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Lliurament de diplomes del
postgrau sobre Avaluació

Pslcopedagógica a Andorra

El desembre passat va renir lloc e!
l!iurament de diplomes de! Curs de
Postgrau sobre Avaluació Psicope-
dagogica i Adequacions de! Currfcu-
lum que e! Departament d'Educació
Especial de la Facultar d'Educació de
la UV ha dut a terme durant l'any
2000 a Andorra dirigir i coordinar
pels professors Robert Ruiz i Bel i Pe-
re Pujolás i Masset.
L'acre va tenir lloc a la Sala d'Actes de!
Govern d'Andorra i va ser presidit per
Antoni Tort, dega de la Facultar d'E-
ducació de la UV, Pere Cervós, mi-
nistre d'Educació d'Andorra i Daniel
Bastida, rector de la Universirat
d' Andorra. També va assistir a l'acte
Elies Galobardes, de Credit Andorra,
enritat que patrocinava e! Curso
Previarnent, com a cloenda de! curs,
Antoni Tort va pronunciar la con-
ferencia «Professió docent, escola i
societat».

Un moment de l'acre de clausura del curs amb An-
toni Ton, Daniel Bastida, Pere Cervós, i Roben
Ruiz.

La Universitat de Vic visita els centres de
Secundaria

Una imatge de la Universirar de Vic.

Aquest mes han cornencat les visites
que la Universirat de Vic fa als centres
de Secundaria de Caralunya, Andorra
i les Balears que hi estan inreressars,
per ral de donar a coneixer als seus
alumnes e!s estudis que impartirá e!
proper curs i els serveis de que poden
gaudir. Es tracta que e!s estudiants de
Batxil!erat i Cicles Formatius sapi-
guen quin es carreres poden estudiar a
Vic i puguin assessorar-se de primera
má sobre e!s temes que e!s interessa de
coneixer pe! que fa al seu futur com a
universitaris.
Les visires les realitzen en cada cas un
professor i un estudiant que expli-
quen que es por estudiar a Vic, quins
avantatges comporta estudiar en una
universitat de la mida de la de Vic que
e!s pot oferir un tracte personalirzar
tant pel que fa als esrudis com pe! que
fa als serveis paral-lels, les formes de

pagament, quins avantatges econo-
mics poden obtenir, que significa po-
der estudiar en una ciurat com Vic. ..
El professor explica resumidament e!s
avantatges d' esrudiar a la Universitat
de Vic i respon les qüesrions més ha-
bituals. Posreriorment s'obre un col-
loqui en e! qual e!s alumnes poden
preguntar sobre qualsevol qüestió que
no e!s hagi quedar clara o que sigui
de! seu interés, tant al professor com a
l' esrudiant que, pe! fet de ser-he, pot
comentar e!s remes que a el! l'han
sorpres, interessat o desagradat de la
seva experiencia universitaria a Vic.
Aquest ripus de visires s'han fet habi-
tuals e!s darrers anys i totes les univer-
sitats les duen a terme per tal de donar
a coneixer la seva personalitar i rnos-
trar e!s avantarges corresponents a les
persones que es plantegen de fer estu-
dis universiraris d'aquí un o dos anys.
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Formació Continuada a la Facultat de Ciéncies Jurídiques i Económlques

La formació és un concepte cada vegada més dínámlc que no s'acaba amb una formació académlca, cada dia es fa més necessari un
aprenentatge continuat i permanent en el temps per poder desenvolupar amb exit les tasques relacionad es amb ellloc de treball.
Des de la Facultat de Ciencies lurídlques i Economiques es proporciona una amplia oferta de cursos amb un dar vessant práctlc i
aplicat de casos concrets per donar resposta a les necessitats de les persones que volen assolir una major especialització o bé am-
pliar el seu ventall de coneixements. Aquest quadrimestre s'ofereixen els següents cursos:

Curs de Direcció i Gestió
economicofinancera
Aporta els conceptes básics que per-
meten la interpretació dels estars
comptables i financers de I'empresa
rnitjancant una metodologia d' analisi
i planificació economicofinancera.
Del 5 de febrer al 26 de mar<;:,dilluns
i dimercres de 19 a 22 h.

