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NOVES TITULACIONS, NOVA UNIVERSITAT?

Sense cap mena de dubte, I'aprovació de tot un conjunt de noves titulacions que va fer el Consell d'Unlversitats el febrer d'enguany representa un fet
de gran transcendéncia per al futur de I'ensenyament universitario Significa
donar lIum verda al despleglament real i immediat de noves carreres i títols
després d'un lIarg procés que s'lnlclá el 1985, quan el Consell d'Universitats
crea la Ponéncia de Reforma Universitaria, i que s'accelerá un any més tard
amb la creació de setze Grups d'experts que tenen com a missió I'elaboració
deis dlctámens corresponents als diversos grups de titulacions que es pretenen
implantar.
Amb I'aprovació d'aquestes noves titulacions, I'oferta universitaria passa
d'unes cinquanta carreres a un centenar. Com se sap, un trentena d'aquests
nous títols corresponen a uns estudis que fins ara s'impartien com a especialitat o branca dins d'una lIicenciatura amb un títol més genérico La resta són
titulacions noves.
Val a dir que tot i aquest fort increment, no estem encara al nivell de les
universitats europees pel que fa al nombre, la varietat i la interdisciplinarietat
deis currícula que un estudiant universitari pot cursar. Pero és un pas necessari
per tal de flexibilitzar i actualitzar uns estudis universitaris encarcarats en base
a unes quantes carreres tradicionals. En definitiva, el sol fet de la diversificació
de I'oferta académica a la universitat [a és un canvi qualitatiu esperancador,
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Ara bé, implantar tots aquests nous currícula no deixa de ser una tasca
complexa. No tots es podran oferir de cop, ni tothom podrá oferir-Ios tots.
Els universitaris haurem de continuar treballant seriosament per tal que els
projectes de carreres que s'ofereixen a qul vol accedir a la cultura universitaria
siguin rigorosos, qualiflcats, contextualitzats en relació a cada centre i a les
diverses realitats sociológiques.
És evident que la concreció de les noves carreres passa pel cálcul de la
cárrega lectiva que, valorada pel nombre de credlts, pot tenir cadascuna.
També és cert que un deis aspectes que criden més I'atenció és la proposta de
reducció d'un any de les lIicenciatures així com I'augment de les carreres de
ciele curto Peró seria un error que s'entengués la nova estructuració deis
ensenyaments universitaris com una simple qüestió de magnituds quantitatives, d'augment o reducció. Es tracta de la millora de la qualitat de les nostres
universitats i alxó passa pel nombre de crédlts, pero sobretot per alió que es fa
amb aquests crédíts.
Així mateix, caldran unes directrius correctes deis organismes dirigents de
la universitat, una amplia generositat entre els membres de la comunitat
científica i una profunda reflexió al si de cada centre universitari, per tal que la
proposta de noves carreres no es convertexi en una lIuita aferrissada de les
universitats per acaparar més árees disciplinars, sinó que permeti una correcta
planlflcacló de I'oferta universitaria en el conjunt d'un territori.
Malgrat la polémica i els desajustaments que els nous plans d'estudi han
generat, i que s'han traduít també en protestes i mobilitzacions, és una bona
notícia aquesta amplicació i diversificació del ventall universitari.
Peró no deixa de ser preocupant el fet que el conjunt de titulacions que
estructuren els estudis de carácter docent i pedagógic encara no estigui definitivament establert. És a dir, hi ha fortes dlflcultats per respondre a unes
preguntes báslques per a qualsevol empenta que es vulgui donar a I'educació
universitaria: Com han de formar-se e/s docents!l, en conseqüencla, qui ha de
formar e/s docents! Deixar aquests interrogants sense resposta, o bé respondrel's sense un ampli consens, pot condicionar la correcta evolució d'aquesta
nova epoca de les nostres universitats.

Exposició

COMPORTAMENT DINÁMIC D'UN MOTOR PAS A
PAS HíBRID
Xavier Alabern, professor de I'Escola Polltéaiia; ha defensat,
darrerament, la tesi doctoral a la Universitat Poñtécnk: de Catalunya. El!mateix ens la presenta en aquest comentario

Xavier

Alabern

El treball que vaig realitzar per obtenir el grau de Doctor en
Enginyeria Electrica tenia els següents objectius:
l. Estudiar un tema de molta actualitat i forca innovador, com
és el funcionament d'un motor pas a pas o «stepping motor».
2. Utilitzar la técnica de la modelització i, en conseqüencla, el
tractament ínformátlc de cara a estudiar-ne el comportament dinámico
En l'Era actual, en ciar predomini de les diferents tecnlques inforrnátiques, neix la necessitat de fabricar un tipus d'instruments que
sigui capa~ de transformar les res postes lnformátlques obtingudes
electrónicament en moviments rnecánlcs d'alta precisió, i alxó fa
que sigui del tot imprescindible una fiabilitat excel·lent.
El plantejarnent anterior porta a la creació d'un tipus de motor
molt especial, que ha de ser I'órgan encarregat de transformar
aquestes res postes o impulsos electrónics que anlrá rebent en moviments, els quals seran tant de translació com de rotació.
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Per exemple, cal que el carro d'una impressora es posicioni bé al
saltar de línia, no fos cas que fes diferents espais interlínies; a més,
haurá de fer-ho amb una gran rapidesa: perdríem massa temps si una
impressora, tan utilitzada en lníorrnátlca, garantís un bon salt de
línia, peró fos lenta, ja que molts documents poden tenir moltes
línies en blanc. Així mateix hem de tenir present que aquest moviment fa avancar el carro de la impressora, en general, un angle molt
petit, de I'ordre de 1,8°, i en moltes ocasions flns i tot pot arribar a
0,9°. I encara, hem d'estar segurs que cada vegada que es comenci
una línia, estará just a sota de I'anterior.
Entre altres aplicacions destacables, i molt actuals, que han d'utilitzar necessárlarnent aquesta técnica, cal citar:
l. Lectors de discs magnétlcs o «floppydlsck»
2. Tracadors grafics o «Plotters»
3. Aplicacions en control nurnérlc
4. Lectors de cintes rnagnétlques
5. Teletipus, telefax
6. Convertidors analóglco-dlgitals
7. Indústria rellotgera
8. Robótica
Per tant, aquest tipus de motor ha de tenir una gran rapidesa de
moviments, ha de ser extremament fiable en el posicionament i s'ha
d'evitar que el petit error que s'hi pugui cometre sigui acumulatiu,
condicions que no es donen en el cas deis motors convencionals.
Per poder estudiar el comportament que té aquest tipus de
motor davant de les diferents necessitats que aniran sorgint, pensant
sempre en I'objectiu final, que és la utilització en un instrument
concret, he aplicat les técnlques de la modelització matemática i ho
he resolt utilitzant les eines lnforrnátiques, I'ordinador.
Perque aquest treball sigui válld, s'ha de comprovar experimentalment el bon ajust que ha tingut la modelització planteada i, si és el cas,
s'han d'introduir els parárnetres necessaris per millorar el model.
En primer Iloc, hem de dir que avui existeixen tres tipus d'aquests motors:
l. Motor de reluctánda variable
2. Motor d'imants permanents
3. Motor híbrid
El més recent és aquest darrer, que és el que vaig utilitzar per
portar a terme aquesta experimentació.
Vet aquí algunes de les característiques més destacables:
Velocitat:
Molt alta
Angles teórlcs;
Molts
Precisió angular:
Alta
Inercia rotor:
Baixa
Parell motor:
Molt alt
Angles més usuals:
0,9°, 1,8°, 2., 3,6°
Cost:
Alt
Parell de fre:
Mig
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T ot alxó fa que tingui un cert avantatge respecte deis altres,
encara que sigui caro
Per tant, la re cerca passa en primer lIoc per un coneixement
qualitatiu d'aquest tipus de motor, i alxó fa que s'hagin d'estudiar
una serie de conceptes mednics, eléctrlcs i magnetlcs, la qual cosa
porta a comprendre'n el funcionament i a donar el veritable pes a
cada un deis diferents factors que hi intervenen. D'altra banda, i
també com a part important, tenim la corresponent al comandament del motor pas a pas, format exclusivament per elements
electrónlcs,
El pas immediat, i amb els coneixements anteriors, és el de la
modelització del motor.
Alxó requereix el plantejament d'un sistema molt complex d'equacions diferencials, la resolució del qual és molt laboriosa. Concretament en aquest cas era un sistema d'equacions diferencials de
segon ordre i de coeficients no lineals. El planteig de les equacions es
fa tenint en compte els diferents conceptes electrlcs, mednics i
magnetlcs, i després d'estudiar detalladament la importancia que té
cada un d'ells.
Vaig resoldre aquest sistema utilitzant el metode del cákul numeríc i rnltjancant I'ordinador. Les solucions s'havien de comprovar
posteriorment. Es tractava d'estudiar els diferents parárnetres que
componen el motor i veure si, un cop verificats convenientment,
confirmaven les hlpótesls inicials. Concretament, s'estudiava el cornportament del motor a un simple impuls, és a dir, quan havia de girar
I'angle més petit ( en aquest cas, 1,8°) i es comprovava si la rnodelització era suficientment bona. Es calculaven i graficaven parámetres tan diversos com corrents electrlcs, posició, velocitat, parells
motors, etc. L'experimentació s'anava repetint, pero ja no amb un
sol impuls, sinó amb una colla d'impulsos, a diferents freqüéndes,
L'objectiu era veure la bondat del plantejarnent rnaternátlc efectuat per a aquests motors i la conveniencia de modificar els respectius parárnetres que el componen.
Arribat [a en aquest punt culminant del treball, i donada per
bona la modelització efectuada, vaig entrar a la fase de predir el
comportament del motor sota I'acció de diferents causes o incidencies exteriors; per exemple, veure si el motor és capa~ d'arrencar a
diferents drregues i també preveure com es comportara quan estigui en marxa.
Donada ja per bona la simulació realitzada per a un motor pas a
pas concret, es pot fer extensible a tots els models de motor de la
mateixa familia i es pot analitzar la importancia que tenen els diferents parámetres que hi intervenen l, en conseqüencla i per a cada.
situació que es presenta, estudiar el model ideal a f de millorar-ne el
comportament.
D'entre els diferents factors que hi intervenen, esmentaré els següents:

