
3r Simposi sobre l'ensenyament del catalá a no catalanoparlants

e
Els professors Assumpta Fargas i Antoni Tort, de la Facultar d'Educació, durant la roda de premsa de presentació del3r Simposio

Ara fa vint anys de! 1r Simposi sobre
l' ensenyament de! catalá a no catala-
noparlants, i deu de! 2n Simposi que
aplegaren a Vic un miler de parrici-
pants en cada ocasió.
La vigencia i la necessitat de revisió
de! que foren temes central s deIs sirn-
posis anteriors, com ara els Programes
d'Immersió Lingüística o la relació
entre coneixement i ús de la !lengua, i
l' aparició de noves realitats -impensa-
bles ara fa vint anys i rernotes deu
anys enrere- amb gran s repercussions
per a la lIengua, com ara les noves mi-
gracions o l'irnpacte de les noves tec-
nologies justifiquen ara la ce!ebració
d'un tercer simposio
Així, dones, la Facultat d'Educació de
la Universitat de Vic, e! Servei d'Ense-
nyament de! Catalá de! Departament

d'Ensenyament, e! Servei d'Assessora-
ment Lingüístic de! Departament de
Cultura, la Direcció General d'Uni-
versitats de! Departament d'Univer-
sitars, Recerca i Societat de la Informa-
ció, la Direcció General de Formació
d'Adults de! Depanament de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya,
e! Consorci per a la Normalització Lin-
güística i la Direcció General de Políti-
ca Lingüística de la Conse!leria d'Edu-
cació i Cultura de! Govern de les Illes
Balears organitzen un 3r Simposi a Vic,
e! 4, 5 i 6 de setembre de 2002, amb la
volunrar d'oferir un punt de trobada a
tots els professionals implicats que fa-
ciliti e! coneixement de la realitat en
que ens movem i permeti e! debat i la
reflexió de cara a trobar respostes als
múltiples reptes que es plantegen.

Els objectius que es planteja aquest
Simposi són: coneixer la situació ac-
tual de I'ensenyament de! caralá entre
e!s alumnes de parla familiar no cata-
lana en els diferents nive!ls educatius i
als diferents territoris de parla catala-
na, així com les aportacions més
actual s que ofereixen les disciplines
re!acionades amb l' adq uisició i l' apre-
nentatge de segones lIengües.
Intercanviar experiencies i recerques
encaminades a difondre e! coneixe-
ment i l'ús de! catala entre aquells que
no e! tenen com a lIengua familiar i
apuntar noves Iínies d' actuació a par-
tir de la reflexió i e! debat.
Per a una informació continuada deis
preparatius de! 3r Simposi pode u
consultar la pagina web www.sirnpo-
Sl-eCnc.org
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El professor Eusebi Coromina
llegeix la tesi doctoral

Eusebi Coromina i Pou, professor de
la Facultat de Ciencies Humanes, Tra-
ducció i Documentació i de la Facul-
tat de Ciencies Jurídiques i Economi-
ques, va Ilegir e! 18 de juny a la
Universitat Autónoma de Barce!ona la
tesi doctoral L'article personal en ca-
tala. Marca d'oralitat en l'escriptura,
que va obtenir la qualificació d'Ex-
cel-lent cum laudeper unanimitat.
El tribunal va ser presidit pe! Dr. Joan
Veny (UB) i van actuar de vocals e!s
doctors Josep-Anton Castellanos
(UAB), Ramon Pinyol i Torrents
(UV), Mila Segarra (UAB) i Manuel
Llanas (UV).
La investigació, dirigida per la Dra.
Margarida Bassols (UAB), estudia
l' origen i evolució dels usos i valors de
l'arricle que precedeix e!s noms pro-
pis de persona en la llengua oral i la
incorporació en la Ilengua escrita; ve-
rifica la presencia i e!s valors d'una
partícula equivalent en llengües com
e! francés, l'italia, l'espanyol, e! por-
tugues i e! gallec (i, parcialment, en e!
rornanes i l' occita): en determina e!s
usos i formes actuals a tot e! domini
lingüístic catalá: estableix e!s contex-
tos lingüístics en que e! nom propi
admet sempre l' article personal i els
contextos en que e! refusa sisremáti-
cament, i en fixa e!s valors en els
generes periodístics escrits, en la pu-
blicitat i en la narrativa literaria i ci-
nernatografica.
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Caixa de Manlleu beca 24
estudiants de la UV per estudiar

a l'estranger

Caixa de Manlleu ha becat enguany
un total de 24 estudiants de la Facul-
tat de Ciencies Jurídiques i Econórni-
ques per participar en programes DE-