Curs de Direcció i Gestió en
Marqueting a la PIME
Es basa en l' análisi del mercat i de la
propia empresa per poder definir una
estrategia de rnárquering operatiu
que permeti millorar el posiciona-
ment de l' empresa. Del 6 de febrer al
27 de marc, els dimarts i dijous de 19
a22h.

Curs de Tecniques de Gestió per al
Controller
Analitza el tractament dels costos sota
diferents sistemes de calcul com a ei-
na útil per a confeccionar pressupos-
tos d' explotació. Del 17 d' abril al 7 de
juny, els dimarts i dijous de 19 a 22 h.

Postgrau en Mediació
El curs es realitza conjuntament amb
l'AssociacióAntoni Soler i Trias i pre-
tén formar experts en mediació. Els
principals temes a tractar tenen a veu-
re amb la negociació, el conflicte, els
elements de negociació i el seu con-
text legal. Del 2 de febrer al 30 de

juny, els divendres de 18 a 22 h. i el
dissabte de lOa 14 h.

L'impost sobre societats
El curs tractara els diferents elements
impositius d'aquest impost, així i la
seva relació amb el sistema fiscal es-
panyol i europeu, sense oblidar la seva
implicació en la comtabilitat de l' em-
presa. EIs divendres 9 i 16 de febrer
de 18 a 22 h., i els dissabtes10 i 17 de
febrer de 9 a 14 h.

L'impost sobre el valor afegit
Analitza tota la complexa casuística
relacionada amb aquest impost que
grava les transaccions econorniques, i
fa una especial incidencia en les rela-
cions econorniques i comercials amb
l' exterior (importacions, exportacions
i operacions intracornunitáries). Els
divendres 2 i 9 de mar<;:de 18-22 ho-
res, i els dissabre 3 i 10 de rnarc de 9 a
14h.

L'impost sobre la renda de les
persones tisiques
Es basa en l' analisi dels aspectes més
complexos i habituals de la liquidació
d' aquest impost subjecte a una casuís-
tica no gens senzilla (tributació fami-
liar, regirns especials, gravamen au-
tonomic ... ). Els divendres 20 i 27 de
mar<;:de 18 a 22 h. i els dissabtes 21 i
28 de marc de 9 a 14 h. (Dates pen-
dents de confirmació).

EIs procediments tributaris
Analitza les relacions entre els subjec-

tes passius i l'adrninistració rributaria,
sobretot en materia d'inspecció, in-
fraccions, sancions i recaptació). Els
divendres 23 i 30 de mar<;: de 18-22
hores i els dissabtes 24 i 31 de mar<;:de
9 a 14 h.

Curs de contractes
L' objectiu del curs és oferir una visió
practica i actualitzada sobre les dife-
rents rnodalitats de contractació. Del
5 al19 de febrer els dilluns i dimecres
de 19a22h.

Curs d'Analisi de l'entorn turístic
(Blanes)
Aprofundeix en l' analisi de l' entorn
turístic com a instrument de diferen-
ciació estratégica dels establimenrs
turfstics (analisi de l' entorn, de I' esta-
bliment turístic, marqueting-rnix, fi-
delització ... ). Del 20 de febrer al3 de
maig els dimarts i dijous de 19 a 22 h.

Curs de qualitat i fidelització del
dient en el sector turístic
Dota de tecniques avaluadores del
grau de satisfacció del client i els cos-

tos associats a la qualitat en el sector,

així com d'instruments per a la gestió
i fidelització de clients. De l' 1 de fe-

brer al 27 de marc, els dimarts i dijous

de 19,30a22h.

Si esteu interessats en algun d'aquests cursos podeu obtenir més informació al teléfon 93 8816169. Sra. Francesca Saborit;
enviant un mail a: cesca.saborit@uvic.es, o consultant l'apartat de Formació Continuada de la web de la Universitat de Vic: www.uvic.es



Cooperació entre
PIMEC-SEFES i la FCjE

El dia 8 de gener l'organització patro-
nal PIMEC-SEFES i la Facultar de
Ciencies Jurídiques i Econorniques
de la Universitar de Vic van signar un
conveni de cooperació en l'ambit de
la formació de capital hurná.
Aquest conveni contempla, entre al-
tres temes, incorporar cada curs aca-
dernic un esrudiant en practiques de
les carreres d'Administració i Direc-
ció d'Ernpreses, Ciencies Empresa-
rials o Turisme de la Facultar de Cien-
cies Jurídiques i Econorniques en els
serveis centrals de PIMEC-SEFES;
connectar les borses de treball d'amb-
dues instirucions, i crear una comis-
sió mixta per treballar en la redacció
del reglament intern de funciona-
ment d'una delegació de PIMEC-SE-
FES a les dependencies de la Universi-
tat de Vic i en el disseny d'un centre
de formació empresarial integral.
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Curs de terápíes tradicionals
xineses

