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Adaptació de l'estructura del rectorat
al Pla Director de la Universitat de Vic
La Universitat de Vic ha comen'rat de posar
algunes de les propostes del Pla Director que
tal d'acarar el futur amb garanties en vista
que es veurá obligada a fer la universitat del
Seguint les directrius que proposa el
Pla Director Universitat de Vic 2000,
el Patronat de la Fundació Universitaria Balmes, en la reunió celebrada
el 27 d' abril de 2000, va acceptar la
proposta del rector de reestructurar
l' organigrama de la Universitat reduint els vicerectorats d'Ordenació
Académica i Professorat, de Comunitat i Extensió Universitaries i de Recerca i Relacions Internacionals a un
de sol que, amb la denominació de
Vicerectorat
d'Afers
Acadernics,
subsurnira, juntament amb els degans
i directors dels centres, les funcions
d' aq uells tres.
Tarnbé va acceptar de nomenar Vicerector d'Afers Acadernics el Dr. Ramon Pinyol i Torrents i renovar la
direcció de l'Escola Polirecnica Superior amb el nomenament del Dr. Ramon Pinyol i Torrents com a director
en funcions fins al30 de juny.
Aquests canvis en l'estructura del rectorat són efectius a partir de l' 1
d'aquest mes de maigo
Així mateix, va acceptar la decisió de
crear un organ de direcció anomenat
Consell de Direcció format pel rector,
el vicerector d'Afers Acadernics, el gerent, la secretaria general, els degans
de Facultat i els directors d'Escola,

Universitat

de Vic

Carrer

en practica
es va fer per
dels canvis
nostre país,

tant pública com privada. Com a primera mesura, la UV
redueix els seus órgans de govern amb la concentració en
un sol vicerectorat, denominat d' Afers Academics, els
tres de que constava des de la seva creació.

Un mornenr de la presenració del Pla Director de la Universirar de Vic.

amb la finalitat de deliberar i, si és el
cas, de prendre resolucions sobre les
qüestions d'interes general de la
Així mateix va decidir de fer efectives
a partir de l' 1 d' octubre de 2000 les
mesures de reestructuració de la direcció i dels departaments dels centres
i va fer constar el reconeixement del
conjunt del Patronat envers el Sr. En-

uv.

ric López per la seva profitosa dedicació professional i personal a les rasques de responsabilitat al servei de la
Fundació Universitaria Balmes i de la
Universitat de Vic, que ti han estat

Sagrada

Família,

7. Tel 93 886

12 22.

Fax.

confiades durant la seva llarga carrera
d' ensenyant des dels inicis del projecte universitari de Vic.
Així rnateix va expressar el reconeixement envers el Dr. Ramon Coy per la
seva aportació professional per l'impuls que dona a la recerca com a Vicerector de Recerca i Relacions Internacionals durant la fase inicial de la
Per últim el Patronat va aprovat la
modificació dels Estatuts en virtut de
la qual desapareix la categoria de patró a perpetuuar i s'arnplia el nombre
de patrons de representació social.

uv.

93 889

10 63.

http://www.uvic.es
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Lliurament de diplomes a la aa.
promoció de Psicopedagogia
El proper dia 18 de maig tindra lloc a
la Sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic el lliurament de diplomes de la segona promoció de llicenciats en Psicopedagogia
per la
Universitat de Vic. Aquesta és una fita irnportant per a la Facultat d'Educació perque significa la consolidació
d'una perspectiva propia en la formació de professionals de la Psicopedagogia que es concreta tant en activitats de docencia com en projectes i
realitats vinculats a la recerca i el desenvolupament
d'aplicacions
de la
Psicopedagogia en els diversos árnbits
escolars i educarius.
Aquest és el tercer curs que la Facultar
d'Educació imparteix aquests estudis,
raó per la qual aquesta promoció de
llicenciats incloura també estudiants
que han fet la carrera en tres anys
compatibilitzant
els estudis de Psicopedagogia amb les seves dedicacions
professionals. Vist l'exit d'aquesta flexibilitat, la Facultar d'Educació possibilirará de fer personalitzacions ternporals d'irineraris, per exernple, per
facilitar l'accés a un major nombre de
professionals en actiu.