l.
2.
3.
4.

Parell d'arranc del motor
Parell motor
Posició
Velocitat
5. Accelaració
6. Corrent eléctrlc
7. Tensió aplicada
8. Nombre d'impulsos
9. Moment d'lnércia
10. Perdues per corrents de Foulcault
11. Percues per corrents d'hlstéresís
12. Perdues per fregaments rnecánlcs
13. Perdues en I'aire
14. Cárregues aplicades al motor
15. Freqüéncia
En resum, aquest treball d'investigació compren les següents fases:
l. Plantejar i estudiar el funcionament d'un instrument molt
actual, de difusió cada vegada més gran i de comportament poc
conegut (motor pas a pas o «stepping motor»).
2. Realitzar una modelització mitjan~ant la simulació rnaternátlea, aplicació del cákul nurnérlc i la seva resolució, utilitzant eines inforrnátlques.
3. Ajust del model rnaternátlc utilitzat, després de cornprovar-lo
experimentalment.
4. Determinació de la importancia deis nombrosos parárnetres
que intervenen en el funcionament, veient el pes que cadascun d'ells
té per si mateix.
5. Finalment, i com a punt culminant del treball, hi ha dos aspectes a destacar:
a. La millora del mateix motor, a f d'obtenir caracterlstlques
més interessants des del punt de vista constructiu.
b. Elegir el model de motor hibrid més adient per a cada
aplicació concreta.
Xavier Alabern
Cap d'Estudis Diplomatura d'lníormátíca
Escola Polítécoíca
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L'ALlMENTACIÓ EN L'EDAT ESCOLAR
L'alimentació té molta importancia alllarg de tota la vida d'una
persona, pero en edat escolar acuesta importancia encara és més
intensa pel fet que no solament ha d'atendre les necessitats de creixement del nen, sinó també perqué és el moment que el nen ha
d'adquirir háblts alimentaris correctes per tal de mantenir un bon
estat de salut, háblts adequats que li evitaran trastorns en I'alimentació, tant per defecte com per excés.
Des del tercer any de vida d'un infant ñns a la iniciació de la
pubertat, es manté un ritme de creixement lent i uniforme, per alxó
les ganes de rnenlar no varien gaire i es comencen a manifestar els
gustos o preferéncles cap als menjars. Alxó es un fet que cal tenir
ben en compte per tal d'evitar possibles baralles amb els pares, si ells
no entenen aquest comportament com a conseqüencía de la disminució de les necessitats d'energia i de proteines per al creixement en
relació a la primera infancia. Una de les particularitats més lrnportants d'aquesta etapa és la gran variabilitat individual que depen,
sobretot, del grau d'activitat física.
Per assolir un bon estat nutricional cal que I'alimentació sigui
equilibrada, ja que el cos necessita aliments plástics, energétlcs i reguladors per tal de cobrir totes les necessitats rnetabóllques; variada,

perqué s'obtenen tots els nutrients a partir de la diversitat d'aliments; adequada a cada infant en relació a I'edat, la talla, el pes i
I'activitat física; i ordenada, procurant que estigui ben distribuida en
tots els ápats de la jornada: esmorzar, dinar, berenar, i so par.
Per aconseguir tot alxó, cal que els menjars o menús estiguin
compostos de les següents racions durant el dia:
2 racions de láctlcs (lIet o derivats complets)
2 racions de carn o equivalents (peix o ous)
2 racions de fruita (un cítric cada dia)
2 racions de verdura (una amanida al dia )
3 o 5 racions de farinoses (arrós, pastes, lIegums, patates,
pa ... )
30 O 40 g. de greixos (oli per amanir, per cuinar els menjars 4 a 5
cullerades soperes per dia)
Begudes .... aigua natural (1,5 litres/ dia )
Ma. Carme Vila Orrnazábal
Professora de Dletétlca i Nutrició
Escola d'lnfermeria
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LA FORMACIÓ PERMANENT DELS MESTRES
Que l'éxlt d'una reforma educativa depén en bona part del traete que rebi el professorat i de la qualltat de la formació permanent
que sel's ofereixi és cosa sabuda i hi ha molts i diversos estudis que
ho avalen. I en qualsevol cas, tampoc no cal parlar d'una reforma
educativa per considerar la formació permanent com un element
consubstancial a I'activitat docent i com a continuació de la formacló inicial.
És important, doncs, que, després d'una Ilarga espera i de la
mateixa manera que ho han fet altres comunitats autónomes, el
Departament d'Ensenyament de la Generalltat de Catalunya hagi fet
públic finalment el Pla de Formadó que es sintetitza en el quadre
que adjuntem. Caldrá veure, tanmateix, la concredó de totes i eadascuna de les activitats que es vagin proposant.
En aquest sentit, des del Departament de Formació Permanent de
l'Escola Universitaria de Mestres «Balmes» s'ha fet aribar al Departament d'Ensenyament els criteris que l'Escola creu que s'haurien de
tenir en compte per tal que aquesta Formadó Permanent sigui efícac i
per donar a conelxer al Departament les activitats de l'Escola que
puguin coinddir amb les prioritats establertes per l'Administradó.
En el document es considera la descentralltzacíó i la consolldacló
d'estructures comarcals com a element que pot facilitar molt I'orga-

nització de la Formació per tal que arribi a tothom. Els plans han de
ser a mitja i lIarg termini i s'ha de procurar el máxlm grau d'lmplicació de tots els ensenyants. Així mateix, la planificació de les activitats
ha d'estar definida i concretada amb la suficient anteladó per garantir un calendari d'acord amb les necessitats deis centres escolars, deis
professors i deis alumnes. L'Escola manifesta també la seva preocupacló per aquells mestres de zones allunyades deis centres de formació que en cap cas haurien de veure encarida la seva formació permanent, i pensa que tampoc no hauria de ser un obstacle el nombre de
persones a I'hora de realltzar els diferents cursos de formadó.
Per últim, es fa arribar al Departament d'Ensenyament la planificacló prevista d'activitats de formadó permanent per al curs 199091 i que estan en la línia de I'organització de cursos monográflcs
puntuals de curta durada, de la realltzacló de cursos d'especialitzadó
i postgrau, de la constitució de Seminaris Permanents, de la participació en el Pla Unitari de Formació Permanent d'Osona i de collaboracló amb les institudons locals, comarcals i nadonals en aquelles
inidatives conjuntes que tendeixin a la miliora de la qualltat de I'educacíó, a banda, és ciar, de les activitats unlversltárles d'investigació
del professorat relacionades amb la publicació i la recerca especialitzada.
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BLOCS DE PROGRAMES PROPOSATS PEL PLA DE FORMACIO PERMANENT
Del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

BLOC A: Programes de formadó báslca per a BLOC B: Programes de formadó per a la
millora de la practica docent
la reforma:
i l'adqulsícló de nous coneicurrículum i metodologia i avaluaxements.
dó
l. Formadó básica per a la Reforma de Llars
d'lnfants.
2. Formad6 báslca per a la Reforma al Parvulari.
3. Formadó básica per a la Reforma d'Ensenyament Primari:
Cide Inidal, Cide Mitja, Cide Superior.
4. Formadó básíca per a la Reforma d'Ensenyament Secundari Obligatori.
5. Formadó básica per a la Reforma de BatxilIerat.
6. Formadó básica per a la Reforma als
Móduls Professionals I i 11.
7. Formadó básica per a la Reforma en Educació Espedal.