Gl, ERASMUS i d'intercanvi amb Estats
Units, S'han distribuir 2.500.000
pessetes entre els estudiants que, com
cada any, han estat se!eccionats se-
gons l' expedient acadernic i e! nivell
de coneixement d'idiomes.
Els destins dels estudiants són: Teesi-
de (2), Rotterdam (3), Luton (9), Mi-
chigan O), Cen tral Arkansas O),
West Florida (2), Nürnberg O), Saint
Etienne (2), Breda (2) i Bucking-
hamshire (2).
L'acte d' entrega de diplomes va tenir
lloc e! 18 de setembre, a la seu de Cai-
xa de Manlleu, i va comptar amb la
presencia de! director general de l'en-
titat, Dídac Herrero, e! vicerector
d' afers Acadernics de la U'V, Ramon
Pinyol, i Noemí Morral, responsable
de Re!acions Internacionals de la ma-
teixa facultar.

Canvis a Relacions Internacionals

Noemí Morral, professora de la Fa-
cultat de Ciencies Jurídiques i Econo-
miques, ha estat nomenada De!egada
de! Rector per a les Re!acions Interna-
cionals en substitució de la professora
M. Antónia Pujo!'

Primera promoció de la carrera
d'Qrganització Industrial

Sis estudiants de l'Escola Politecnica
Superior formen la primera promoció
d'Enginyeria en Organització Indus-
trial, carrera que es va comen<;:ar a im-
partir a la Universitat de Vic e! curs
1999- 2000. Els estudiants són José
Aguilera Moreno, Angel López Sán-
chez, Francisco Javier Martínez, Ra-
fael Ocaña, Ricardo Ribera i Xavier
Tayá.

Curs pont d'accés al an ciele de
Publicitat i Relacions Públiques

Els diplomats i llicenciats i els estu-
diants que hagin fet e! Ir cide d'una
carrera tenen ara la possibilitat de fer
aquest curs pont per accedir al segon
cide de la Llicenciatura de Publicitat
i Re!acions Públiques a la uv. La ma-
trícula és oberta fins al 22 d' octubre.
Més informació a la www.uvic.es/fcje

M. Antónla Canals, professora de
les universitats de Vic i Girona, va
rebre el premi Jaume Vicens Vives

El govern de la Generalitat de Catalu-
nya, a proposta de! DURSI, va deci-
dir atorgar la distinció Jaume Vicens
Vives a Maria Antonia Canals, pro-
fessora de la Facultat de Ciencies de
l'Educació de la Universitat de Giro-
na i tarnbé professora de la Facultat
d'Educació de la Universitat de Vic.
Ellliurament de la distinció es va fer
efectiu e! dia 4 d'octubre durant l'acte
d'inauguració de curs de la Universi-
tat de Girona.
La distinció Jaume Vicens Vives és una
menció creada e! 1996 amb l' objectiu
de premiar la qualitat en la docencia
universitaria. M. Antonia Canals, la
primera dona que rep aquest guardó,
havia rebut també la Medalla de! Tre-
ball de la Generalitat de Catalunya, i la
insígnia d'or de la UV en I'acte d'inau-
guració de! curs 2000- 200 l. Ha publi-
cat nombrosos Ilibres de didáctica de
la matemática, entre e!s quals El cálcul
mental i la calculadora iPer una didác-
tica de la matemática a l'escola a Eumo
Editorial.
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Recepció de la UV als estudiants
estrangers

Curs semipresencial d'Atenció als
Immigrans per a personal sanitari

de tot l'Estat espanyol

Jornada sobre turisme i noves
tecnologies a Barcelona

El rector de la Universitat de Vic va
oferir el 28 de setembre la tradicional
recepció als estudiants estrangers dels
programes ERASMUS i DEGI que en-
guany cursaran estudis universitaris a
Vic. També hi varen participar els de-
gans i els responsables de relacions in-
ternacionals dels centres que acullen
aquests estudiants.
Durant aquest curs han vingut a estu-
diar a Vic 27 alumnes estrangers. D'a-
quests, 21 ho faran a la Facultar de
Ciencies Jurídiques i Econorniques.
Ser provenen de Franca, quatre d'Ale-
manya, quatre d'Holanda, tres d'An-
glaterra, dos de Portugal i un de Surssa.
Cinc estudiants més, provinents
d'Hongria, estudiaran a l'Escola Po-
lirecnica Superior, i un estudiant
d'Anglaterra ho fará a la Facultat de
Ciencies Humanes, Traducció i Do-
cumentació.