Estudiants del Goldsmiths
College de Londres a Vic
Dintre del programa d'inrercanvis de
la Facultat d'Educació,
el Departament de Filologia acull durant
quinze dies set estudiants
idos
professors del Goldsmiths College de
la Universitat de Londres. Durant la
seva estada a Vic reben classes sobre la
situació lingüística del país, el sistema
educatiu, l'ensenyament d'idiornes, i
fan practiques a nou escoles de la
comarca. El desembre de l'any passat
van ser vuit estudiants de la FE que
van ser quinze dies a Londres seguint
un programa d' activitats similar al
que ells duen a terme aquí.

Albert Om, primer Estudiant Adoptiu de la
Universitat de Vic

Alberr Om s'adreca als esrudiants a la placa Majar de Vic.

El dijous dia 13 d' abril va tenir lloc la
Festa de la Universitat de Vic amb diverses acrivirars lúdiques. Al matí va
ten ir lloc la Gimcana Matemática en
la qual paniciparen
cent cinquanta
estudiants de secundaria guanyadors
del concurs de problemes matemárics
per Internet que va tenir lloc amb
motiu de l'Any Mundial de les Maternatiques. A migdia hi va haver un
dinar al parc dels Estudis i a les quatre
de la tarda va cornencar la festa a l'interior de la Universitat amb el lliurament de premis i l'acruació del grup
Ubrique's Band.
També hi va haver tallers i parades de
tota mena organitzats pels estudiants
de la uv. Els estudiants de Fisioterápia practicaven el massatge com a
eina de treball, els de Terapia Ocupacional presentaven els tallers de rehabilitació com a instruments d'autoajuda, els d'Infermeria ensenyaven a
fer massatges cardíacs i un joc de salut
pública, els de Nutrició Humana i
Dietética
feien taules d' equivalencies
per fer dietes alternatives. Els estudiants de Magisteri van fer parades de
jocs de carrer i de menjars diversos.
Des de Traducció i Interpretació es va
muntar a l'aula magna un espectacle
de magia per a l' aprenentatge de l' ale-

many produit pel Goethe Institut que
va tenir molt d'exit entre e1s esrudiants que hi paniciparen. Des de la
Facultat Ciencies Jurídiques i Ecomiques es va organitzar un concurs de
borsa i l'Escola Polirecnica va organitzar un tast de patés i mistela produrts als laboratoris de la Llicenciatura de Ciencia i Tecnologia dels
Aliments.
A les set de la tarda la festa es va traslladar a la placa Major de Vic on
Ricard Torrents, rector de la Universitat de Vic, a pro posta de la Comissió per a la Comunicació
Insritucional, integrada per professors, estudiants i professionals de serveis, va fer
lliurament a Albert Om de la Medalla
de la Universitat de Vic com a jove
professional destacat en l'ambir de la
comunicació i específicament per la
seva contribució a la difusió de la comarca d'Osona a través dels mitjans
de comunicació nacionals. Per aquesta mateixa raó el va nomenar, alhora,
primer Estudiant Adopriu de la Universitat de Vic. Albert Om va agrair el
nomenament vestir amb la capa i el
copalta, vestuari tradicional de I'Estudiant de Vic. A continuació va tenir
lloc l' actuació
del grup Azucarillo
Kings.
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Tots els cursos de la Universitat d'Estiu de la UV
La Universitat

d'Estiu d'enguany

se n'impartiran

en deu árees, La majoria d'aquests

ofereix 49 cursos englobats

també a Barcelona, Granollers, Montesquiu

fonar a la Sra. Montse Simon al93 886

12 22

o a través del correu electrónic montse.simon@uvic.es.

,

Informació: Tel. 93 88612 22 (ext. 204 i 327)

poden tele-

Les árees i cursos són:

Mens sana i corpore sano

6. L1enguatge i comunicació

1.1 Escacs: un joc, un esport, o una

6.1 Racons de llenguatge oral a

1.