BLOC D: Programes de formad6
tres

l. Formadó psicopedagógica general.
2. Programadó i avaluadó.
3. Actualitzad6 i perfecdonament
d'área
o nivell.
4. Formadó per a I'atendó d'alumnes.
5. Formació per a l'atenci6 d'alumnes
amb risc de marginadó social,
6. Formadó per a professors novells.
7. Formadó per a l'adequad6 de l'ensenyament al món rural.
8. Formadó en coneixement de la realitat nacional.
9. Formadó per a la introducdó de
nous temes curriculars:
educadó per a la salut, consum, cooperativisme, educadó vial, dimensió europea, educadó ambiental, la premsa
a I'escola ...
10. Coneixement i aplicació de noves tecnologies: informática i áudlo-vlsuals
I l. Formadó en l' área dentífica.
12. Formadó en l'área tecnológica.
13. Formadó en noves lIengües.

en els cen- BLOC E: Programes per a I'exerdd
tres fundons.

d'al-

l. Formadó per a la gestió i la direcdó
l. Projectes de Formadó en el centre.
de centres.
2. Programes de Formadó de Professors de
centres experimentals.
2. Formadó de responsables pedagógics
de centres: coordinadors, caps de departament o seminario
3. Formadó per als Serveis Educatius;
EAP, CRP, CdA, etc.
4. Formadó per a la Formació Permanent.

BLOC C: Programes d'espedalitzadó d'acord
amb les necessitats del sistema.

Plans Especials
l. Pla Espedal per a docents de Llars d'lnfants.

Especialització a Primaria
2.
3.
4.
5.

Postgrau
Postgrau
Postgrau
Postgrau

en
en
en
en

Educadó Física.
Educadó Musical.
Educadó Visual i Plástica,
Idioma.

Especialització a Secundaria
6. Postgrau en Educadó Tecnológica.
7. Postgrau en Cténcíes Experimentals
8. Postgrau en Idioma.

BLOC F: Programes d'ajudes individuals per a
postgraus, diplomatures, lIicendatures i projectes d' estudio
l. Ajuts a cursos de postgraduadó.
2. Ajuts a professors que completin una diplomatura o lIicendatura.
3. Ajuts individuals a estudis i projectes de recerca.

Font: Crónica d'Ensenyament,

n. 20

Toni Tort
Professor de Pedagogia
Escola de Mestres
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CONVENI D'ADSCRIPCIÓ DE L'ESCOLA POLlTECNICA
DELS EUV A LA UPC
El divendres dia 16 de febrer, el Sr. Pere Girbau com a president
de la Fundació Universitaria Balmes, d'una banda, i el Sr. Gabriel
Ferraté, Rector de la Universitat Polltécnlca de Catalunya, de l'altre,
van signar el Conveni d'adscripció de l'Escola Polltécnla deis EUY a la
UPC. L'acte tingué Iloc a la mateixa seu deis EUY. El conveni d'adscripció va acompanyat d'un conveni econórnic segons el qualla UPC
destinara el 60% de la recaptació de la part de les tarifes acadérnlques que li corresponen per matrícules deis estudiants a I'adquisició
de béns inventariables que cedlrá en dlpóslt per al seu ús a l'Escola
Polltécníca deis EUY.
EUMO Produccions Áudio-Visuals. (Fotografia: Miguel Pérez).

«LAMORAL», Revista deis Estudiants deis EUV
Amb data de marc de 1990, ha aparegut el número O d'aquesta
nova revista.
A I'article editorial, titulat «Proposta per a l'Editorial LAMORAL», s'assenyala que es tracta d'un altre intent de fer una revista
deis estudiants, els quals tenen el repte d'assegurar-ne una vida lIarga
i productiva.
Coordinada pel Servei d'Estudiants, LAMORAL ho accepta tot i,
dones, no tindrá cap secció flxa, lIevat de les relacionades directament o indirecta amb el Servei d'Estudiants.
El Dr. Gabriel Ferraté i el Sr. Pere Girbau en el moment de signar el Conveni
d' Adscripció de l'Escola Polltécnlca a la UPC. (Fotografia: Pere Puntí).

I er. PREMI PER AL ViDEO <dMITEM LA NATURA»
D'EUMO, PRODUCCIONS AUDIO·VISUALS
Destinat a la campanya d'Educació Ambiental «Ho tens a tocar!», que promou LA YOLA Equip d'Educació Ambiental, aquest
vídeo es passava a les escoles juntament amb un material dldáctlc
d'educació ambiental. La campanya vol impulsar l'ús deis contenidors de recollida selectora d'escombraries (vidre, paper ... ) i vol cridar I'atenció deis poders públics sobre els problemes deis abocadors
incontrolats.
LA YOLA va presentar aquest vídeo a un Concurs anual de
vídeos dldáctics que convoca el Ministeri d'Educació i va guanyar el
primer premi «ex aequo» juntament amb una cinta sobre Noves
Tecnologies, de Madrid.
El guió és de Pere Pous (de I'equip de LA YOLA) i la realització és
de Josep M. Roma i Miquel Pérez (d'EUMO Produccions ÁudloYisuals).
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INTERCANVI DE VISITES ENTRE ELS DIRECTORS DE
L'ESCOLA UNIVERSITARIA D'ESTUDIS EMPRESA·
RIALS D'OSONA I L'ESCOLA HES DE ROnERDAM
El dia 6 de marc s'lncorporá al Diploma Europeu de Gestió
Internacional (DEGI) l'Escola HES de Rotterdam. El próxlrn dia 6
de juny s'hl incorporara l'Escola d'Estudis Empresarials d'Osona.
Prosseguint els contactes de la nostra Escola amb totes les Escoles
membres del DEGI, el Sr. Josep Terradelles visita l'Escola de Rotterdam del 27 al 31 de gener i el 18 d'abril el Dr. Stubbe, director
de la HES, visita Vic. L'entitat titular de I'escola HES és una Fundació privada, creada I'any 1966, pero I'ensenyament és totalment
subvencionat. L'Escola HES dóna una importancia especial a l'ensenyament d'idiomes i manté contactes amb Escoles d'Ernpresarials deis Estats Units, de Moscou i de la República Democrática
Alemanya.
En aquestes visites es parla, entre altres qüestions, de la possibilitat d'arribar a acords bilaterals pel que fa a intercanvis de professors
i estudiants, sobretot per a l'Escola Internacional (ISEM) que la HES
obrlrá el próxlrn mes de setembre. Aquesta escola impartirá tots els
estudis en anglés i per fer aquests intercanvis és condició indispensable el domini d'aquesta lIengua.
Durant la seva estada a Vic, el Dr. Stubbe va mostrar un coneixement sorprenent de la cultura catalana i, després, va expressar l'agraiment per la bona acollida que Ii dispensaren els EUV i I'alcalde de
Vic, Sr. Pere Girbau.
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la. CONVOCATORIA DELPREMI«JOAN ALlBERCH»
La Fundació Universitaria Balmes l, en nom seu, el Departament
d'Economia de l'Escola d'Empresarials convoca el Premi «[oan Aliberch», per a treballs de recerca o monografíes sobre temes Económics iJo Empresarials. Per a I'edició d'aquest any el tema deis treballs
és «Les Empreses i la Borsa. La Borsa i el sistema econórnlc», Poden
optar al premi alumnes d'Empresarials i d'Econórnlques de les diverses Facultats i Escoles de Catalunya. La nacionalitat deis estudiants
podrá ser la de qualsevol deis pasos membres de la Comunitat
Económica Europea.

b

"'T

o.

I

SETMANA EUROPEA A PORTSMOUTH (I7 al U
MAR~)
La setmana Europea es celebra els dies 17 al 23 de rnarc a Portsmouth, Anglaterra. Hi assistiren:
J. Terradellas (Director Escola d'Empresarials)
F. Guix (Cap del Departament d'ldiomes)
J. M. [ordá (Cap del Departament d'Organització i Empresa)
X. Alcoverro (Alumne d'Empresarials)
D. Casadesus (Alumne d'Empresarials)
1. Pla (Alumne d'Empresarials)
A. Morató (Alumne d'Empresarials)
C. Anguera (Alumne d'Empresarials)
Durant aquesta Setmana es feren actes, conferencies, reunions
etc. Els alumnes de la nostra Escola presentaren un treball titulat:
«The New Spanish Accounting System». El professor Joan M. Capdevila del Departament d'ldiomes, i Eumo Áudio-Visuals els ajudaren en la realització d'aquest treball.

El termini de presentació de treballs sera el dia 15 de setembre
de 1990. El veredicte del Jurat, designat pel Departament d'Economia de l'Escola, i I'atorgament del Premi, dotat amb 200.000 pessetes, tindran Iloc durant els mes de novembre de 1990.

CURS D'ESTIU DE LLENGUA CATALANA PER A ES·
TRANGERS
L'Escola Universitaria de Mestres organitza per segon any el Curs
d'Estiu de Llengua Catalana per a Estrangers que es fará als EUV del2
al 14 de juliol.
Els curs va destinat a alumnes que tinguin uns mínims coneixements previs de lIengua catalana. Constara de classes teóricopractiques, de conversa i de practica individual assistida. Hi haurá
també classes de literatura i un cicle de conferencies que donaran
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Noticiari

una visió de la Catalunya actual en l'Economia, en la Hlstórla recent,
en l'Art, en la Pedagogia, etc.

