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Descobreix el teu potencial Aula de Teatre

L’Aula de Teatre està pensada com una 
activitat anual, que comença amb una 
etapa de formació i continua amb la 
producció d’un espectacle teatral que 
s’estrena a final de curs. Paral·lelament, 
organitza petits esdeveniments i activitats 
per a tothom qui tingui ganes de conèixer-
nos o per als i les participants de l’Aula que 
vulguin ampliar la seva experiència o que 
tinguin ganes de compartir més coses 
junts.

Nom
Aula de Teatre

Inici
Curs 1993-1994 

Participants
Entorn de 380 estudiants. Actualment són 15 membres 

Honors
Representació d’un total de 27 obres

Reconeixement de crèdits
Es reconeixen 1,5 crèdits RAC per any de participació.

Objectiu
Poder continuar estrenant una obra cada curs i potenciar l’Aula 
de Teatre de la UVic com a nucli creatiu que impulsi les habilitats 
comunicatives de l’alumnat

Contacte
• auladeteatre@uvic.cat
• https://www.uvic.cat/uhub/collectius/aula-teatre



Descobreix el teu potencial Consell d’Estudiants

El Consell d’Estudiants és l’òrgan de 
màxima representació dels estudiants. 
Treballa per millorar la qualitat dels estudis 
i serveis de la UVic-UCC i vetlla pels drets 
i deures dels estudiants. Representa els 
estudiants de la UVic-UCC a la Xarxa Vives 
d’Universitats i al Consell Interuniversitari 
de Catalunya, així com en els organismes 
de representació i govern propis de la 
Universitat.

Nom
Consell d’Estudiants

Inici
Curs 2004 - 2005 

Participants
Entorn de 180 estudiants. Actualment 14 membres a la comissió 
permanent

Honors
Eina útil de comunicació i informació sobre la representació dels 
estudiants a la UVic. Té com a funció defensar els interessos de la 
comunitat estudiantil. A banda, organitza activitats diverses, com 
ara la Festa Major.

Reconeixement de crèdits
Es reconeix 1 crèdit RAC per any de participació i també 1 crèdit 
RAC per als delegats i delegades de cada curs.

Objectius
• Representar els estudiants en tots els afers generals que siguin 
del seu interès, i actuar com a interlocutor, vetllant per la qualitat 
dels ensenyaments..

• Fomentar la participació estudiantil i potenciar l’associacionisme.

Contacte
• consell.estudiants@uvic.cat  
• https://www.uvic.cat/uhub/collectius/consell-estudiants



Descobreix el teu potencial Coral

La Coral Universitària de la UVic t’ofereix 
la possibilitat d’accedir amb comoditat 
i profit a la pràctica de l’art de la música 
vocal. Proporciona una activa formació 
interpretativa, del bon gust musical i el 
gaudi estètic, i permet desenvolupar la veu 
i les més altes i subtils capacitats auditives. 
És una activitat cultural transversal dirigida 
a tots els col·lectius de la Universitat.

Nom
Coral

Inici
Curs 1996-1997  

Participants
Entorn de 400 estudiants. Anualment la integren entre 15 i 25 
membres. 

Honors
Col·laboracions amb l’Aula de Teatre, l’Orquestra Inclusiva de 
la UVic i amb el Cor Jove del Conservatori. Concert del 20è 
Aniversari de la Universitat de Vic a L’Atlàntida, Concert del 40è 
Aniversari de l’Escola de Mestres a L’Atlàntida i col·laboració en 
actes institucionals de la Universitat.

Reconeixement de crèdits
Es reconeix 1 crèdit RAC per any de participació.

Objectiu
Consolidar una borsa de cantants suficient que permeti un treball 
flexible per projectes amb col·laboracions, intercanvis i concerts 
tant en l’àmbit intern de la Universitat com en activitats externes 
que es puguin produir

Contacte
• ogc@uvic.cat
• https://www.uvic.cat/uhub/collectius/coral



Descobreix el teu potencial Emboirats

Les colles castelleres universitàries estan 
colles formades exclusivament per 
estudiants i membres de la comunitat 
universitària. Divideixen la temporada 
castellera en dos trams, les diades d’hivern 
i les de primavera.