UNIVERSITAT

cursos tindran lIoc a Vic, pero

i Roda de Ter. Les persones interessades a participar-hi

l'Educació infantil

ciencia?

6.2 Multimedia and WWW for Primary

1.2 La botifarra, més que un joc
1.3 Massatge terapéutic

English Theatchers
6.3 Desenvolupar habilitats

1-4 Dansa, moviment i salut

comunicatives

1.5 Educació del gust i l'olfacte
1.6 Iniciació a l'anatomia pel moviment

6-4 The Words You Need in Business
6.5 MfHqueting personal i gestió de la

2.

Cinema i televisió

carrera professional (Free-lance)

2.1100 anys de cinema
2.2 Turisme: una visió del món a través
del cinema

7. Ciencia i medecina
7.11V Curs de cardiologia per a metges
d'atenció primaria

2.3 Cinema, comunicació i traducció
2.4 Locució i presentació a la televisió

7.2 Accident vascular cerebral en la
gent gran: de la prevenció a

2.5 Introducció a la televisió

l'adaptació a la discapacitat

2.6 Minories i racisme als mitjans de
comunicació

7.3 Biotecnologia pop

2.7 Cinema i Religió: existeix un dláleg

26.06.00 114.07.00

8. ít-íustraclé i disseny
3. Noves tecnologies

8.1 Quarkxpress

3.1 Internet: navegació, correu

8.2 Aparadorisme

electriinic i disseny de pagines web
3.2 L'accés a la informació i les noves

8.3 Estilisme
8-4 Fanzines, llibres d'art i
autopromoció

tecnologies

8.5 Freehand

3.3 Introducció als sistemes

8.6 Perpectives i dibuix d'interiors a má

d'informació geográfica

alcada

3.4 Nous models de producció en les
arts visuals

8.7 Photoshop

3-5 Introducció al disseny de pagines

9. L'art d'escriure

web

9.1lniciació a la lletra manuscrita

4. Ciimcies socials

artística

4.1 Les Ciéncies Socials, avui ((IX): el

9.2 Introducció a la correcció i l'edició
de textos en catalá

món islárnic, entre el
fonamentalisme i Occident

9.3 Curs sobre edició i correcció de
textos en castelíá

4.2 Educació, Desenvolupament hurná i

9.4 Escriptura dramática:

sostenibilitat
4.3 Introducció a l'arqueologia
4-4 Introducció a la museo logia

9.5 Introducció a la cal-ligrafia

4.5 Introducció a les religions orientals

9.6 Tipografia

5. Cornerc i finances
5.1 Análisi técnica borsária

10.

5.2 Previsió de tecniques a les PIMES

io.i Il-lustració de la natura

amb técniques elementals
UNIVERSITAT
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composició,

análisi i crítica

de camp

Ciencies naturals i
mediambientals

10.2 Viatge pel sistema solar
10.3 Avaluació de l'estat ecoliigic
d'un riu.
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El dissabte 13 de maigo
Jornada de Portes Obertes
El rnatf del dissabte 13 de maig, de les
10h. fins a les 2h. del migdia, rindrá
lIoc la Jornada de Portes Obertes de la
Universitat de Vic. Durant aquesta
jornada es mostraran les insral-lacions
de la Universitat i s'inforrnara de tots
els temes d'inreres per als visirants. A
les 12h. hi haura una sessió informativa específica per a cada titulació, i a
partir de la 1h. es podrá prendre un
refresc al passeig dels platans de la
Universitat de Vic.

