Universitat que han 
seguit un curs de formació específic. 
Forma part del programa “En plenes facultats” de 
la Fundació Salut i Comunitat, subvencionat pel Pla 
Nacional sobre Drogues i per la Direcció General de 
Drogodependències i Sida de la Generalitat de Cata-
lunya.

També pots fer-hi consultes per correu electrònic:  
vicview@uvic.cat o resoldre dubtes al www.uvic.cat/femuvic

servei d’inserció laboral 

i borsa de treball

La UVic fomenta la inserció laboral d’estudiants i titu-
lats posant-los en contacte amb les empreses que 
sol·liciten professionals. 
Si us voleu inscriure a la Borsa de Treball podeu fer-ho 
a: www.uvic.cat/insercio 

observatori de treball
El Servei d’Inserció Laboral fa un estudi anual de la 
inserció en el mercat de treball dels estudiants que s’han 
titulat el curs anterior, en què s’analitzen aspectes com 
el percentatge de contractats, el tipus de contractes, la 
facilitat a l’hora de trobar feina…

formaCió Per a la inserCió laboral
Cada any els centres organitzen sessions informatives 
que tenen per objectiu formar-vos en les tècniques bàsi-
ques que necessitareu per afrontar els primers passos 
en el món laboral: redacció del currículum, entrevistes 
de treball, tràmits per a l’autoocupació, etc.

PràCtiques en emPreses (no obligatòries)
Des de cada centre es gestionen les pràctiques no 
integrades en els plans d’estudis, és a dir, aquelles 
pràctiques en empreses que els estudiants podeu 
portar a terme per agafar experiència i que no són un 
requisit per obtenir el títol. El mecanisme habitual és 
l’anomenat Conveni de Cooperació Educativa Univer-
sitat-Empresa.

El Servei d’Inserció Laboral/Borsa de Treball  
està ubicat a l’edifici F 
L’horari és de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 19h.

oficina de Gestió cultural

Gestiona les activitats culturals i de lleure de caire 
institucional. Dóna suport i assesorament a tota la 
comunitat universitària a l’hora d’organitzar esdeveni-
ments, jornades o altres actes de caire cultural, lúdic 
o festiu. Canalitza les peticions i propostes de caire 
cultural o de lleure que arriben d’entitats i institucions.

Per a més informació: ogc@uvic.cat

aula de teatre

T’ofereix la possibilitat de desenvolupar les teves 
aptituds comunicatives, de creativitat i expressivitat 
personals, amb l’orientació i la direcció de professio-
nals de les arts escèniques.
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Les activitats anuals de l’Aula inclouen l’estrena 
d’un espectacle teatral, l’assistència a tallers en arts 
escèniques i la participació en la Mostra de Teatre 
Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats i la Mostra 
de Teatre Interuniverstari de les universitats de Lleida, 
Tarragona, Girona i Vic.

Per a més informació pots adreçar-te al Servei d’Estudiants, 
escriure a: auladeteatre@uvic.cat o consultar el:  
www.uvic.cat/femuvic

aula seGimon serrallonGa

És un espai obert i pluridisciplinar que promou activi-
tats culturals de tota mena per tal d’estimular el debat 
sobre idees, arts, lletres, ciències. L’Aula, que home-
natja el professor i poeta Segimon Serrallonga, va ser 
creada per estendre, dins i fora dels espais acadèmics 
convencionals, l’amor al coneixement i la reflexió sobre 
la missió de la cultura en la societat d’avui, des d’un 
enfocament crític i humanista.
El gener de cada any l’Ajuntament de Torelló, amb la 
col·laboració de l’Aula, convoca la Beca Segimon Serra-
llonga d’ampliació d’estudis a l’estranger dotada amb 
8.000€

Informació: aulassm@uvic.cat i www.ajtorello.cat

coral universitÀria

T’ofereix la possibilitat d’accedir amb comoditat i profit 
a la pràctica de l’art de la música vocal i proporcionar-te 
una activa formació interpretativa, del bon gust musical 
i el gaudi estètic, i conèixer i desenvolupar la veu i les 
més altes i subtils capacitats auditives.
La Coral Universitària és assignatura de lliure elecció 
o amb reconeixement de crèdits RAC a totes les titu-
lacions de la UVic.

Per a més informació pots adreçar-te al Servei d’Estudiants

castellers

Si t’agrada participar de l’esforç conjunt i de l’har-
monia del grup també pots integrar-te a la colla dels 
Emboirats, els castellers de la Universitat, per gaudir 
de l’amistat i de la col·laboració dels companys i per 
construir les estructures humanes més agosarades.  El 
lema dels Emboirats és: “Força, equilibri, valor i seny”.