11 E U V

EstudisUnivtrsiurisdtVic
EK'OIaUnhenitiria de Mestl'H ~
i\.d.u.UtIIU ••••"it"d.h,

••:o••

D'~STIU D~
ll~NGUA CATAlANA
PH A ~STRANG~RS

ma d'orientació professional en tots el instituts i centres de Formació Professional de la comarca d'Osona.
Els professors Josep lila, Consol Blanch i Josep T uret han visitat
l'Escola d'Enginyers Agrónoms de Lleida per comparar temaris de
les assignatures de Química analítica i Microbiologia, de la Diplomatura d'Enginyeria Agrónoma.

CURS

VIC. DEL 2 AL 14 DE JULlOL

DE 1990

S'han establert contactes amb el Consell Comarcal d'Osona per
tal de poder concretar possibles col-laboraclons, De moment, hi ha
una solllcltud d'ajuts per muntar els laboratoris. A can vi, l'Escola
ofereix un servei d'anállsls en el sector agrari i agro-alimentari.

Escola de Mestres:

ACTIVITATS I CURSOS
Escola

Pclitécnicai

Prosseguint els contactes de l'Escola amb els altres centres de
Catalunya que imparteixen la Diplomatura d'lnformátlca, un grup
de professors va visitar les installaclons de l'Escola Polltécnlca de
Girona, d'on sortlrá aquest curs la primera promoció de diplomats
en lnforrnáttca de tot Catalunya. Així mateix, alguns profesors de
Girona, encapcalats pel director, Sr. Pere Mutjé, i pel cap d'estudis
d'lnforrnátlca, Sr. Josep Solé, van tornar la visita a Vic. En aquetes
visites es posa de manifest la disposició de totes dues Escoles per
collaborar a diversos nivells i per establir unes relacions ben estretes.
Concretament, hi hagué un intercanvi d'impressions sobre els temaris i practiques de primer curs i sobre la preparació del2on. curs que,
a Vic, ha de cornencar I'any vinent.
Els professors de Programació i Ordinadors Montserrat Bofill i
Joan Vancells han participat a les «[ornades monográñques sobre
sistemes, eines i aplicacions basades en UNIX-UX'90», organitzades
per Hewlett Packard. A més deis expositors, hi hagué un seguit de
conferencies sobre sistemes oberts, bases de dades i lIenguatges de
4a. generació, oflmátlca o videotext.
L'Escola Polltécnlca ha comencat una campanya d'informació
sobre els ensenyaments que s'hi imparteixen en el marc d'un progra-

Durant el primer trimestre de 1990 s'han fet les següents conferencies:
- «L'Educació de I'infant més petit en una societat en can vi», a
cárrec de Caria Rinaldi, de l'Equip de Coordinació Pedagógica de
l'Ajuntament de Reggio nell'Emilia.
- «Que són els Moviments de Renovació Pedagógica'», a cárrec de Joan Domenech, president deis MRP de Catalunya.
- «El parlar de la Plana de Vio>, a cárrec de Carme Vila, per als
estudiants de Filologia.
- «T reballar a I'escola rural, avul», a cárrec de [oan-lluís Tous,
mestre rural.
Les pedagogues Marta Mata i Pepa Ódena feren la presentació del
lIibre L'educació de I'home i el ¡ardí d'infants, de Friedrich frobel,
publicat a la collecdó Textos Pedagógics de l'Editorial EUMO.

joan-Lluís Tous durant la seva conferencia

(Fotografla:

Miquel Pérez).

Noticiari

Els estudiants han fet les següents visites:
- Els de primer curs han visitat escoles rurals d'Osona i el
Rlpolles, la Fundació Miro i el Museu Picasso.
- Els de Clendes Socials han visitat I'exposició «Un poblat a
I'aire lliure de fa 4.000 anys», al Museu de Manlleu, i el Servei Cartografic de la Generalitat de Catalunya.
-El 3r. Curs del Pla Especial va viatjar a Holanda, Belgica i
Alemanya per visitar, entre altres centres, les escoles Montessori i
Decroly.
- Els Estudiants de Clencles han estat a París per visitar La
Vilette, el Museu d'Hístórla Natural i l'Escola Normal.
El Departament de Filologia ha organitzat el curs «Registres
lingüístics, Llengua estándard i escola» que han impartit Lluís López
del Castillo, professor de l'Escola de Mestres Sant Cugat de la UAB, i
Isidor Marí, Subdirector General de Política lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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Organitzat pel Departament d'Organització i Empresa
Professors: M. Rigalós, R. Vallbona i M. Vidal
«La Banca Comercial»
Sr. Josep Antoni Borull i Polo (Director del Servei Regional d'Estranger, Banc Hlspano-Amerlcá)
Dia: 14 de marc 1990
Organitzat pel Departament d'Organització i Empresa
Professors: M. Rigalós, R. Vallbona i M. Vidal
«El Fons d'lnversió en Actius del Mercat Monetari (FIAMM) i el
Fons d'lnversió Mobiliaria (FIM)>>
Sr. Joan Bagay i Vall de Vilaramó (Cap de Secció de Valors de la
Caixa d'Estalvis de Manresa)
Dia: 13 de rnarc 1990
Organitzat pel Departament d'Organització i Empresa
Professor: J. Busquets

Els professors Consol Blanch i Sebastlá Riera imparteixen un curs
en el Pla Unitari del Valles Oriental; el professor joaquírn Maideu
realitza un assessorament per a professors de música de les IIles
Balears; i el professor Manel-Dionís Comas forma part d'un tribunal
a la Universitat de les IlIes que ha de jutjar una tesina sobre «La
prevenció del tabaqulsme»,
Així mateix, alguns professors han assistit a diversos congressos i
jornades:
- Maica Bernal, Teresa Buscart, M. Teresa Feu i Anna Pujol al
Congrés sobre la Infancia i l'Educació Infantil celebrat a Reggio nell'Emilia amb el títol Saperi a confronto per garantire cittadinanza ai diritti e

Departament de Dret:
«Conseqüéncles en el Registre Mercantil de l'Adequacló del
Dret Societari Espanyol a la Normativa Comunitaria»
Sr. Antoni Isac i Aguilar (Registrador de la Propietat de Vic i
President Territorial deis Registradors de la Propietat i Mercantil de
Catalunya)
Dia: 28 de febrer 1990

al/e potenzialita dei bambini e degli adulti.

El dimarts dia 13 de rnarc, professors del Centre d'estimulació
precoc TRIS-TRAS, de Vic, impartiren una xerrada sobre les tasques
que es realitzen en un centre d'estimulació precoc en I'edat infantil.

- Francesc Codina i Assumpta Fargas a les Jornades de Dldáctlca de la Llengua organitzades per l'Escola de Mestres Sant Cugat de
la UAB.
- Toni Tort a les Jornades sobre Models i estrategies en la
formació permanent del professorat alspzños de la CEE, celebrades
a la Universitat de Barcelona.
- Manel-Dionís Comas com a ponent al Congrés Estatal deis
Collegís Ofldals de Psícólegs, celebrat a Valencia.
- Merce Torrents a la Fira Internacional del Llibre Infantil i
Juvenil a Bolonya.

Escola d'lnfermeria:

Implantació del procés d'atenció d'infermeria en les consultes d'lnfermeria d'APS
Aquest és el títol de l'Exposició que va fer Assumpta Bohigas el
dia 21 de febrer sobre una Experiencia d'organització d'un grup de
Treball de l'Área de Gestió 8. L'acte va ser organitzat pel Programa
de Salut Pública de l'Escola Universitaria d'lnfermeria «Osona»,

Escola d'Empresarials:
Cide de conferencies sobre el fínancament de I'empresa:
«Les Caixes d'Estalvis»
Sr. Albert Homs
Dia: 29 de novembre 1989

