Visita del President de
la Generalitat

Matrícula de I'EUPO

Didactica de la Llengua

Durant els dies 14, 15 i 16 de febrer tindrá lloc la matrícula del se-

El dia 19 de febrer cornencara

El dia 13 de gener, els Estudis Uníversitaris de Vic van rebre la visita

gon quadrimestre

Oral», organitzat pel Departament

del President de la Generalitat

de

Catalunya,

Sr.

de I'Escola Politecnica, El dia 14 es
matricularan
els alumnes d'Inforrnática: el 15, els de Telecornu-

de Filologia de I'Escola de Mestres.
Les classes, les impartiran les professores Montserrat
Vilá i Anna

nicacions; i el 16, els d'Agronorns.

Cros, del Departament

Lhorari de matrícula sera de 9 a 1
del matí.

gia de la Facultat de Ciencies de

Molt

Honorable

Jordi Pujol, amb rnotiu de la inaugurció oficial de l' edifici de l'Escola
d'Agronomia.

El President va pro-

n unciar paraules d' elogi per l' evolució ascendent que han tingut els
EUY, des de la seva creació fins ara,
tant pel que fa en qualitat de l' ensenyament com en millora d'infraestructures. També va dir que els

per als alumnes

curs de «Didáctica

el

de la Llengua

de Filolo-

I'Educació de la Universitat Autonoma de Barcelona.

Material de practiques
per al Salvador

Benestar Social
La Sra. Trini Nogué,

Gerent del

EIs alumnes de les assignatures de

Departarnenr

EUV eren un model clau de des-

Didáctica de les Marernatiques, que

de I'Ajuntament

centralització de l' ensenyament

imparteix la professora M. Antónia

zar una xerrada sobre «Lestructura

perior i que per ara no es podia

Canals, van elaborar un seguit de

organitzativa

comprometre

su-

a dir si Vic seria o no

de Benestar

Social

de Vic, va realit-

de I'Area de Benestar

jocs i material didactic, per tal que

Social», dirigida als alumnes de se-

ciutat universitaria.

els alumnes que fan practiques

Després d'una visita a les instal-lacions, noves i velles, dels EUV, el

Salvador se les poguessin emportar i
deixar-los a les escoles d' allá.

gon curs dins I'assignatura d'Administració deis Serveis d'Infer-

al

mena.

President va reunir-se amb el Parronat de la Fundació Universitaria
Balmes, el Comissionat d'Universitats i Recerca, i altres autoritats polítiques, per tractar diverses qüestions sobre el futur dels EUV.

Socrates
El dia 30 de gener el Sr. Joan Antoni Carbonell, responsable
Relacions Internacionals
Universitat Autónoma

de les
de la

de Barcelo-

na, va ser als Estudis Universitaris
per informar

sobre el programa

SOCRATES.

Edita: Estudis Universitaris de Vic. C. de Miramarges, 4. Tel88612

22/ Disseny: Eumo Grafic / lmprés a Copyset / D.L. 840.564·90

campus
Visita al Rector de la UPC

Consell Interuniversitari

Congrés de Renovació
Pedagógica

El dia 23 de gener el Director General
dels EUY, Sr. Ricard Torrents, el Di-

Durant els dies 8, 9 i 10 de febrer es

Aquest mes de gener ha estat molt intens per l' elevat nombre de visites als

rector de t'Escola Politecnica, Sr. Enric
López, i el President de la Fundació

duran a terme al Palau de Congressos

EUV de personalitats

de Barcelona les Jornades

derniques. Entre elles, cal cornptar-hi

Balmes, Sr. Jacint Codi-

Universitaria

Finals del

la que va fer la Sra. Irene Rigau, Secretaria del Consell Interuniversitari

«1r Congrés de la Renovació Pedagó-

na, van fer una visita al rector de la

gica», en el qualt'Escola

Universitat Politecnica de Catalunya.
El motiu de l' entrevista era explicar al

participa

Dr. Jaume Pages el projecte universita-

el marc d' aquest Congrés, el dia 25 de

ri de Vic i la voluntat de poder adscriu-

gener es va inaugurar a l' edifici «El Su-

re més carreres a la UPC. El rector es

cre. t'exposició

de Mestres hi

com a entitat

membre

polítiques i aca-

de Catalunya, el dia 26 de gener. Lobjectiu de la visita era coneixer els EUV

del

comité organitzador. Així mateix, i en

i entrevistar-se amb la Direcció Genera!.