La Facultat de Ciencies Jurídiques
Econorniques de la UV ha organitzat
per al dia 23 d' octubre, a l'Hotel Me-
liá de Barcelona, una jornada sobre
«Les noves tecnologies de la informa-
ció: el seu impacte en els secrors de
l'oci i el turisme» que comprará amb
la presencia del Sr. Xavier Civit, di-
rector general de Turisme de la Gene-
ralitat de Catalunya.
Durant tot el dia diversos professio-
nals d'ernpreses rellevants del sector
turístic, i especialistes en tecnologies
de la informació reflexionaran sobre
la incidencia que les noves tecnologies
tenen en aquest sector tan rellevant
per a la generació de riquesa i la crea-
ció de llocs de treball tant al nosrre pa-
ís com a tot el món.
Per arnés informació de la jornada po-
deu consultar la
www.uvic.es/fcje/ jornadaturisme

El personal sanitari espanyol es troba
actualment amb reptes nous plante-
jats per les necessitats sanitaries de les
persones immigrades i per malalties
que ja es consideraven eradicades.
Per aquesta raó la UV, des de l'Escola
Universitaria de Ciencies de la Salut,
ha impulsat el Curso de Atención al In-
migrante y Enfermedades Importadas
en la Atención Primaria de Salud que
oferira, via internet i amb un cap de
setmana presencial, formació inter-
disciplinaria sobre els problemes de
salut dels immigrans i sobre malalties
importades.
L'equip directiu del curs el formen els
professors Juan Cabezos Otón,
Montserrat Val! Mayans, Martí Val!
Mayans i Begoña Treviño Maruri.
Per a més informació consulteu la
www.uvic.es/noticies.

Coneixes cap altra
parella rnés perfecta?

Carnet UV i
l.ltbreta .Jove Total

En Superman i la Lois Lane, el yin i el yang, el pa i el tornáquet. .. Hi ha moltes parelles, pero cap de tan perfecta i compenetrada com el teu

Carnet UV i la Llibreta Jove Total.

Perqué amb el teu Carnet UV pots identificar-te a la Universitat, consultar les teves notes des deis caixers autornátics de Caixa Catalunya ...

Pero, a més, vinculant-Io a una Llibreta Jove Total es converteix en una Visa Electron.

D'aquesta manera, i sense comissions, pots beneficiar-te de tots els avantatges de la

Llibreta Jove Total, com ara:

• aconseguir descomptes en viatges, espectacles, museus ...

• beneficiar-te de les Promocions Totals

• obtenir préstecs personals a un interés preferencial, sense comissió

I també a Internet:

• disposar d'lnternet i de correu electrimic gratu"its

• accedir al servei Caixa Catalunya ün-Iine de franc

• comptar amb una Garantia de Compra Segura per Internet

la combinació és perfecta per a tu. Si encara no has vinculat el teu Carnet UV a una

Llibreta Jove Total, fes-ho ara. Només cal que passis per qualsevol oficina de

Caixa Catalunya o que truquis a Unia Total.

Línia
\ CAIXA CATALUNYA ..,J)lb..

'"=i)(Fwww.caixacatalunya.es
900363738



Educació socioemocional

La reivindicació d'una educació que
s'ocupi tarnbé de les emocions ha por-
tat la professora Anna Carpena a es-
criure e! llibre Educació socioemo-
cional, que acaba de publicar Eumo
Editorial.
L'any 1996 l'Informe De!ors assenya-
lava els quatre pilars per a I'educació
del futur, entre e!s q uals hi havia
«aprendre a ser» i «aprendre a corrviu-
re», estretament vinculats amb e! te-
ma de les emocions.
En aquesta línia, l'autora dóna les ei-

nes perque, des de l'escola i des de la
família, es pugui incorporar la dimen-
sió emocional en l'educació deis in-
fants.