Pots informar-te més al Servei d’Estudiants,  
www.uvic.cat/femuvic o a l’adreça emboirats@uvic.cat 
 

amics de l’òPera

Els Amics de l’Òpera és un grup d’aficionats al bel canto 
que un cop cada dos mesos es troben per visionar i 
escoltar una òpera, analitzar-ne els diversos aspectes, 
musicals, literaris o dramàtics. 

Lloc: Edifici Torre dels Frares.  
Informació: ogc@uvic.cat

mostra d’arts

Cada curs té lloc una Mostra d’arts de la UVic en la 
qual estudiants, professors i personal de serveis que 
desenvolupen alguna activitat artística tenen ocasió 
de mostrar el seu treball en exposicions, audicions, 
mostres, etc.

Informació: ogc@uvic.cat

concurs fotoGrÀfic 

Promogut per l’Escola Politècnica Superior, anualment 
es convoca un Concurs Fotogràfic amb la finalitat de 
promoure l’interès i la reflexió sobre el medi ambient 
entre estudiants i professors universitaris, d’ensenya-
ment secundari, de cicles formatius i públic en general. 
Posteriorment les fotografies guanyadores formen part 
d’una exposició que es pot visitar als dos campus i al 
web de la UVic. 

Exposició: http://apps.uvic.cat/fotos/ 
Informació: ogc@uvic.cat
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La Universitat de Vic és una universitat de naturalesa 
pública i de gestió privada, de proximitat, compromesa 
amb el desenvolupament econòmic i social del terri-
tori i del país, mitjançant la seva activitat docent, de 
recerca i de transferència de coneixement, i amb una 
clara vocació europea i internacional.

trets d’identitat

La naturalesa pública de la Universitat de Vic es basa 
en el fet que els representants de les administracions 
locals i nacional són majoria al Patronat de la Fundació 
Universitària Balmes (FUB), la seva entitat titular; en 
el contracte-programa subscrit amb la Generalitat de 
Catalunya; en la participació en el sistema públic de 
preinscripció universitària; i en la participació en el 
programa de beques de la Generalitat de Catalunya.

la fundació universitÀria balmes

És una fundació privada de naturalesa pública i el seu 
Patronat compta amb majoria de l’Ajuntament de Vic 
i altres ajuntaments i de la Generalitat de Catalunya. 
El president n’és l’alcalde de Vic i el vicepresident el 
secretari d’Universitats i Recerca.

comPromís amb el 

desenvoluPament del territori

La UVic és una universitat de proximitat, compromesa 
amb el desenvolupament econòmic i social del terri-
tori i del país, mitjançant la seva activitat docent, de 
recerca i de transferència de coneixement, i amb una 
clara vocació europea i internacional.

Per saber 
més de 
la teva 
universitat

≥
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model de formació

En síntesi, el model de formació de la UVic garanteix 
el creixement personal i la plena professionalització 
dels seus titulats amb aprenentatges personalitzats 
a través d’un acompanyament al llarg de tot l’itinerari 
formatiu que articula un veritable treball d’equip, tant 
dels docents com del conjunt de la comunitat univer-
sitària.

inserció socioProfessional

dels titulats

La Universitat de Vic dóna als seus ensenyaments un 
enfocament aplicat, es manté oberta i permeable a 
les necessitats canviants de la societat, i adopta una 
posició activa per garantir als seus titulats una plena 
i satisfactòria inserció professional.

innovació docent

La UVic compta amb el Centre d’Innovació i Formació 
en Educació (CIFE) per impulsar la formació perma-

nent del professorat universitari, el plans tutorials i 
el desenvolupament de la innovació per a la millora 
de la qualitat docent.

formació PlurilinGüe

La formació plurilingüe és per a la Universitat de Vic un 
punt d’èmfasi tant per la mobilitat creixent dels univer-
sitaris i professionals, com perquè l’estudi de llengües 
i cultures són un vehicle privilegiat per a la formació 
humanística del nostre temps. Tots els estudis de grau 
tenen com a obligatori un determinat nombre de crèdits 
d’anglès per a usos professionals.

Projecció internacional

L’àmbit universal dels interessos científics i forma-
tius de la Universitat de Vic parteix de la realitat de la 
societat catalana –la llengua catalana n’és el signe 
extern i comú d’identitat– i d’Europa com a unitat supe-
rior identificadora. La UVic considera essencials els 
programes d’intercanvi internacionals i de pràctiques 
a l’estranger.
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