- - -
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Entrevista

CONSELLER LA PORTE:
L'experiencia deis EUV ha de ser impulsada i ajudada en tot alió que sigui possible. ""agradaria mo/t que en
altres IIoes del país sorgissin iniciatives com aquesta.
El Conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Honorable Sr. Josep laporte, va visitar els Estudis Universitaris de Vic el
dia 5 de rnarc d'aquest any. Després de visitar les lnstalladons deis
EUV es va reunir en una sessió de treball amb els membres del
Patronat de la Fundació, encapcalats pel president Sr. Pere Girbau,
Alcalde Vic. Durant la visita el Conseller slgná en el Llibre d'Honor
deis Estudis amb aquesta dedicatoria:
Celebro molt haver pogut visitar, finalment, les installa-

cions deis EUV, peca ja imprescindible del mapa universitari de Catalunya. Em felicito, al mateix temps, que aquesta iniciativa sorgida a l'Osona hagi permés d'anticipar-se al
calendari que hagués estat molt més endarrerit si hagués
hagut de dependre de l'Administració Pública Catalana.
Confio que podrem col-laborar de manera significativa
en la consolidació d'aquesta gran empresa.
Vic, 5 de rnarc de 1990
El Conseller ens concedí aquesta entrevista:

des del punt de vista de les necessitats social s, és a dlr, I'oferta actual
de les places unlversltártes des del punt de vista qualitatiu, des del
punt de vista quantitatiu és ecassa, no s'adequa ni amb les necessitats
o voluntats deis qui ho de manen ni amb les necessitats social s del
país. Per tant, cal no solament incrementar el nombre de places
unlversítárles sinó estendre-Ies pel conjunt del territori i, al mateix
temps, que aquest augment sigui el resultat d'una suma algebraica
on hi ha un factor positiu, que és I'increment d'alló que es necessita
més, i un factor negatiu, que és la reducció de places d'alló que no es
necessita tant i la gent no demana. Per exemple, en el decurs deis
darrers cinc anys, han baixat en un 40% les peticions d'estudis d'Humanitats; no ha baixat en el mateix nombre la quantitat d'alumnes.
Parlo de les peticions: la quantitat d'alumnes no ha baixat tant,
perque hi ha gent que opta per Humanitats en segona o tercera o
quarta o sisena opció i acaba entrant a Humanitats perqué en els
altres centres ja no hi cap ningú més. Pero hem d'anar a una adaptació de I'oferta universitaria a les necessitats socials i, fins allá on sigui
possible, a la voluntat individual.
T

Conseller: quin és el motiu de la seva visita als EUV?
Per una colla de círcumstáncles i motius encara no havia tingut
ocasió de visitar les lnstal-ladons deis EUV, cosa que em feia molta
gracia de fer des que sóc Conseller d'Ensenyament. [a havia vingut a
Vic moltes vegades com a conseller de Sanitat i havia tingut una
relació excel-lent tant amb I'alcalde Muntanya com amb I'alcalde
Girbau, pero les dues o tres vegades que havia estat a punt de venir
als EUV havien sorgit inconvenients. Com voste sap, jo havia d'acompanyar el President Pujol a la inauguració d'aquest curs, pero no
em va ser possible. Finalment avui he pogut realitzar aquest desig
que tenia, i alxó em produeix una gran satisfacció.
El Conseller Laporte visita els EUV. (Fotografla:

Parli'ns una mica del mapa universitari de Catalunya que la
Conselleria va dissenyant.
El Conselllnteruniversitari
va crear un grup de treball que va fer
un informe, per cert molt ben fet, sobre la situació deis Estudis
Universitaris a Catalunya i d'aquell estudi se'n deduYa que hi ha una
oferta de places unlversltárles que no s'adequa exactament a la realitat no [a pel que fa al nombre de places ofertades, sinó pel que fa al
ti pus d'estudis; és a dir, molts deis [oves que sollldten entrar a la
Universitat no poden cursar la primera opció, sinó que han de fer la
segona, tercera o enéssírna i alxó pot trencar moltes vocacions,
pero sembla que també és dolent, com demostren les estadístiques,

[ordi Puig)

El Consell d'Univesitats acaba d'aprovar la implantació de
noves carreres universitáries, Respectant sempre I'autonomia Universitaria, la Generalitat pensa impulsar-ne algunes o bé es mantindrá totalment al marge?
És impossible que les Universitats puguin implantar el curs vinent
totes les noves titulacions que s'han creat, fa quinze dies, a l'Estat
espanyol. És evident que les noves titulacions que siguin més atractives tindran molta demanda. El problema vlndrá quan alguna nova
titulació, vulgui fer-Ia més d'una universitat i aleshores com que no
es pot fer tot ni tot alhora, ni totes les universitats ho poden fer tot,

Entrevista

s'haurá de decidir quina universitat fa una cosa i quina en fa una altra.
Alxó va lligat també a la realltzacló del mapa universitari de Catalunya.
De fet, era una pe~a que faltava. El mapa universitari de Catalunya ha
d'acabar amb la redacció d'un document que explidtí no solament els
centres, les ciutats on hi haurá Estudis Universitaris, sinó el tipus d' estudis que s'ofereixen en cadascun d'aquests centres.

Parlem ara deis EUV: com els veu la Conselleria?
En la reunió que he tingut ara amb el Patronat de la Fundació he
tingut ocasió de manifestar que, tant particularment com des del
punt de vista dellloc que ocupo a la Generalitat, m'és molt satisfactori de comprovar que la de Vic és una experiencia única, singular.
Hi ha hagut I'aparició d'unes Escoles Unlversltárles (ara són cinc, el
curs vinent [a seran sis) per una iniciativa sorgida d'aquí, no perque
les Universitats decidissin anar a posar, diguem sucursals, tal com han
fet a Girona, a Tarragona o a llelda. Aquesta experiencia singular,
aquesta barre]a de públic i privat que hi ha aquí, [o crec que no
solament ha de ser tinguda en compte (de fet, ja ho és), en el mapa
universitari, sinó que ha de ser impulsada i ajudada en tot alló que
sigui possible. M'agradaria molt que en altres Ilocs del país sorgissin
iniciatives com aquesta.
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ha hagut d'anar a para a Ilocs allunyats de la seva població d'origen
tindran dret a concursar en aquesta convocatoria de beques d'ajut
que farem. Espero que amb el temps també podrem contribuir amb
aludes vehiculades per I'ajuntament, a través d'aquest consorci, en
l'arnphacló i la consolidació, en obres d'infrastructura, deis EUV.

La Generalitat ha fet públic el Pla de Formació Permanent
deis Mestres. Quina participació tindran les Escoles de
Mestres en aquesta Formació?
Sens dubte, les Escoles de Mestres han de participar en aquesta
Formació; pero no puc dir com ni fins a quin punto Aixo esta pendent, en primer lIoc, de la manera com es plantegi la Reforma Educativa del país. Per ara tenim un avantprojecte de Ilei que ve del govern
de Madrid, que [o crec que no satlsfá totes les expectatives que tots
havíem pensat, i a través d'aquesta Reforma haurem de veure quin
tipus de diplomats o de lIicenciats es necessltará en les diferents
etapes de I'ensenyament. Mentre tot aixó no estigui clarament definit, a través d'una Ilei, si és possible consensuada, o en tot cas promulgada, no podem muntar un escenari total que ens mostri com
quedaran les Escoles de Mestres en el futuro I alxó, malauradament,
no depen exclusivament de nosaltres, no podem decidir quins han
de ser els professors d'una etapa determinada. D'altra banda, la
Reforma no universitaria [a porta un any de retard i, per tant, tarnpoc no pode m fixar un calendari exacte.

Moltes escoles tenen I'aula de 3 anys, peró no és assumida
per l'Administració. LaGeneralitat té previst d'assumir-Ia?
L'Administració l'assurnirá d'una manera progressiva. En el nostre programa electoral ja hi figurava I'escolarització gratuYta a partir
deis tres anys. A Catalunya ja hi ha aules de quatre i cinc anys per a
tothom qui ho desitgi i a partir del curs vinent posarem en marxa
una experiencia pllot d'aules de tres anys. Espero que en pocs cursos
prodrem arribar a la generalització de I'aula de tres anys.
El conseller Laporte visita els EUV. (Fotografía: Jordi Puig)

Es podrá fer un Consorci de col-laboracié económica entre la Generalitat, l'Ajuntamnet de Vic i la Fundació Universitaria Balmes?
Alxó és un tema del qual se m'ha parlat i he expressat la meya
rnillor disposició a estudiar-ho. M'enduc un primer esborrany de
creació d'aquest consorci que estudiarem amb tot l'lnteres, amb
ganes d'arribar, si és possible, a un acord. D'altra banda, des d'un
punt de vista general, el Departament té destinada una part del
pressupost a unes convocatórles de beques per aludar no solament
gent que estudia aquí; sinó que tota la gent que per poder estudiar

Aquests dies es parla del document de Drets i Deures deis
alumnes. Ens en pot dir alguna cosa?
Alxó encara esta en estudi i voldríem consensuar-Io amb totes le

parts implicades abans de treure'l a la lIum pública. Espero que dintre
d'uns mesos podrá ser vist pel Consell Executiu. Les línies són básicament les mateixes que s'han dit ja fa temps; hi ha un decret de
Madrid per al territori MEC: [o sé que aquí hi ha una certa oposició
deis alumnes. Sento dir que una de les exlgendes deis alumnes, com
ara dret a la vaga, dret a fer assemblees en hores lectives i referéndum als centres, abans que el decret sigui aprovat veig que difícilment sera factible.
Andreu Roca
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Experléndes

