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La UdG presenta l’oferta de màsters oficials al Saló Futura + 
Ensenyament

La Universitat de Girona ha estat present al Saló Futura amb l’oferta de màsters per 
al curs 2013-2014, que comprèn gairebé una quarantena de cursos que s’ofereixen 
en el marc de cinc àmbits de coneixement. 

Èxit de la UdG a la fase final dels Campionats de Catalunya Uni-
versitaris. I bronzes en els estatals.

L’equip femení de bàsquet i el masculí de futbol s’han classificat en primer lloc. El 
masculí de bàsquet ha obtingut una segona plaça. Els nois (en futbol) i les noies 
(en bàsquet) han assolit la tercera plaça en els campionats d'Espanya.

Miquel Martín, José Antonio Donaire i Jaume Guia, a la Taula de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya 

Els tres professors de la UdG formen part de la Taula de Turisme, una plataforma 
d’interlocució amb el sector en la qual participen els agents públics i privats que 
incideixen en l’activitat turística de Catalunya. 

Un centenar i mig de nens i nenes participen en la tercera 
edició de la udn2.cat 

Alumnes de les escoles Mare de Déu del Mont, Sant Eugènia, Carme Auguet, Dal-
mau Carles i el ZER Les Salines han omplert el Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
per participar en l’activitat «La Universitat dels Nens i les Nenes de Catalunya» 
(UdN2.cat).

La Càtedra de Cultura Jurídica i la Fundació Universitat de 
Girona formaran jutges i magistrats del Brasil 

La Càtedra de Cultura Jurídica, la Fundació Universitat de Girona, Innovació i For-
mació, el Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Brasil), l’Escola 
Judicial del mateix Estat i l’Instituto de Direito e História han signat un conveni de 
col·laboració per a la formació de jutges i magistrats brasilers. 

Carles Barceló i Joaquim Garriga reben la Distinció a la 
Qualitat de la Pràctica Docent 

Amb la distinció, la UdG reconeix els catedràtics Carles Barceló i Joaquim Garriga 
per la seva tasca docent d’alta qualitat. Ambdós han desenvolupat una llarga i fe-
cunda carrera docent i investigadora, Barceló, en la matemàtica, i Garriga, en la 
història de l’art. 
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HP inaugura el seu nou Centre d’Innovació i Modernització 
d’Aplicacions a Girona 

HP ha inaugurat avui el seu Centre d’Innovació i Modernització d’Aplicacions (CIMA) 
al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, per impulsar la recerca, 
la innovació i el desenvolupament de noves solucions i serveis en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació.

La UdG impulsa un programa pilot de pràctiques a Shanghai 

La UdG impulsa un programa que facilitarà als estudiants l’accés a empreses inter-
nacionals xineses radicades a Shanghai. En l’experiència pilot s’ofereixen sis places 
per a estudiants de grau, en règim de pràctiques i amb una subvenció econòmica.

La UdG és la universitat catalana amb més estudiants vinculats a 
voluntariat i cooperació 

La conclusió s’extreu d’un estudi elaborat pel portal VilaWeb a partir de dades 
aportades per les oficines de voluntariat i cooperació de les diferents universitats 
públiques de Catalunya. A la UdG hi ha més de 500 estudiants voluntaris actius.

Joves i robots fan equip per millorar la qualitat de vida de la gent 
gran, en una nova FIRST LEGO League 

El torneig de robòtica ha reunit més de 300 estudiants, que han competit per 
aconseguir els premis a l’esperit d’equip i a les propostes científiques i tecnològiques 
més innovadores. Per primer cop, la FIRST LEGO League ha obert les portes a projectes 
realitzats per nens i nenes de 6 a 9 anys. 

Crònica dels estudiants de la UdG que han assistit a un seminari 
internacional sobre treball

Tres estudiants del Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans, Jordi 
Alejo, M. del Mar Pardàs i Leticia Cal, hem assistit a l’European Student Seminar, que 
va tenir lloc a Bordeus del 20 al 22 de desembre de 2012. La nostra participació, amb 
la col·laboració de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de 
Girona, es va sumar a la d’altres estudiants de les universitats d'Anvers, Belgrad, Roma 
i Bordeus. 
El seminari es va dividir en diverses etapes, en la primera de les quals els equips 
participants van exposar la normativa sobre acomiadaments als seus països respectius 
i es van tractar casos pràctics, aplicant-hi les diferents legislacions nacionals, la qual 
cosa va proporcionar-nos una imatge de l’heterogeneïtat de solucions possibles per a 
un mateix problema. La primera sessió es va tancar amb una discussió sobre diversos 
aspectes de cada legislació, en què cadascun de nosaltres va destacar els punts forts 
i els febles. 
La segona etapa, la va protagonitzar una qüestió diferent, específica: la protecció 
dels representants dels treballadors. Novament, les diferències de criteri en les 
legislacions d’uns i altres països les vam entendre com una oportunitat de la qual vam 
extreure moltes conclusions. En aquesta ocasió, el Dr. Ferran Camas, catedràtic de Dret 
Laboral i de la Seguretat Social i director de la càtedra, ens va facilitar la preparació 
necessària perquè assolíssim una comprensió adequada de la problemàtica.
Els equips de les cinc universitats que vam participar a l’European Student Seminar 
vam reunir les principals conclusions a què havíem arribat, després de les dues 
jornades de debat, en un document que va ser tramès a la seu de la Unió Europea, amb 
l’ànim que sigui tingut en compte.