L'Escola d'Infermeria i el CEMFORT
comencen aquest mes de febrer un
Curs d'Acupuntura, Moxibustió i Di-
gitopuntura amb l'objectiu de pro-
porcionar coneixements sobre les te-
rapies xineses tradicionals. El curs
s'adreca als professionals de l'arnbir de
la salut interessats en aquests tracta-
menrs de medicina no convencional i
s'impartira els dimecres compresos
enrre el 14 de febrer i el 30 de maig,
de 2/4 de lOa 2 del matí. El professo-
rat esta formar per: Zhang Lu, doctor
i catedra tic de Medicina Tradicional
Xinesa de la Universitat de Pekín; To-
ni Quesada, diplornat en Infermeria i
acupuntor de les Federacions Catala-
na i Espanyola d'Acupuntura: i Jordi
Samsó, metge adjunt d'urgencies en
Traumatologia de l'Hospiral Mútua
de Terrassa i del Centre Hospitalari i
Cardiologic de Manresa.

Professors i estudiants de la
Facultat d'Educació a Guatemala

Del 3 de gener i fins al 23 de febrer,
18 estudiants de la Facultat d'Educa-
ció de la Universirat de Vic són a
Guatemala per realitzar les seves prac-
tiques, i posteriorment hi han anat els
professors Sebastia Riera i Jordi Mar-
tí, per fer-ne la tutoria,
EIs dos professors, també irnpartiran
cursos de formació permanent sobre
educació de valors als professors d'alla,
i mentre els professors assisteixen als
cursos, els estudiants de la Facultar
d'Educació es responsabilitzaran d'im-
partir les classes als seus alumnes.
Aquestes practiques s'emmarquen
dins el conveni de col-laboració que
es va signar entre la Facultar d'Educa-
ció i la Procuradoria pels Drers Hu-
mans de Guatemala durant la visita
que el Procurador, Sr. Júlio Arango,
va fer a la UV a finals de novembre
passat (vegeu Campus 99).
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DODSD 18 DOl;8
Parque amb el Carnet UV pots conéixer les teves notes i consultar el
teu expedient de la forma més senzilla i cómoda. Només cal que segueixis
aquests passos:

1_ Tapropes a qualsevol caixer de Caixa Catalunya.

2- Introdueixes el teu carnet UV al caixer autornátic.

3- Marques el teu número secret personal PIN (si encara no el saps
o I'has oblidat, demana'l a loficina de Caixa Catalunya que tinguis
més a prop),

'1_ Creues els dits.
S- 1,en pocs segons, tens al davant les teves notes i el teu expedient.

Ah! I si vals pots imprimir-te-les i penjar-Ies a la sala destar. Perqué els
teus pares sápiqusn que bon estudiant que ets.

est¡alv,a't¡ oeSPlat;ament¡s

eSt¡alV,a't¡ cues
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Surt el primer estudi de l'obra
completa de Víctor Catala

Francesca Bartrina, professora de tra-

ducció de la VV, ha publicat a Eumo
l' assaig Caterina AlbertlVictor Catalá.
La uoluptuositat de l'escriptura; el pri-
mer estudi que s'ha fet sobre l' obra
completa d'aquesta autora que sem-
pre signava amb pseudonim masculí.
Bartrina analitza el teatre, la poesia,
les narracions, i les dues novel-les de
Víctor Catalá, I reflexiona sobre els
continus jocs de mascares, la cons-
trucció de la subjectivitat, el pro-
blernátic tractament de la rnaternitat i
la voluptuositat sempre present en la
seva escnprura.

Poemaris de Francesc Codina i
de Yael Langella, novetats de

Cafe Central i Eumo

El professor de la UV Francesc Codi-
na i la poetessa hebrea Yael Langella
signen els dos nous títols de la col· lec-
ció Jardins de Samarcanda, una coedi-
ció de Cafe Central i Eumo Editorial.