ESTUDI DE L'IMPACTE DELS EUV A LA CIUTAT DE
VIC
La direcció de l'Escola d'Estudis Empresarials va encarregar aquest
estudi als professors Maite Vilalta i Pere jódar, del Departament d'Economia. Aquests professors van convocar sis estudiants, tres deis quals
eren de Vlc, dos de Barcelona i un de Tarragona. Seguint la técnica de la
discussió de grup, durant dues hores van debatre la qüestió i aquesta
discussió servirá perldentñcar indicadors i variables per preparar una
enquesta massiva dirigida al conjunt deis estudiants. Basicament la discussió gira a I'entorn deis següents punts: repercussions deis Estudis
Universitaris de Vic a la ciutat i a la mateixa vida deis estudiants; serveis;
motius per a estudiar a Vic; perspectives de treball (presents i futures).
Vet ací un resum de la discussió.
Pel que fa a les repercussions a la ciutat tots estan d'acord a
destacar que els Estudis han representat una mena de «boom» a la
ciutat. S'ha animat moltíssim, diuen, sobretot els dijous. El
dijous els estudiants surten de casa i omplen els carrers i les discoteques de la ciutat. Ells mateixos diuen que és el dia de conrear les
amistats. Fins i tot ve gent de fora, gent que no estudia aquí,

que organitzen els estudiants a Vic. Molts d'ells vénen, van i no fan
quasi res a vic.
Pero, a més, constaten que per a molts aquest sistema és dur i
complicat. Per estudiar empresarials, pujar i baixar de Barcelona
cada dia representa: dinar a les dotze del migdia, agafar el

tren a la una, arribar a les tres, marxar abans de les nou,
arribar a casa a les onze de la nit. A alxó cal afegir-hi les dífkultats que avui encara comporta el trasllat de Vlc a Barcelona amb
tren. Tot alxó fa que molts estudiants abandonin els estudis i acabin
no venint de Barcelona a Vic.

pero ha sentit a dir que els dijous hi ha «marxa», i els d'aquí abans es quedaven a casa, pero ara saben que hi ha
ambient i surten. En aquest ambient informal la gent té més oportunitat d'entrar en contacte, la qual cosa repercuteix en I'amistat
entre els companys d'estudis.
En el nivell econórnic s'ha notat molt en l'aspecte que afecta els
habitatges i lIoguers. Hi ha empreses que estan pujant un bloc
de pisos per lIogar als estudiants. I un altre diu que a la Resi-

dencia «Ausa» també estan ampliant I'edifici.
Aquest és el problema més gran que afecta la vida deis estudiants. Paguen lIoguers caríssims. En David viu en un apartament de
dues persones que paguen 70.000 pessetes. En lluís parla de situacions d'abús. L'any passat, dlu, vaig trucar per un pis de tres

Naturalment, alxó contrasta amb la situació deis estudiants de Vic i
comarca als quals tot els va perfectament. Han de pagar matrícula,
pero no s'han de preocupar de res més. Vas a casa, et cuiden,

habitacions, céntrlc, etc. i em van demanar 15.000pessetes
per cap i em van dir: «heu de ser quatre perqué ja esta
previst per a quatre». El primer any pagaya 40.000 pessetes, el

trobes el menjar fet, hi ha més temps per estudiar, etc.
Pel que fa als serveis, en lluís reconeix que no es pot pretendre que Vic sigui com Barcelona. Per exemple, reconeixen que

segon va patir una puja del 25 % i ara viu en un pis pel qual paguen
70.000 pessetes. De tota manera, abans de viure en un pis fosc,

les lIibreries de Vic s'esforcen a tenir els llibres que els estudiants
necessitaran, pero n'hi ha poques i encara no disposen de gaires
existéndes, per la qual cosa en general quan volen adquirir Ilibres,
han d'esperar alguns dies. No troben lIocs per dinar de pressa i barato
Troben a faltar una hamburgueseria, una bugaderia, lIocs de rnenjars
per emportar-se, Ilocs per fer petar la xerrada, etc.
Creuen que I'arribada deis EUV ha agafat desprevinguda la gent de
Vic. Haorá de passar algun temps perqué la ciutat s'adapti més als
estudiants. Per exemple, encara hi ha molta gent a Vic que no sap on
són els Estudis Universitaris. En lluis comenta que la primera vegada
que va arribar a Vic, ningú no li va saber dir on havia d'anar. Finalment
vaig trucar a secretaria i em van explicar com havia de venir.

petit, com altres companys, prefereixo pagar. És ciar, a
més hem de menjar a fora. Hem buscat altres pisos, pero
havíem de pagar 65.000 pessetes i els rebuts delllum i l'aigua anaven a parto Aquí on ens estem ara també ens renten
la roba.
La majoria rnenja a fora. Els bars han augmentat la clientela, diuen, i hi ha lIocs que han hagut de lIogar més personal
perqué no donaven I'abast.
Un altre grup d'estudiants són els que viatgen cada dia a Vic. En
general, aquests són els que participen menys en totes les activitats
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Es queixen que no hi ha prou informació ni als diaris ni
en les senyalitzacions deis carrers. Els transports públics
tampoc no arriben a la seu deis EUV. Hi ha molts estudiants que viuen a la zona de l'Estadi i es passen 20 minuts
per anar d'un cantó a I'altre de la ciutat. Amb tot, creuen que
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ellloc m'agraden. Jo hi estic bé i tranquil. En general, la gent

els Estudiants sempre donen vida i en un futur immediat alxó s'ha de
notar. Abans Vic era més poble, pero ara ja tothom sap que

de Barcelona no esta acostumada a anar a estudiar fora de Barcelona. Els EUV encara no són prou coneguts a tot Catalunya. Si ho
fossin segurament seria una oferta més atractiva. Alguns, com l'ÁIvar, que és el primer any que és a Vic, i no pas perque ho hagués
demanat en primera opcló, encara no s'ha plantejat si acabara els
estudis a Vic. De moment, I'ambient m'agrada perqué el pro-

hi ha uns Estudis Universitaris i alxó, vulgues o no, a la
lIarga fará més ciutat.

fessor et pot arribar a coneixer; a Barcelona són tants a
classe ..•

El Club Tennis i el Club Patí Vic, tot i que al Club Patí fan una
mena de carnet que serveix de tres a sis meses, no han notat gaire la
presencia deis estudiants. L'únic esport que ho ha notat ha estat
I'Squash; pero els que sí fan I'agost són els locals tancats, els deis
recreatius es forren, diu la Maria, i en Marc afegeix: Sí els deis

Un altre punt de vista és el deis estudiants de Vic i comarca. Aquí
hi influeix el factor comoditat. Abans els estudiants sabien que després del COU calia anar a Barcelona; pero ara hi ha la possibilitat de
quedar-se a Vic, molts opten per uns estudis que a Barcelona, segurament no haurien feto Alguns que a Barcelona haurien estudiat
potser Medicina, han optat per Empresarials perque poden estudiar
al costat de casa mateix. D'altres que havien cornencat Econórnlques o Empresarials a Barcelona i que havien abandonat els estudis, i
que ja treballen i tenen familia propia, ara els han repres aquí a Vic
perqué el títol els donara seguretat i tranquil·litat a la feina. Per tot
alxó, la Maria creu que s'haurien d'anar implantant noves carreres a Vic, perque l'opcló no dependria tant de la comoditat. Es
ciar que també es dóna el cas de gent que han cornencat una carrera
a Vic purament per comoditat i després hi van trobant gust i arribaran a ser uns professionals excel-Ients. Al capdavall, diu l'Anna,

billars, futbolins. Si surts al matí o a la tarda, vas a prendre
alguna cosa i a fer una partida de billar o de futbolín, de
vegades anem fins a Manlleu.

una persona quant surt de COU, tampoc no sap ben clarament que vol fer.
Finalment, pel que fa a les perspectives futures de treball, els
estudiants de la comarca diuen que pensen quedar-se a treballar
aquí. De fet, alguns ja han trobat algunes feinetes que combinen amb
els estudis. El Servei d'Estudiants deis EUV ofereix cada any

una borsa de Treball. Pero els estudiants creuen que hi ha
situacions d'abús. El Servei d'Estudiants no intervé en els
contractes, no té informació sobre el tipus de feina, les
condicions de treball, les característiques, etc.