«Una mirada a les es-

va mostrar molt receptiu a les propos-

coles d'Osona», en la qual hi ha parti-

tes presentades, i es va concretar que a
partir del curs 1997-98 podrien im-

cipat t'Escola de Mestres, i el professor
Joan Soler va fer-ne la presentació.

plantar-se noves carreres tecniques.

Forcem
Sobre la recerca i el
desenvol upament
Am b el tí tol Sobre la recercai el desenuolupament a l'Escola Universitaria Politecnica d'Osona, s'ha publicat un recull de les activitats

investigadores

portades a terme pels professors de l'Escola Politecnica durant els tres darrers
anys. Elllibre, en el qual apareixen comunicacions

resumides, publicacions,

treballs de recerca, organització de congressos i convenis, l'ha editat Eumo
Editorial dins la col-lecció
«Docurnents» i ha estat coordinat pel protessor Miquel Caballeria.

Durant

aquest trimestre

funcionament

es posen en

tres nous cursos de for-

mació i reciclatge subvencionats

rindrá lloc el curs sobre Ajuda en elprocés de morir, a carrec de la professora
Teresa Piulachs,

llicenciada en Peda-
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Visita a Torrens i Casals

gogia i Infermeria Docent de l'Escola
de Formació Permanent d'Inferrneria,

Diversos

DOMO.
Els altres cursos organitzats per la PoÍitecnica són Processador de text Word.
Paquet grafic, a carrec del professor
Miquel Bofill (20 hores): i Base de dades Dbase3 i foll de cálcul Excel, a carrec dels professors Jordi

JlEUV

per la

Fundació FORCEM i destinats al personal dels EUV. Del 21 al 23 de febrer

Suriñach

i

Raymond Lagonigro (30 hores). Els
interessats cal que ho facin saber a les
secretaries de t'Escola d'Infermeria

o

Politecnica, segons sigui el caso

Infermeria en el camp
laboral
El Sr. Eudald Ordeig,
Mútua
xerrada

ASEPEYO

infermer de la

de Vic, fara una

sobre «Atenció

d'Infermeria

Mestres

professors
van

de

visita

a les
de lli-

bres Exclusives Escolars Torrens Casals de Barcelona, per tal de valorar
l' estat de la qüestió delllibre de text en
les arees curriculars

de t'Educació

In-

fantil i Primaria. L'objectiu de la visita
era actualitzar el conjunt de llibres de
text que actualment
teca dels EUV.

disposa la biblio-

Saló de I'ensenyament
El Saló de l' ensenyament, que enguany
arriba a la setena edició, se celebrara
dels dies 20 al 24 de marc, Actualment
s'esta elaborant tota mena de material
informatiu

nes de t'Assignatura
munitaria III.

les activitats
marc firal,

Co-

una

l'Escola

instal-lacions de la distribuídora

en el camp laboral», dirigida als alumInfermeria

fer

de

de cara a donar a coneixer
dels EUV

dins aquest

campus
Pla de gestió purins
El dia 19 de gener l'Ajuntament
Masies de Voltrega i l'EUPO

Represa de «Textos
Pedagéglcs-

Bestudiari

de les
van sig-

La col-lecció

«Textos Pedagogics», que

nar un conveni per dur a terme un Pla

edita l'Editorial

d'Estudi i Gestió de Purins Porcins al

les publicacions amb l'objectiu que en
els próxirns anys es publiquin els 18

Eumo,

reernprendra

Municipi de les Masies. Al' acte de signatura hi va assistir, d'una banda, el Sr.

volums que falten per arribar a cin-

Estanislau Criballés i la Sra. Montser-

quanta. Aquesta col-lecció, considera-

rat Garcia, alcalde i regidora de Medi

da la millor editada en catalá,

Ambient

de I'Ajuntament

de les Ma-

t1Ac.."'(PI c.

una visió amplia i rigorosa de l' evolució de les idees pedagogiques

Ricard Torrents,

del temps, des de Plató a Maria Mon-

al llarg

EUV i director de l'EUPO.

tessori, passant pels pedagogs catalans

El projecte preveu estudiar la situació
dels purins al municipi i determinar

més rellevants.

quines són les vies de solució, ja que

una oferta de promoció de «Textos Pe-

aquest és un dels llocs d'Osona

més cap s de besriar porcí. El professor

dagogics- per als alumnes i exalumnes
dels EUV. L'oferta consisteix en

Josep Turet sera el director i responsa-

l' oporrunitat

ble del Pla.

completa

que té

D'I)N L))A

dóna

sies; i de l' altra, els Srs. Enric Lopez i
director general dels

EL ~RAf'j Pf\oB(.,2nA

Eumo Editorial,

per altra banda,

d' adquirir

fa
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r

la col-Iecció

al preu de 32.000 pessetes,

en comptes de les 50.320 pessetes que
val, amb la condició que es comprin
els 32 volums. En cas que algú tingui
volums repetirs, no superiors al nombre de 7, tindrá un descompte de 500
pessetes

per cada llibre.

rarnbé ofereix la possibilitat

de pagar
mensuals

tres

1--- ..._ . _.