Quatre professors magribins visiten la Facultat
d'Educació
UNIVERSITAT

DE VIC

«Els ingredients del pa, de la
brioixeria i de la pastisseria»
Els profesors de N ador al costar del professor Sebasriá Riera de la UV

Aquest és el títol del curs d'extensió
universitaria organitzat per l'Escola
Polirecnica Superior i el Gremi de
Flequers de la província de Barcelona
i que tindrá Iloc a la Universitat de
Vic del 4 al 30 de maigo
Lobjectiu del curs és estudiar els ingredients que s'utilirzen en l'elaboració dels productes que es troben a les
fleques i les pastisseries. Tractará amb
profunditat des de les mareries basiques, com els cereals, la farina, l'aigua
o el llevat, fins als ernulsionants, espessants i coadjuvants tecnologics i es
donara una visió recnica dels ingredients del sector, les principals tecniques per a analitzar-los, les bases per a
escollir els més adequats en cada elaboració i facilitar els coneixements
per treballar autonornament
amb
aquests ingredients per tal que l'estudiant adquireixi agilitat en el desenvolupament de nous productes.
El curs va adrecar a professionals de
fleques i pastisseries, a professionals
de departaments de producció, qualitat i normalització,
disseny de productes, R+D+I de les indústries alimentáries.

EIs horaris del curs seran els dimarts i
els dijous de 4 a 8 de la tarda.

Els professors Ornar Pijjou, professor
del Lycée de Beni Enzar, El-Hossein
Bouharrou,
professor
de l' escola
primaria de Sidi-Mohamed,
Abdelwaheb EI-Hammouti,
professor del
Lycée de Nador i Mimoum Aziza,
professor de la Universitat de Meknes
van ser a la Universitat de Vic per
coneixer els ensenyaments de mestre
que s'hi imparteixen, en el marc d'un
projecre de cooperació
amb la regió
de Nador, al nord del Marroc, que
impulsa l'organirzació Jameiar Essalam, organització no governamental
formada per persones de diverses procedencies que treballa en els ambits de
la immigració i la interculturalirat.
Durant la seva visira es van entrevistar
amb el professor Sebastia Riera que
els va explicar l' organització del sistema educariu a Caralunya, l' organització dels estudis de la UV i les sorrides
professionals que ofereixen. També
van assisrir a una classe de la professora Isabel Carrillo sobre Educació i 50cietat en Canvi on van parlar de la irnmigració a Caralunya amb esrudiants
de 3r. curs d'Educació Primaria.
AIllarg de la seva estada els professors
magribins van visirar rambé el CEIP

Verge del Sol del Pont de Roda de Ter,
l'IES Antoni Pous, de Manlleu a banda d'altres centres docents com l'escola d'adults Miquel Martí Poi o el Programa d'Educació Cornpensatoria.
Aquest programa de cooperació amb
Nador té quatre arnbits de treball, l' associatiu, el cooperariu-artesanal,
linsritucional i l' educatiu, en el qual s'ernmarca aquesra visira. Nou escoles de
Manlleu, Roda i Torelló s'han inreressar pel programa i un grup dels seus
mesrres visiraran el Marroc per completar
l'intercanvi
d' experiencies.
Tarnbé s'establira un contacre permanent a través d'Internet
gracies a
l'equipament inforrnatic proporcionar
pel mareix programa de cooperació.
Aquesr programa rep el suport eco nomic dels ajuntarnents de Manlleu, Torelló i Roda, que hi destinen una part
de la partida del 0,7% que dediquen a
remes de desenvolupament
i que gesriona el Fons Catala de Cooperació i
Desenvolupamenr.
Enrre les primeres
actuacions hi ha previsr endegar un
centre de formació professional per a
dones i joves desrinat a fomentar el
coneixement i la inserció social i laboral.
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Premis de Didáctica per a la
promoció de materials dldáctics
Editorial Eumo i la Facultar d'Educació convoquen els Primers Premis de
Didáctica a la millor realització d'una
unitat didáctica per a educació infantil, primaria i secundaria.
Lobjectiu d'aquesta iniciativa és promoure la creació de materials didáctics nous que dediquin una atenció
especial a la diversitat i al tractament
transversal de les arees curriculars.
Els treballs que es presentin hauran de
tenir la forma d'una unitat didáctica,
amb pro postes concretes de treball,
indicacions sobre il-lustracions,
objectius, continguts, propostes d' avaluació i tots els elements que conformen el desplegament
curricular
i
s'han de presentar abans del 15 de desembre d'enguany a Eumo Editorial.
El veredicte es fara públic l'abril del
2001.
Els premis consistiran en una dotació
económica
de 75.000 pessetes per a
cadascuna de les varietats d' educació
infantil, primaria i secundaria. Eumo
Editorial podrá considerar la publicació d'algun deis rreballs premiats, que
s'inclourien en un projecte editorial
complet.