Vic no gaudeix ex novo d'experién-
cies unlversltáries, sinó que els estu-
dis superiors han estat més la norma
que no pas l'excepció. Certament Vic
pot presumir d'una historia acadérnl-
ca excepcional: els mil anys d'estu-
dis superiors de Vic s'inicien amb
l'Escola Catedralícia, la importancia
de la qual posa de manifest Iosep
Gudiol amb la seva obra dedicada a
aquesta materia, quan record a que el
p~lmer papa del mil-lenni hi havia
estudia,~, Més tard trobem els Estudis
Generals, de principis del segle XVI;

la Universitat Literaria, del 1599 al
1717, i finalment, el Seminari Triden-
tí, a partir del segle XIX.

Aquesta universitat neix amb la vo-
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L'obra de Codina, La llum inejicac,
aplega trenta-tres poemes, escrits en-
tre 1988 i 1995 que, segons el poeta,
són un exercici de depuració del llen-
guatge i fan la paraula més lluminosa,
encara que no més eficac.
Langella pro posa en la seva obra, Re-
torn a Dahme, un passeig en que con-
flueixen dues sensibilitars, la plástica i
la poética. El volum presenta acarats
els poemes originals en hebreu i la
traducció catalana.

Altres novetats d'Eumo

Eumo ha publicar Les claus de la prag-
mática, de Margarida Bassols, una
obra útil per als lingüistes i tots

aquells interessars en disciplines rela-
cionades amb la comunicació.
La pragmática s'apropa a l'estudi del
significat considerant que la significa-
ció deis mots és inseparable de l'acri-
virar verbal quotidiana i del proposit
comunicatiu. Bassols aplega tant les
pro postes teoriques com les aplica-
cions practiques i els exemples extrets
d'anuncis, converses espontanies, dia-

DOCUMENT
luntat de recollir al rnáxirn els plan-
tejaments reivindicatius de la Univer-
sitat catalana. Amb l'avantatge que ti
dóna la seva naturalesa legal, té la
possibilitat i la vocació d'autoorga-
nitzar-se i de desenvolupar-se amb
molta més llibertat que no ho poden
fer la resta d'universitats públiques.
La mínima relació amb l'Administra-
ció universitaria de l'Estat i la voca-
ció abans descrita li permetrá fer una
gran aportació a l'incipient sistema
universitari cata la. Tal com afirma
l'encara director general dels Estu-
dis, el senyor Ricard Torrents: «La
Universitat no existeix perqué sí, si-
nó perqué té raons per existir».
Doncs bé, les raons de la Universitat
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legs teatrals ... Aquest volum s'inclou
dins la col-lecció «Llengua i Text», di-
rigida pels professors de la UV E. Co-
romina, F. Codina, J. Coro mina, A.
Fargas i R. Pinyo!'
Una altra noverat destacada d'Eumo
és Fuga de cancons, un conte amb rexr
de M. Angels Anglada i illusrracions
de Francesc Salva. La narració incor-
pora rretze cancons tradicional s deis
Paises Catalans. Acompanya el conte
un CD que inclou la narració i les
can<;:ons interpretades per la Carnera-
ta de Canco Tradicional.

Portal de venda de llibres de
l'IJLV

Tothorn qui vulgui adquirir els llibres
de les editorials i els serveis de publi-
cacions de les universitats adscrites a
l'Institur Joan Lluís Vives pot fer-ho
ara a través d'Inrernet a l'adreca
www.neu-e.corn
El portal de venda de I'IJLV aplega
uns 3.500 títols d'assaig i manual s
universitaris de 14 serveis editorials.
entre els quals hi ha Eumo Editorial.
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de Vic són prou clares i decisives:
per justícia hlstórlca, per reconeixe-
ment a l'esforc esmercat en la tra-
[ectória dels Estudis Universitaris de
Vic, per fer augmentar el pluralisme
al món universitari cata la, per apos-
tar per una universitat catalana i eu-
ropea, per implicar de forma harrnó-
nica el sector privat i el sector públic,
per concebre una universitat flexible
i adaptable a les exlgéncles de l'eco-
nomia i per inserir-se perfectament a
l'entorn econórnlc, social l cultural.
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Fragment de la Presentació del Projecte de lIei
de reconeixement de la Universitat de Vic.
Salvador Morera, aleshores (21 de maig de
1997) diputat al Parlament de Catalunya pel
Grup Mixt.