Els Emboirats ofereixen diversió i la 
possibilitat de conèixer gent de la teva 
o d’altres facultats, i donen l’oportunitat 
de partipar a les trobades castelleres 
que organitzen altres universitats. A més, 
perquè això sigui factible, compten amb 
un programa de suport als estudiants 
castellers.

Nom
Emboirats, colla castellera

Inici
Curs 2002-2003. Refundada l’any 2010.

Participants
Entorn de 500  estudiants. Anualment la integren entre 80 i 100 
membres.

Honors
L’any 2017 es va carregar i descarregar el 4d7 i al cap de dos trams, 
el 2018, es va carregar i descarregar el 3d7.

Reconeixement de crèdits
Es reconeixen 1,5 crèdits RAC per any de participació.

Objectiu
Mantenir activa la colla, introduir el màxim de persones al món 
casteller i seguir tocant el cel amb la mà. Emboirats és una petita 
gran colla!

Contacte
• junta.emboirats@gmail.com 
• www.uvic.cat/uhub/collectius/emboirats



Descobreix el teu potencial Lliga de Debat

La Lliga de Debat és una competició en 
la qual, durant una setmana, un equip de 
cada facultat debat sobre un tema polèmic 
i d’actualitat. Llavors l’equip guanyador 
representa la seva universitat i ha d’estar 
format per un màxim de 5 persones –
dos oradors, dos documentalistes –i un 
reserva– a més d’un capità. El debat de 
competició és una oportunitat excel·lent 
per a totes aquelles ments inquietes que 
sempre busquen una resposta per tot, 
tenen un punt de vista original o les idees 
molt clares. Els participants comparteixen 
la seva experiència sobre argumentació, 
debat i oratòria persuasiva.

Nom
Lliga de debat

Inici
Curs 2011-2012 

Participants
Entorn de 70 estudiants. Actualment l’equip és de 5 estudiants

Honors
Representació de la UVic a 7 edicions de la Lliga de debat 
universitària de la Xarxa Vives d’Universitatst

Reconeixement de crèdits
Es reconeix 1 crèdit RAC per any de participació

Objectiu
• Guanyar la Lliga de debat universitària de la Xarxa Vives
  d’Universitats 
• Fomentar l’ús de la paraula entre l’estudiantat universitari
• Esdevenir un espai de formació on els estudiants aprenen a parlar
   en públic

Contacte
• ogc@uvic.cat
• www.uvic.cat/uhub/collectius/lligadedebat



Descobreix el teu potencial Orquestra Inclusiva

L’Orquestra de la UVic és un projecte 
pioner i innovador que proposa gaudir 
de l’experiència de tocar música en grup. 
Basada en l’aplicació d’alguns dels principis 
del disseny universal, l’Orquestra és oberta 
a tothom qui vulgui participar, al marge 
de les seves habilitats musicals, ja que es 
treballa de forma multinivell a través de 
la preparació de materials que permeten 
que puguin tocar simultàniament persones 
de tots els nivells (inclòs el nivell zero), 
cadascú dins de les seves possibilitats.

Nom
Orquestra inclusiva de la UVic-UCC

Inici
Curs 2013- 2014 

Participants
Entorn de 300 persones entre PAS, PDI, alumnes, exalumnes i 
persones externes. Actualment la integren entre 35 i 50 músics 
per curs. 

Honors
12 Concerts. Participació en programes de ràdio i presentació 
de l’Orquestra en diferents congressos i espais de recerca 
internacional.

Reconeixement de crèdits
Es reconeix 1 crèdit RAC per any de participació.