Segimon Serrallonga ha estat nomenat soci
d'honor del PEN Club

Segimon Serrallonga.

Segimon Serrallonga, poeta, professor i director de la Biblioteca de la
Universitat de Vic, va ser nomenat soci d'honor del Centre Catala del PEN
Club el dia 27 d'abril, a les 7 del vespre, en un acre solemne a l'Areneu
Barcelonés.
Segimon Serrallonga ha
publicat dos llibres d' obra propia, Eixarms i Poesia 1950-1975, d'una gran
intensitar i d'una influencia creixent, i

diverses obres de grans autors de la literatura mundial, com Bertolr Brechr,
William Blake o poesia de l' antic
Egipte i estudis literaris, També forma
part del consell de redacció de la revista de poesia Reduccions. El crític literari Isidor Cónsul va fer-ne la presentació i I'escriptor Sam Abrams hi va
llegir una tria deis seus poemes.
El Centre Carala del PEN Club és una
plataforma de projecció internacional
de la literatura i deis escriptors i escriptores de Catalunya a través de la
participació
activa amb els objectius
del PEN Club Internacional.
El Centre Catala del PEN va ser creat
r any 1922 per Josep M. López-Picó i
Carles Riba un any després que es
fundés a Londres el PEN Internacional. Actualment és presidit per jordi Sarsanedas, el qual ha tingut antecessors tan illustres
com Josep
Carner, J.v. Foix, Joan Oliver i Maria
Aurelia Capmany.

Maties Ramisa obté un ajut per a la investigació sobre
la Guerra del Francés

Exposició sobre la

má humana

El 17 de maig l'Area de Fisioterepia
de l'Escola de Ciencies de la Salut
inaugurara a la UV una exposició sobre la rna humana amb l'objectiu de
mostrar-ne la importancia al llarg de
la vida de qualsevol persona i també
específicament per als fisioterapeutes,
deis qual és l'eina fonamental i en la
qual es basa el seu art. A l' exposició
s'hi podrá veure l'evolució de la rná i
la infinirat de tracrarnents i representacions que se n'han fet al llarg de la
historia a través d' ecografies, de fotografies d'oficis, de fragments literaris i
de representacions artístiques.

Maries Ramisa

El professor Maties Ramisa del Departament d'Economia de la Facultat
de Ciencies Jurídiques i Econorniques

ha obtingut
un ajut del Centre
d'Historia Contemporania
de Catalunya dirigit per Josep Benet, que li
perrnetra continuar la recerca sobre la
Guerra del Francés a Catalunya.
Sobre aquest tema Ramisa ha publicat
els llibres La Guerra del Francés al corregiment de Vic 1808-1814 a Eumo
Editorial, ELs catalans i el domini napoleonic a l'Abadia de Montserrat, i és
coordinador de La guerra napoleonica
a CataLunya (I 808-18 14). Estudis i
documents, que recull les poriencies
presentades al Primer Congrés sobre
l'Epoca Napoleonica organitzat per la
Coordinadora
de Centres d'Estudis
de Parla Catalana.
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La Universitat de Vic ofereix

26

El curs 2000-2001 la Universitat de Vic oferirá un conentre títols homologats
i títols pro-

junt de 26 carreres

d'Educació Física és un
nou tírol homologat que ofereix la UV
per a aquest curso Com a rítols propis
nous ofereix el Graduat Superior en
Esudis 'Iurístics, que s'irnparrirá a Vic
i a Barcelona, el Graduat Superior en
Periodisme i Comunicació Empresarial, que s'irnpartira a ESERP, Barcelona, i el Graduat Superior en Enginyeria de Seguretat i Qualitat Industrial
que s'irnparrirá a !'IUCT de Mollet.
El conjunt d'ensenyarnents,
agrupats
per centres, és el següent:
L'especialitat

Facultat de Ciencies Humanes,
Traducció i Documentació
-Llicenciatura de Traducció i
Interpretació
-Diplornarura de Biblioteconomia i
Documentació
Facultat de Ciencies ]urídiques i
Econórniques
-Llicenciatura d'Adrninisrració i
Direcció d'Ernpreses.

carreres per al curs

2000-2001

pis que s'impartiran
tant a la Universitat
centres vinculats a Barcelona i a Mollet.