Així mateix, creuen que s'hi ha conegut al cinema. Cada dilIuns es va molt al cine i el dimarts hi ha Cine-Club que s'ha
animat bastant.
Són ben interessants els punts de vista sobre els motius pels quals
la gent estudia a Vic.
Sembla que el 75 % de la gent que ve de fora és perque els ha
tocat, no han demanat Vic com a primera opció. Pero alguns, com
en Lluís, sí que la van demanar: Jo no volia massificacions, no

volia anar a Barcelona. Vaig pensar, doncs, en Lleida, pero
vaig saber que hi havia problemes de funcionament. Finalment, uns amics em van aconsellar Vic i veig que la ciutat i

D'altra banda, s'está creant una comissió Escola d'EmpresarialsEmpresa que estudia tots aquests temes, així com les necessitats que
tenen les empreses d'Osona, i d'aquesta manera l'Escola podrá preparar els professionals que necessiten. Pensen que aquest és un factor important perque seria fins i tot un reclam per a gent de fora de
la comarca. Les empreses d'aquí no funcionen com les de

Barcelona, són més petites, i amb més possibilitats d'integració. D'aquesta manera, es podria matisar la idea predominant
que Osona és una comarca exportad ora de capital hurná,
(Van participar en el debat l'Álvar i l'Anna de primer curs; en Marc i
en David, de segon curs; la Maria i en Lluís de tercer).
Departament d'Economia
Escola d'Estudis Empresarials.
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VI JORNADES DE PROFESSORS DE QUíMICA ANALí·
TICA I DE QUíMICA ORGÁNICA DE LES ESCOLESUN l·
VERSITÁRIES I SUPERIORS DE LA UNIVERSITAT PO·
LlTECNICA DE CATALUNYA
Es varen celebrar a la Granla-Escola «T orre-Marimon» de Caldes
de Montbui. L'organització anava a cárrec de l'Escola Superior d' Agricultura de Barcelona, que depén de la Diputació i esta adscrita a la
UPC.
La ponencia central va ser una reflexió sobre les classes de practiques. Tothom coincideix a reconelxer la importancia, i alhora la
necessitat, d'una formació experimental ben assolida pels futurs
professionals técnlcs, L'acord va ser unánime a afirmar que les classes
de practiques no poden ser únicament un suport a les sessions de
teoría; per a la formació integral del futur técnlc cal cobrir altres
aspectes que van lIigats al treball de laboratori: conélxer i aplicar les
normes de seguretat, tenir capacitat per treballar en equlp, saber
realitzar treball bibliográñc, manipular correctament I'utillatge, adquirir criteris per analitzar resultats¡ en definitiva, adquirir l'autonomia que I'exercici de la professió demana.
Dins del mateix context de formació «experimental» es va traetar de la realització del T reball de Fi de Carrera, TFC, i de la temática
organitzativa que comporta. Molts centres no disposen de mitjans
suficients per acollir tot I'alumnat que cada any ha de realitzar la
tasca experimental per al TFC¡ darrerament s'estan obrint vies de
collaboració amb la indústria i organismes de l'Administració, i cada
cop és més freqüent que els TFC siguin estudis aprofundits de problemes tecnlcs de la indústria. D'aquesta collaboracló, la indústria en
surt beneficiada en veure analitzades i resoltes algunes de les seves
dificultats i I'estudiant també, pel fet de mantenir un contacte directe amb el món de I'empresa. Els temes deis treballs queden sotmesos
a les línies d'investigació deis departaments, a les necessitats de la
indústria i també a les línies de treball deis laboratoris deis centres
oficials amb que se subscriu el convenio Pel que fa a les des peses, si es
realitza el TFC a l'Escola, tot el pressupost va a cárrec del departament, i tenint present el reduít pressupost disponible en concepte
de recerca¡ alxó comporta grans dificultats per adquirir aparells i
rnantenlr-los, i també priva de fer front a reparacions imprevistes
-en aquest punt el collectlu va agafar el compromís d'enviar un
document al Vice-Rectorat d'lnvestigació de la UPC reivindicant
més pressupost per a ajut a projectes, tant per a professors d'Escola
Superior com d'Escola T écnlca, considerant també les Adscrites. En
la situació actual, el flnancarnent del cost deis TFC es fa dintre convenis i/o ajuts [a concedits als equlps de treball del centre, amb ajuts
per a estudiants concedits per la ClRIT i les Caixes d'Estalvis i amb la
collaboradó-servei a la indústria¡ i, en el cas de l'Escola Superior de
la Diputació, es contempla la figura de «becari» que comporta la
tasca d'ajudant de laboratori.

Laboratori

deis EUV. (Fotografía:

Miquel Pérez)

En aquesta línia de reflexió sobre la formació inicial deis estudiants, va ser molt encertada la iniciativa deis companys de Barcelona,
organitzadors de les jornades, de reunir professors de química i professionals de laboratoris públics i privats en el segon bloc de treball, Es
van presentar sírnultáníarnent les comunicacions respecte de les línies
d'investigació en els centres d'ensenyament i les necessitats de la indústria, tant des del punt de vista del desenvolupament tecnológic i
metodológk, com des deis requislts de formació inicial deis [oves
tecnlcs que ara i aquí reclama la indústria del sector.
De les intervencions deis representants de l'Administració i la
indústria, en destacaré dues per la seva incidencia immediata en la
formació inicial.
Una d'elles correspongué a un representant del Laboratori
Agrari del Departament d' Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya en la qual, a més de fer una descripció de la
tasca que es porta a terme en el laboratorl, va fer una análsí de les
caracterlstlques que s'exigeixen al personal tecnlc, Els punts més
importants d'aquest darrer apartat són:
- Realitzar una funció analítica: per a control i recerca 70%
- Donar assessorament i dlagnóstic coneixement del producte
i normativa que el regula 30 %
- Tenir versatilitat: plan tejar i resoldre problemes nous.
- Ser executiu: dominar coneixements, tenir capacitat de resolució de treballs i situacions.
- Oferir rapidesa d'anállsí: segons a qul va dlrlglt, marges d'error vállds,
- Assistir a cursos d'especialització
- Contactar amb clients
- Mantenir dialeg amb altres centres, contrastar métodes.
L'altra intervenció que vull considerar és la que va fer la representant d'uns Laboratoris de Nutrició Vegetal (empresa privada de
l'Ancla), en la qual presentava la tasca que es realitza allaboratori¡
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pero básícament oferia, com a técnica «[ove», el testimoni personal
de les mancances que havia trobat en la seva formació inicial respecte de la feina que s'ha de fer a la indústria. Si es resumeixen les
tasques habitual s d'un laboratori de control de qualitat a fer el mestratge, la preparació de la mostra, la realització de les anállsls, la
interpretació deis resultats i I'arxiu de dades, les mancances més
significatives, les trobava en els següents aspectes:
- Quantitat d'anállsls fetes prevlarnent
- Capacitat adquirida d'organització
- Capacitat de decisió a I'hora de fer mostratges
- Grau de coneixement de técnlques d'análísí instrumental
Com a darrer nucli d'activitats, es varen presentar comunicacions sobre la problemática d'anáfsí i control de contaminants: residus industrials, plaguicides, nitrats i crom, entre d'altres; i I'aprofitament del residu «cornpost» de les plantes depuradores d'aígües
residuals d'origen urbá.
En la sessió de cloenda es flxá la data de setembre de 1990 per a
les properes jornades, que es celebraran a I'ETS d'Enginyers Agronoms de Lleida.
Potser la ressenya ha resultat massa exhaustiva i concreta en alguns
punts, pero ha estat feta a consciencia¡ d'una banda és útil que els
estudiants coneguin els debats que el professorat du a terme per a la
millora de I'ensenyament, i de I'altra considero que és interessant per
als estudiants conelxer a temps aquests aspectes de formació integral
que I'exercici de la professió exigeix¡ la carrera no ha de ser únicament
una acumulació de coneixements. Les classes practiques que es realitzen en totes les assignatures són la font de formació per a molts deis
punts destacats anteriorment en algunes ponendes, També crec interessant donar a conélxer una mostra deis inicis de cooperació IndústriaUniversitat a fi d'actualitzar i millorar la formació deis futurs técnlcs,
cooperació que també es dóna en altres camps; aquesta cooperació,
crec que s'hauria de tenir en compte, a més a més, en uns altres nivells¡
seria profitós que, com en d'altres pasos, en les reformes de plans
d' estudi es consideressin els interessos de l'Administració, la Universitat
i la Indústria del sector, i que tots tres ámblts participessin en la planificació-actualització deis nous plans.
Consol Blanch
Professora de Química
Estudis Universitaris de Vic

EL CONEIXEMENT I LA PRACTICA DE LA BORSA A
L'ESCOLA UNIVERSITARIA D'ESTUDIS
EMPRESARIALS D'OSONA
Al peu del retrat de Lord Keynes, el govern brltánlc va posar-hi
la següent inscripció: «Lord John Meymard Keynes, I'home que
aconseguí crear una fortuna sense treballar».
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Amb aquestes paraules no podem definir les activitats borsárles
realitzades durant sis mesos pels alumnes de l'Escola Universitaria
d'Estudis Empresarials. Pero sí que aquestes paraules ens serveixen
com a referencia d'una forma de pensar i actuar, tenint en compte
que Lord Keynes és considerat el més important deis especialistes en
economia del nostre segle i que, grádes a la Borsa, aconseguí crear
una considerable fortuna personal.
Durant aquests sis mesos l'Escola ha organitzat ell Concurs intern de Borsa i ha participat en el IV Concurs Nacional de Borsa,
organitzat conjuntament pel diari «Expansión» i el Banc Nacional de
París a Espanya.

