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2009: un bon any 
per mirar les 
estrelles
Amb motiu de recordar que fa quatre-cents anys 

Galileu Galilei va mirar per primera vegada al 

cel amb un telescopi, el Departament d’Astro-

nomia i Astrofísica de la Universitat de València 

se suma a l’Any Internacional de l’Astronomia. 

Per al 2009 hi ha previstes diverses activitats 

(xarrades, sessions d’observació a l’Aula d’As-

tronomia, exposicions, etc.) que van adreçades 

tant a la comunitat universitària com al públic en 

general. Entre els objectius de la celebració hi ha 

el de la divulgació de l’astronomia entre la socie-

tat, alhora que es vol aprofi tar l’interès que sus-

cita aquesta disciplina per contribuir a difondre 

una visió moderna de la ciència i dels científi cs.

Més informació: www.uv.es/daa

Presentació dels treballs seleccionats en els concursos Dissenya i Conweb al vestíbul de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València.

El passat dissabte 17 de maig, l’Escola Tècnica 

Superior d’Enginyeria va celebrar el lliurament dels 

premis Dissenya’2008, per a estudiants de l’Esco-

la, i Conweb’2008, per a estudiants dels centres de 

secundària de la Comunitat Valenciana, L’acte, pre-

sidit pel rector de la Universitat Francisco Tomás, 

va anar precedit de la presentació, al vestíbul de 

l’Escola, dels treballs fi nalistes seleccionats prè-

viament pel jurat. Les dues modalitats dels premis 

Dissenya –web i multimèdia– volen promoure l’ús 

de les tecnologies de la informació i la comunica-

ció així com tambè la creativitat entre els estudiants 

de l’Escola. Pel que fa a Conweb –en què es presen-

taren 60 projectes entre les dues categories: ESO 

i batxillerat i cicles formatius–, va adreçat a professo-

rat i alumnat dels centres de secundària i vol afavorir 

la utilització docent d’Internet, a més de millorar les 

eines web que fan servir els centres. 

Lliurament dels premis de l’ETSE

En defensa 
de la fi losofi a
L’Assemblea de Professors de Filosofi a de se-

cundària i batxillerat, reunida amb els professors 

de la Facultat de Filosofi a i amb l’Assemblea 

d’Estudiants de Filosofi a, han elaborat un docu-

ment en resposta a l’esborrany de la Direcció Ge-

neral d’Ensenyament de la Conselleria d’Educa-

ció de la Generalitat Valenciana. Aquest col·lectiu 

vol mostrar la seua preocupació per algunes 

de les mesures que es recullen en l’esmentat 

esborrany (reducció horària –de 3 a 2 hores– 

de l’assignatura de Filosofi a de 1r de batxillerat; 

desaparició de l’actual alternativa a la religió, 

que implica una pèrdua de càrrega lectiva per als 

departaments de Filosofi a, i docència en anglès 

de l’assignatura, en 2n d’ESO, d’Educació per a 

la ciutadania). Amb la intenció de donar a co-

nèixer aquesta problemàtica, al llarg del mes de 

maig van tenir lloc diferents activitats divulgati-

ves i reivindicatives entre les quals destaquem 

l’acampada als jardins de l’avinguda de Blasco 

Ibáñez, davant de la Facultat.