Objectiu
Facilitar la pràctica instrumental a tothom sense limitacions d’accés. 
S’aposta per l’enfocament d’accessibilitat universal a la música. 
Acollir investigadors europeus interessats en el projecte, exportar-lo 
a altres institucions i incrementar l’impacte extern del projecte.

Contacte
• lluis.sole@uvic.cat | merce.carrera@uvic.cat
• www.uvic.cat/uhub/collectius/orquestra-inclusiva



Descobreix el teu potencial Programa Mentor

Programa d’acollida d’estudiants de 
fora de Catalunya que fan una estada 
d’intercanvi al Campus Vic. Permet que 
els estudiants i persones participants 
s’impliquin en activitats de voluntariat 
dins d’un context intercultural i facilita la 
integració acadèmica lingüística i cultural 
dels estudiants d’acollida.

Nom
Programa mentor

Inici
Curs 2003-2004 

Participants
Al voltant de 30 mentors/es per semestre, uns 1.100 estudiants. 

Reconeixement de crèdits
Es reconeix 1 crèdit RAC per semestre 

Objectius
• Motivar els estudiants de la UVic a fer una mobilitat internacional.
• Fer una bona acollida i donar suport als estudiants internacionals
  durant la seva estada a la UVic.
• Oferir als mentors un espai de reflexió sobre l’acollida lingüística,
  cultural i acadèmica.
• Fomentar la internacionalització a la UVic, sobretot la dels
  estudiants que no poden fer una mobilitat a l’estranger.
• Proporcionar als mentors eines i recursos per millorar les
  competències plurilingüe i pluricultural.

Contacte
• relin@uvic.cat
• https://www.uvic.cat/internacional/programa-mentor



Descobreix el teu potencial Garrins Metàl·lics, Equip de robòtica

Equip de robòtica de la UVic-UCC que té 
per objectiu participar en competicions 
de robòtica tant nacionals, estatals com 
internacionals. L’equip està format per 
estudiants de la Facultat de Ciències i 
Tecnologia que estudien, fonamentalment, 
Enginyeria Mecatrònica, hi ha també però 
estudiants d’altres graus de la Universitat.

Nom
Garrins Metàl·lics (Equip de robòtica)

Inici
Curs 2012-2013 

Participants
Entorn de 40 estudiants. Actualment l’equip és de 5 estudiants

Honors
Els anys 2015 i 2016 semifinalistes a la competició FTC Open 
Dutch Championship i premi PTC design al millor disseny industrial 
del robot (Eindhoven, Holanda). L’any 2019 1a posició al torneig 
Eurobot Spain celebrat a Alcalá de Henares. Accés a la final 
Europea a La Roche-sur-Yon (França).

Reconeixement de crèdits
Es reconeixen 3 crèdits RAC anuals

Objectiu
Construir robots totalment autònoms i d’altres prestacions per 
assolir millor els reptes marcats en els tornejos de robòtica. 
Consolidar l’interès dels estudiants d’enginyeria en formar part de 
l’equip.



Descobreix el teu potencial Garrins i Garrines, Equip de rugby

El rugbi és una manera de viure i de formar 
la persona a través de l’esport. És un joc 
de persones que de manera constant 
s’enfronten a l’adversitat i intenten superar-
la amb gran esforç i amb una exagerada 
quota de lleialtat.

El rugbi, en definitiva, és un esport molt 
integrador on tothom hi té cabuda, i amb 
un alt valor educatiu i formatiu.

Nom
Garrins i Garrines (Equip de rugbi)

Inici
Curs 2004 - 2005  

Participants
Entorn de 120 estudiants. Actualment són 25 nois i noies 

Honors
8 jugadores de l’equip femení han format part de la Selecció 
Catalana de Rugbi femení i 3 jugadores de l’equip femení han 
format part de la Selecció Espanyola de Rugbi femení, una d’elles 
capitana als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro.

Reconeixement de crèdits
Es reconeixen 1,5 crèdits RAC per any de participació.

Objectiu
Continuar creixent com a equip, gaudint del rugbi i de les amistats 
que en sorgeixen.