Nous poemaris de Café Central i
Eumo Editorial

EIs poetes Caries Hac Mor i Pietro
Civitareale signen dos nous tírols de
la col-lecció de Café Central i Eumo
«[ardins de Samarcanda».
Caries Hac Mor rirula e! seu poemari
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Fer safor, e! mateix mot que en arab
designa l'apat nocturn que es fa du-
rant e! Ramada i que a les comarques
de Ponent ha perviscut amb e! sentir
de fer festa.
Civitareale, a Metamorfosi del silenci,
reivindica la poesia com a escriptura,
com a dicció simbólica capa<;:de tor-
nar a assumir la pluralitat deis signifi-
cars de la realirat.

Llibres d'Eumo tradults al castellá,
el portugués i l'ltallá

En els proxirns mesos es publicaran
rraduccions al castella, al porrugues i a
I'italia de diversos rítols d'Eumo Edi-
torial.
El llibre 10 impactes de la ciencia del
segle xx, coordinar per Joaquim Pla,
sortira en edició casrellana sora e! se-
gell Fondo de Cultura Económica de
España.
Marcial Pons publicara, tarnbé en cas-
rella, e! llibre Identitats contemporá-
nies. Catalunya i Espanya, de Borja de
Riquer.
Lluísa Cotoner está acabanr la tra-

ducció de! llibre El treball de recerca,
d'Eusebi Coromina, Xavier Casacu-
berta i Dolors Quintana, que publi-
cara en castella Ocraedro.
El disseny deis llibres del passat, del pre-
sent i tal vegada del futur, d'Enric Sa-
tué, sortirá publicar en portugués a
l'editorial brasilera Are!ié.
I I'assaig de Pilar Godayol Espais de
frontera. Genere i Traducció es podrá
llegir en italia en una edició de Palo-
mar Edizioni (Bari).

Surt el diccionari de Didáctica de
la llengua

En coedició amb Edicions de la Uni-
versitat de Barce!ona i e! Servei de
Llengua Catalana de la UB, Eumo
Editorial ha publicar Didáctica de la
llengua, de Joan Mallart, rercer volum
de la col-lecció «Diccionaris d'Espe-
cialitat».

Aquesr diccionari esta adrecat espe-
cialment als professionals en acriu de
l' ensenyament i a esrudiants de ma-
gisreri, pedagogia, psicopedagogia i
logopedia.

Inauguració del curs 2001-02 a l'edifici de la Torre dels Frares

Enguany la inauguració del curs
2001-02 de la Universitat de Vic
tlndrá lloc el 18 d'octubre i comp-
tara amb la presencia del Sr. David
Serrat, director general de Recerca,
i del Sr. Antoni Giró, director gene-
ral d'Universitats.
En aquest acte es fará ellliurament
de la insígnia de la Universitat de
Vic al Dr. Ioan Albaigés, pel seu
protagonisme destacat en els trá-
mits de reconeixement de la UV, i a
l'arquitecte Manel Anglada, a títol
póstum, per la seva contribució de-
cisiva en el projecte arqultectónlc

de la Universitat . També es lliura-
ran els diplomes als estudiants
amb millors expedients de cada
carrera.
A diferencia d'altres anys, en
aquesta ocasió la inauguració del
curs tlndrá lloc a la nova Aula Mag-
na de la Universitat de Vic, a l'edifi-
ci de la Torre dels Frares, i sera el
primer acte que s'hi dura a terme un
cop finalitzades les obres que han
completat tot l'edifici.
La lllcó inaugural la pronunciara el
Dr. Ramon Pinyol, vicerector d'A-
fers Acadérnlcs i professor de la Fa-

cultat de Ciencles Humanes, Tra-
ducció i Documentació.
Aquesta Facultat també és notícia
parqué aquest curs ha traslladat la
seva seu a l'edifici de la Torre dels
Frares, que compartirá amb l'Esco-
la Polltécnlca Superior, i deixa
l'emplacament que tenia dels dels
seus inicis al Palau Bojons.
L'Aula Magna de l'edifici Torre dels
Frares també esta equipada amb
cabines de traducció simultánia per
tal que els estudiants hi puguin
realitzar les practiques de traduc-
ció durant el curso