-Diplornarura de Ciencies
Empresarials.
-Diplomatura de Turisme.
-Graduat Superior en Estudis Turístics.
Facultat d'Educació
-Llicenciatura de Psicopedagogia.
-Mestre. Especialitats: Educació
Infantil, Educació Primaria, Educació
Especial, Llengua Estrangera i
Educació Física.
-Diplomatura d'Educació Social.
Escola Universitaria de Ciencies de la
Salut
-Diplomatura
d'Infermeria.
-Diplornarura de Fisiorerapia.
-Diplomatura de Terapia Ocupacional.
-Diplornatura de Nutrició Humana i
Dietetica.

Escola Politecnica Superior
-Llicenciatura de Ciencia i Tecnologia
dels Aliments.
-Enginyeria d'Organització Industrial.
-Enginyeria Técnica de
Telecomunicació, especialitat de

de Vic com als

Sistemes de Telecomunicació.
-Enginyeria Técnica Agrícola,
especialitat d'Indústries Agraries i
Alirnentáries.
-Enginyeria Técnica d'Inforrnatica de
Cestió.

-Enginyeria Técnica Industrial,
especialitat d'Electronica Industrial.
BAU Escola Superior de Disseny
(Centre Vincular)
-Graduat Superior en Disseny
Mass Media. Escola Superior de
Mitjans de Comunicació (Centre
Vincular)
-Graduat Superior en Mitjans de
Comunicació.
IUCT (Centre Vinculat)
-Graduat Superior en Enginyeria de
Seguretat i Qualitat Industrial.
ESERP (Centre Vincular)
-Graduat Superior en Periodisme i
Comunicació Empresarial.
Graduat Superior en Estudis Turístics.

Xarxa temática de recerca sobre Atenció a la Diversitat coordinada per la UV

Robert Ruiz

El dia 11 d' abril es va celebrar la reunió constitutiva de la Xarxa temática
de Recerca sobre «Larenció a la diversirat dels alumnes en una escola per a
tothom» aprovada pel Departament
d'Universitats,
Recerca i Societat de
laInformació de la Generalitat de Ca-

talunya que tarnbé ha concedit un ajut
econórnic per a la seva creació, desenvolupament i consolidació. La Xarxa
esta constiru'ída per sis grups de recerea de cinc universitats:
-El grup que dirigeix i coordina el treball de la Xarxa és el GRAO (Grup de
Recerca sobre Arenció a la Diversitat,
vinculat a la Facultar d'Educació de la
UV, l'investigador principal del qual
és el Dr. Robert Ruiz i Be!, profesor de
la Universitat de Vic.
-El GRE-UV (Grup de Recerca Educativa de la UV), l'investigador principal del qual és el Dr. Antoni Tort, dega
de la Facultat d'Educació de la UV.
-El Grup de Recerca sobre Atenció a