--"1

L'editorial

l'imporr

en

----.------~

quotes

d' 11.000 pessetes. Per a rebre informació sobre l' oferta cal dirigir-se a Eumo
(edifici G).

El mal poema
1EXTOS

La Dra. Lluisa Cotoner,
Llengua Espanyola

professora de

de la Facultat de

Traducció i Interpretació, va publicar,
el mes de novembre passat, un llibre
sobre El mal poema de Manuel
chado (edició, introducció
«Biblioteca
l'Editorial

PEDAOOGICS

._----_

PIAGBT

Ma-

..

_,

i notes), a

de clásicos y raros», de
Montesinos.

JEAN

Aquest llibre

ESCRITS PER A
EDUCADORS

... \ SEMfRE Hl i+A

AL6V DIS.PoS,AT

ha rebut crítiques molt elogioses de diversos periodics d'ambit estatal. D'al-

ft PE(.\-t-\o

tra banda, el dia 8 de gener, Lluísa Cotoner

va pronunciar

la conferencia

Manuel Machado en la folsilla de Lope
de Vega, a la Universitat Autónoma de
Barcelona.
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campus
Objectors de consciencia

d'Escoles d'Infermeria de Catalunya,
amb la finalitat d'analitzar els princi-

cions als organismes

Les arees de Medi Ambient

lanes d'Infermeria

Socials dels EUV han sol-licitat 10 pla-

pis i les línies de desenvolupament de
l' educació en Infermeria a Catalunya i

ces per a objectors de consciencia. A fi-

per formular

nals de febrer esta previst que els EUV

.~., ~,A~._

signin el contracte

i Serveis

amb el Departa-

.:
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l' administració.

competents

Totes les escoles cataformen
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La Secretaria General dels EUV us proposa ...

La durada de la prestació
mes os, de 8 a 3 del matí,

A quin any se celebrara el vinte aniversari de l'Escola de Mesrresi

El dia 16 de gener es va constituir a
Barcelona 1'Associació de Directors

u

••• u ••••••••••••

Nom iCognoms

.

Carrera

Curs

.

(Feu arribar rapidament la resposta a EUMO Editorial
deu primers encertants rebran una novel-la d'obsequi.)
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(Edifici G). EIs

_ __ =e

Agenda
EUV

Teatre Atlélntida

Aula d'extensió Universitaria
per a la gent gran

Teatre

Filmoteca

• Dies 17 i 18: «El nostre poble» de
Thorton Wilder. Ventall Teatre.
Dia 17,22 h. Dia 18, 18,30h.

.Dia
8: (Buster Keaton) Cicle
«Centenari del Cinema». 22h .

.Dia 7. Geografia i Geologia. La
serralada Andina. Formació, paisatge i gent. A cárrec de Miquel
Vilaplana i d'Abadal, geoleg i professor de Ciencies Naturals.
• Dia 14. Historia de la Medicina.
Els orígens de la infermeria moderna, de Sant [oan de Déu a Florence Nihgtingale. A cárrec de jaume Sola i Catalá,
metge i
professor dels EUY.
• Dia 21. El Dret i la Justícia. La llei
del íurat. A cárrec de Lola Palo-

.:

Aquesta és la qüestió

desitgin, ja poden demanar la placa
per tal d'incorporar-se el maig vinent.

Associació de directors
d'escoles d'lnfermeria

part d'a-

questa associació.

i recornana-

ment de Justícia. EIs objectors que ho

és de dorze

de

• Dia 24: «Amfitrió.
Teatre Lliure. 22h.

de Moliere,

.Dia 15: (Chaplin) Cicle «Centenari del Cinema», 22h .

Música

.Dia 22: «Ricos y extraños» d'Alfred Hitchcock. Cicle «Centenari
del Cinema». 22h .

.Dia 10: Verdaguer, «Cancó de la
terra», música de R. Subirachs.
Centre Dramátic d'Osona. 22h.

.Dia 29: «Al circ» Germans Marx.
Dir. E. Buzzell. Cicle «Centenari
del Cinema». 22h.

Cine-Club
Dilluns

ümerts

Olmecres

DiJOUS Dlvendres Dlssabte Dlumenge
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