Equip de participants en el IV Concurs Nacional de Borsa. (Fotografia: Miquel
Pérez)

EII Concurs de Borsa de l'Escola Universitaria d'Estudis Empresarials es va fer durant un mes, del 15 de novembre al 15 de desembre.
Varen participar-hi 60 persones, integrades en deu equlps que trebalIaven de valent per aconseguir la primera posició. La iniciativa del
concurs, organitzat per primera vegada, va sorgir del Departament
d'Economia i d'Empresa, tot esperant la celebració de I'esmentat IV
Concurs Nacional de Borsa. Jo mateix, que vaig participar en els
contactes previs amb el diari «Expansión» i el BNP, em vaig encarregar de confeccionar les bases del concurs i, posteriorment, de coordinar-lo.
La intenció deis caps del Departament d'Economia i d'Empresa
va ser promoure una activitat extraescolar que estigués relacionada
amb temes econórnics. El grau d'ínteres despertat en I'alumnat es
veu en el fet que les places del concurs van quedar cobertes el
mateix dia que sortiren les bases.
L'éxlt del concurs es deu als mateixos alumnes, els quals van
participar-hi amb molt d'entusiasme. No va ser una activitat limitada
als participants del concurs, [a que bona part deis estudiants d'Empresarials van integrar-se informalment en el desenvolupament d'aquesta activitat. De la mateixa manera, i per poder donar un caire
desenfadat a aquesta activitat, els participants del concurs triaren
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noms forca divertits com ara «Las Albertas», «Brokers in arms» i
«Catalonian Investment Office», entre d'altres.
Cal fer esment també de la inestimable collaboracló de Caries
Capdevila, grácles al qual es van organitzar unes xerrades informatives en les quals es tractaren temes com el desenvolupament del
concurs, el funcionament de la Borsa o la situació en que es trobava
en aquells moments. L'acte de cloenda, durant el qual es lIiuraren
uns certificats que acreditaven la participació de tots els integrants
deis grups, tingué Iloc a la Sala d' Actes deis EUV. A més, els membres
de I'equip guanyador, «Brokers in arms», format per Mireia Coromines, Núria Crusellas, Enric Tarrés, Jordi Costa, Francesc Cubí i
Miquel Angel Madrid, reberen un lot de llibres de temes económics.
Com a consecüeníca del bon funcionament del concurs intern de
Borsa, el grup d'estudiants format per Pau Rosique, Francesc Cubí,
Enric Tarrés, David Pallares, Jordi Costa i jo mateix, representa l'Escola Universitaria d'Estudis Empresarials en el IV Concurs Nacional
de Borsa, que comptava amb la participació de 68 equips d'altres
centres i Escoles Unlversitárles de l'Estat.
El Concurs Nacional de Borsa té dues fases: la primera és classificatórla i es treballa teóricarnent; en la segona, en la qual es decideix
el guanyador, es treballa amb diner real: 2 milions de pessetes cedits
pel BNP.
En la primera fase el BNP cedeix, teóricament, un milió de pessetes per invertir en un total de deu valors de lliure elecció, de Renda
Variable, de la Borsa de Madrid. L'equip deis EUV va obtenir un
benefici final de 67.000 pessetes i es va dasslñcar en quarta posició,
cosa que li permetia d'entrar a la segona fase.
A la fase final competien cinc equips: CUNEF (Madrid), Universitat Autónoma de Barcelona, Escola Universitaria d'Estudis Empresarials d'Osona, Universitat de Cantábria, Escola Universitaria d'Estudis Empresarials de Santander.

Lliurament del premi del IV Concurs Nacional de Borsa. (Fotografía: Miquel
Pérez)

La conjuntura borsárla era desastrosa, els valors baixaven contínuament i aixó obliga a fer reunions dlárles en les quals cada component de I'equip analitzava un sector determinat. Aquest treball conjunt va permetre encapcalar la dasslflcadó durant tota la fase final.
Al final, I'únic equip que va generar plusválues va ser el de l'Escola
d'Estudis Empresarials d'Osona, amb un benefici de 47.170 pessetes.
La resta va flnalitzar amb pérdues substancials.
El lliurament del premi, consistent en les 47.170 pessetes de
benefici i una placa honorífica, es va fer a la Sala d' Actes deis EUV, en
presencia de representants del BNP i del diari «Expansión». l.'exlt
de participació en ell Concurs intern de Borsa i l'exit aconseguit en
el IV Concurs Nacional de Borsa ens animen a prosseguir amb aquestes experléndes i a demanar el suport institucional per als próxims
anys.
Finalment, vull fer una menció honorífica a la memória de Joan
Aliberch, impulsor material i espiritual de la dinámlca de practica,
teoria i coneixement, generada pels concursos de Borsa.
David Garcia i Rovira
Estudiant d'Empresarials

- - -
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PROCEDENCIA GEOGRAFICA DELS ALUMNES DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE VIC

A. Poblacions més representades
1989-90
Total alumnes
Barcelona
Granollers
Manlleu
Manresa
Ripoll
Roda
Sabadell
Taradell
Torelló
Vic

Magisteri

Empresarials

Infermeria

Politécolca

Total

177

%

790

%

183

%

204

%

5
2
11
3
15
5

2'8
1'1
6'2
1'7
8'5
2'8

146
28
40
30
6
7
14
15
29
105

18
3'5
5'1
3'8
0'8
0'9
1'8
1'9
3'7
13

29
17
2
9
1
1
1
3
3
21

16
6'6
1'1
4'9
0'5
0'5
0'5
1'6
1'6
11

58
6
4
2
3
1
2
4
6
29

28
2'9
2
1
1'5
0'5
1
2
2'9
14

O

3
7
29

O

1'7
4
16

1354

%

238
48
57
44
25 .•.
14
17
25
45
184

18
3'5
4
3'2
1'8
1
1'3
1'8
3'3
14

B. Comarques
1989-90
Total alumnes
Bages
Barcelonés

Berguedá
Maresme
Osona
Rípollés
Valles Occ.
Valles Oro
Altres

Magisteri

Empresarials

Polltécnlca

Infermeria

Total

177

%

790

%

183

%

204

%

1354

%

17
7
8

9'6
4
4'5

O

49
16
1'1
9'6
6'2

11
20
6
2'7
24
4'4
2'2
13
16'7

O

87
28
2
17
11

21
37
11
5
44
8
4
24
29

2'5
31

O

5'4
21
1'6
4'6
40
1'8
4'6
8'4
12'6

5
64

O

43
165
13
36
314
14
36
66
103

5
61
8
11
23
27

2'5
30
3'9
5'4
11
13'7

86
273
32
46
506
58
53
130
170

6'4
20
2'4
3'4
37
4'3
3'9
9'6
13

20

Eumo Editorial

COL.LECCIÓ NARRA YIVES
La colleccló Narratives vol abastar tot alió que actualment es
produeix en I'ample camp de la narrativa, sense limitar-se a un estilo
a uns generes concrets.
Potser ha estat la forca d'impacte deis mitjans áudlo-vísuals alió
que més ha influYt i marcat les formes narratives conternporánles i
que ha ajudat a posar definitivament en qüestió la valldesa de la
novella tradicional. Aquesta influencia és cada dia més palpable en la
varietat i la diversificació de les formes narratives i en el gust del
públic lector.
És evident que en els darrers anys la narrativa breu va prenent
més i més terreny a la novella tradicional i sota aquesta denominació
s'agrupen formes narratives molt diverses i que fins i ara eren considerades gair'ebé marginals i que cada dia més, obtenen, per elles
soles, carta de naturalesa.
La collecdó Narratives vol ser un reflex d'aquest moment de
diversificació i de re cerca de noves possibllitats en que la narrativa
sembla sobrepassar les própíes fronteres per abastar cada dia formes i
estils més heterogenis, des del guió radiofónic a la reflexió novellada.
Dins del mateix objectiu i completant-Io, la collecdó vol pro posar,
li~.·M;.;.·MM
__
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des d'aquesta visió més amplia que avui tenim de la narrativa, la lectura de textos d'autors que en el seu moment van ser significatius per al
canvi de gust llterarl, per fer-ne una revisió des de l'óptica actual.
Títols publicats:
Sabates italianes, de Rafael Vallbona; Balada de Florian, de josep
Grau i Jofre; Dirty RealísmjRealisme Brut, Nova Narrativa nordamericana 1; Dirty RealismjRealisme Brut, Nova Narrativa nordamericana, 11;E/ mar de color de vi, de Leonardo Sciascia; Qui al cel
escup..., de lluls-Anton Baulenas; Besties i Superbesties, de Sakl; La
vida intensa, de Massimo Bontempelli; Sota una campana de vidre,
d' Ana'ls Nin; Sus Scrofa, de Ilus-Anton Baulenas; Faules fantastiques, d' Ambrose Bierce; Um món batega a I'ombra, de Josep Grau i
Jofre; Intercanvis, de David Lodge; La vida trafegosa, de Massimo
Bontempelli; Carta al pare, de Franz Kafka; E/s mutilats, de Hermann Ungar; Gent en el temps, de Massimo Bontempelli; Una noia a
I'hivern, de Philip Larkin; L'automobil negre, de Daniel Palomeras.
De próxima aparició:
Riure a Barcelona, de Rafael Vallbona; Bona feina!, de David
Lodge.
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