la Diversitat de la Universitat de Girona, l'investigador principal del qual és
el Dr. Paco ]iménez Martínez.
-El Grup de Recerca sobre les Interaccions Socials i l'Arenció a la Diversitat
de la Universitat de Lleida, la investigadora principal del qual és la Dra. M.
Dolors Forteza i Forteza.
-El Grupo de Investigación
sobre
Atención a la Diversidad en la ESO,
de la Universidad de Múrcia, dirigit
per la Dra. Núria Illán Romeu.
Tots aquests grups estan duent a terme
projectes d'investigació que tenen per
finalitat atendre la diversitat de necessitats educatives de tots els alumnes en
un mateix centre i en una mateixa aula.
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Creix la demanda laboral de bibliotecaris i documentalistes
D'enca que, e! 1915, la Mancomunitat de Catalunya va crear l'Escola Superior de Bibliotecaries,
ha calgut
esperar e! final de segle perque aparegués en territori catala una alrra ti tulació paral-lela, Es tracta de la Diplomatura en Biblioteconomia
i Documentació de la UV, nascuda e! curs
1998-1999. Si e! 1915 aquella Escola
de la Mancomunitat s'associava en exclusiva al projecte d'irnplantació d'una xarxa de biblioteques populars, 85
anys després la formació de diplomats
en Biblioteconomia
i Documentació
abasra un camp molt més ampli i ha
esdevingut rnolt més complexa, en
bona pan per la irrupció de l'angles,
de la informática i de les tecnologies
de la informació. No cal afegir que és
en aquest terreny on sobretot incideix
e! pla d'estudis d'aquesta Diplomatura de la UV, que s'irnparreix al Palau

SI
POT

Bojons, ernplacar al centre historie de
la ciutat.
De fet, e! món de les biblioteques (públiques, escolars, universitaries i especialitzades), que es troba en expansió,
continua sent una real projecció de futur per als estudiants de la carrera.
Aixo no obstant, avui les expectatives
laborals més destacades deis diplornats
en Biblioteconomia
i Documentació
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giren al voltant de la inforrnació, de la
documentació i deis arxius. És un procés que no ha fet sinó cornencar. Tots
e!s estudis publicats sobre les demandes de titulats universitaris per
pan de! mercat laboral coincideixen
que aquests diplornats compten amb
excel-lents perspectives professionals
dins aquest árnbit. Aquestes demandes
procedeixen d'ernpreses, de centres de
documentació o d'instirucions públiques i privades que, de forma creixent,
necessiren crear i gestionar bases de
dades, arxivar, recopilar i classificar
docurnents i regular e! sistema per accedir a la informació que requereixen,
vehiculada sovint per Internet.
El
70% de les demandes laborals que
arriben a la borsa de treball de la Diplomatura en Biblioteconomia i 00cumentació de la Universitat de Vic
són d'aquest tipus.
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1és que per tenir el teu Carnet UV vinculat a una Llibreta Jove Total posem al teu abast
uns préstecs amb unes condicions més que avantatjoses. A més, per ser titular de la
Llibreta Jove Total, podrás gaudir d'un préstec per als teus projectes més immediats: un
viatge, una moto, un equip de música ... Ah! I també amb unes condicions més que
especials.
Que esperes? Només cal que passis per qualsevol oficina de Caixa Catalunya o que facis
un truc a Unia Total per demanar-ne més informació.

CAIXA

CATALUNYA

.dJlb.

~(F

Línia

~

900363738

www.cetxecat.es

Més avantatges, més serveis
exclusius pel teu Carnet uv.

CAMPUS
Novetats editorials d'Eumo
Eumo ha publicar SabadeLl al segleXX
una monografia rigorosa de la ciutat
de Sabadell, que signen Esteve Deu,
Jordi Calvet, Martí Marín i Joaquim
Sala-Sanahuja.
Una altra novetat d'Eumo, en coedició amb el Departament de Filologia
Catalana de la Universitat de Barcelona, és Identitat i territorio Textos geografies del Renaixement, a cura d'Agustí Alcoberro. L'obra recull diverses
descripcions del país, datades al voltant del 1600, que sorprenen
per la
maduresa merodologica.
Dos nous volums amb textos de Copernio i Einstein s'afegeixen a la
col-lecció
«Clássics de la Ciencia»,
publicada conjuntament
per Eumo,
l'Institut d'Esrudis Catalans i Enciclopedia Catalana. Els nous t ítols són
De la revolució deis orbes eelests, de Nicolau Copernic, a cura de Víctor Navarro, i Seleeció de textos sobre la relati-

vitat, d'Albert Einstein, a cura de Xavier Roqué.
També ha sortit una nova edició dels
llibres de Castellá per al cicle superior
d'educació primaria, amb acrualització de continguts i nou disseny.

Presentació d'Eumo al Palau de
la Generalitat
El President de la Ceneralirat, Jordi
Pujol, presidirá la presentació del llibre L'infont i la persona, de Jeroni de
Moragas, publicat per Eumo dins la
col-lecció de classics de la pedagogia
«Textos Pedagogics». La presentació,
en la qual intervindran
el rector de la
Universitat
de Vic, Ricard Torrents,
el doctor Gons;al Lloveras i el doctor
Miquel Siguan, tindrá lloc al Palau de
la Generalitat el dia 9 de maigo
Moragas va ser una de les personalitats més destacades en el deserivolupament de la psicologia infantil a Catalunya.

losep M. Ureta presentara
els últims títols d'«ltinerari
d'Empresarials»
Josep Maria Ureta, conegut per la divulgació que fa de temes econórnics
des de diversos mitjans de comunicació, presentara els tres últirns títols e
la col-lecció d'Eurno «Irinerari d'Empresarials» a la Universitat de Vic. Tot
i que no s'ha concretat la data, la presentació sera a finals de mes.
EIs tírols que es presentaran són Manual de dret civil, de Miquel S. GenÍs,
amb col-Iaboració
de Dolors Palomo;
La Borsa, de Merce Vidal, i Costos empresarials i control de gestió. Casosprácties, d'Elisabet Paxau i Anna Pérez.
La col-lecció
«Itinerari
d'Empresarials. esta destinada a fornir de bibliografia en caralá no soIs els esrudiants
de l'area d'economia sinó tarnbé qualsevol persona interessada en aquestes
materies,

A G E N D A
Universitat de Vic
Conferencies

• Dijous 4. «La trayectoria poetlca de
Juan Ramón jiménez», Dra. Pilar Gómez Bedate. A les 12 del migdia. Aula20. Palau Bojons.
• Dijous 4. «La situació actual de la relevisió a Catalunya»,
Eduard Berraondo, periodista i director de Mass Media. Edifici El Sucre.
• Divendres 5. «L'ús de material rnanipulable en I'aprenentatge de les maremátiques
de 3 a 12 anys», M. Aritonia Canals, a 2/4 de 7 a I'Aula Magna
dela UV.
• Dissabre 6. «El rnatescopi, Una mirada matemática
a I'escola del 2000»,
Dr. Claudi Alsina, a les 6 de la tarda a
I'Aula Magna de la UV.
• Dimecres 10. «El dret deis infants, un
repte per a rots», Jordi Cots i Moner,

advocat i pedagog, adjunt al Síndic de
Greuges. Edifici El Sucre.
• Divendres 12. «Prevenció
de les rnalalties de con>. Dr. Antoni J. Bayés de
Luna, metge cardioleg. Edifici El Sucreo

Cine-Club Vic
Teatre AUiintida. 10 del vespre

• Dirnarts 9. «Viridiana»,
ñuel (Espanya, 1961).

de Luis Bu-

• Dirnarrs 16. «La zona oscura», de Tim
Roth (Gran Bretanya, 1998).

• Dimecres 17. «La Inquisició i els problemes de la Ciencia», Josep Pardo i
Tomas del Centre Superior d'Invesrigacions Científiques. Edifici El Sucre.

• Dirnarts 23. «Moebius»,
de Gustavo
Mosquera (Argentina, 1996).

• Dimecres 24. «Les roques i els homes,
un matrimoni ben avingut», Miquel
Vilaplana i d'Abadal, geoleg. Edifici
El Sucre.

• Dimarts

canviant», Josep M. Terricabras, earedraric de Filosofia de la UG. Edifici
El Sucre
• Dimecres 7 de juny. «La vida de Picasso», M. Ángels Ferrer, historiadora de
I'An. Edifici El Sucre.

• Dimarts 30. «Gost Dog», de Jim Jarmush (EUA, 1999).
nador»,

6 de juny. «El ángel exterrnide Luis Buñuel (Mexic, 1962).

OiUuns Oimarts Dime<res Oijous Divendres Oissabte Oiumenge
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