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0. Introducció 

El Pla estratègic UJI 2014 va ser aprovat pel Consell de Govern el 13 de maig de 2011 i pel Consell 

Social el 18 de juliol del mateix any. Un dels objectius generals és «consolidar l’oferta educativa de 

l’UJI amb un model educatiu propi». És per això que al primer eix estratègic, Estudis i Formació 

(E1), un dels dos objectius estratègics fins al 2014 és «desenvolupar un model educatiu adaptat a 

l’EEES» (OE2). 

El model educatiu de l’UJI identifica els principis que orienten el servei formatiu de la Universitat i 

especifica les accions on es concreten aquests valors. La filosofia de formació al llarg de la vida 

delimita l’abast del model. És per això que l’UJI dissenya plans i programes que actuen en les tres 

etapes considerades: preuniversitària, formació universitària i postuniversitària.  

A l’etapa preuniversitària l’UJI, en els apartats d’informació a l’estudiantat preuniversitari i d’accés 

i incorporació a la universitat, es planteja els objectius següents, entre altres: O1: donar a conèixer 

l’oferta de graus de l’UJI al futur estudiantat; O2: incrementar la col·laboració amb els centres 

preuniversitaris de l’àmbit d’influència territorial de la Universitat Jaume I; O3: augmentar 

l’atractiu de l’oferta per a l’estudiantat internacional de grau en programes d’intercanvi; i, O4: 

captar un nombre suficient d’estudiantat per a cada grau de la universitat, especialment alumnat 

d’alt rendiment.  

Igualment, en la segona etapa del model, en l’apartat de formació de màster oficial, l’UJI es planteja 

com a objectiu: O9: donar informació de l’oferta de màsters de l’UJI al futur estudiantat. 

Tots aquests objectius és concreten en diferents plans, dels quals forma part, amb caràcter 

transversal, el Programa d’ambaixadors i ambaixadores de l’UJI atès que  el seu objectiu genèric és 

promocionar la Universitat Jaume I en centres de secundària i en l’entorn internacional. 

La Unitat de Suport Educatiu (USE) de la Universitat Jaume I va posar en marxa durant el curs 

2008/09 un projecte per tal d’aconseguir que alumnat universitari procedent de fora de la província 

de Castelló actuaren com a prescriptors de la Universitat en els seus centres de secundària de 

procedència i va crear la figura del delegat o delegada. Aquesta figura s’emmarca dins del projecte: 

Forma’t a l’UJI!1 i a partir d’aquests moments formarà part del Programa d’ambaixadors i 

ambaixadores de l’UJI dins de l’àmbit d’actuació nacional.  

                                                 
1  El projecte Forma’t a l’UJI! té com a finalitat facilitar l’adaptació de l’estudiantat procedent d’altres 
províncies que desitgen estudiar a l’UJI.   
 



Amb aquest Programa es pretén crear un marc que aprofite tots els potencials recursos d’aquelles 

persones vinculades a la Universitat Jaume I (estudiantat, PAS, PDI, antic alumnat) que tinguen o 

hagen tingut relació amb altres centres d’educació (nacionals o internacionals, de secundària o 

d’ensenyament superior) per a establir relacions amb aquests centres i que aquestes persones actuen 

com a prescriptors de la Universitat per a generar una imatge positiva de l’UJI a l’exterior. 

La figura d’ambaixador o ambaixadora de l’UJI pot correspondre a professorat, estudiantat i 

personal d’administració i serveis, de l’UJI o d’una altra universitat, i antic alumnat que realitza 

accions per tal de donar a conèixer i promocionar la Universitat Jaume I a altres universitats i/o 

centres de secundària.  

1. Objectius 

Els objectius del Programa d’ambaixadors i ambaixadores de l’UJI són: 

• Promocionar la Universitat Jaume I entre els centres de secundària de l’entorn d’influència 

de l’UJI per tal d’aconseguir atraure estudiantat per als graus de la Universitat. 

• Promocionar la Universitat Jaume I en altres universitats estrangeres i atraure estudiantat, 

professorat i PAS perquè vinga a l’UJI. 

2. Perfils 

Poden ser ambaixadors o ambaixadores de l’UJI els següents perfils, tant de l’UJI com persones 

estrangeres que hagen fet una estada a l’UJI: 

a) Professorat i personal d’administració i serveis (PDI/PAS)  

b) Estudiantat UJI  

c) Antic alumnat  

3. Tipologies 

Segons l’àmbit d’actuació territorial es distingeixen dues tipologies:  

- Ambaixador o ambaixadora nacional 

- Ambaixador o ambaixadora internacional 

 



3.1. Ambaixador o ambaixadora nacional 

Aquesta figura se centra en la realització d’accions en centres de secundària d’àmbit nacional i té 

com a objectiu la promoció de l’UJI per a captar estudiantat de grau d’altres províncies. Inicialment, 

aquestes actuacions tindran lloc a l’entorn d’influència de l’UJI: Tarragona, Terol, Saragossa, 

València, Alacant, Conca i Albacete.  

Pot ser ambaixador o ambaixadora nacional de l’UJI qualsevol dels perfils abans assenyalats.  

3.2. Ambaixador o ambaixadora internacional 

L’ambaixador o ambaixadora internacional realitza accions de promoció per tal de donar a conèixer 

la Universitat Jaume I en universitats estrangeres. L’objectiu és promoure la Universitat Jaume I per 

a aconseguir estudiantat, PAS i PDI  estranger que visiten l’UJI, ja siga per a estudiar dins de 

l’oferta educativa de la Universitat, a través de l’intercanvi, o per a realitzar-hi estades específiques.  

Pot ser ambaixador o ambaixadora internacional de l’UJI qualsevol dels perfils abans assenyalats, 

tant de la Universitat Jaume I com d’universitats estrangeres que han fet una estada a la Universitat.  

4. Funcions  

4.1 Ambaixador o ambaixadora nacional  

Es tracta de tot aquell estudiantat de l’UJI, PAS, PDI o antic alumnat que realitza les funcions de 

promoció de la Universitat Jaume I al seu centre educatiu de secundària. 

L’ambaixador o ambaixadora nacional s’encarregarà de realitzar una presentació de l’UJI al centre 

de secundària que haja elegit i que siga acceptat pel Programa. El Servei de Comunicació i 

Publicacions (SCP) i la Unitat de Suport Educatiu (USE) elaboraran i facilitaran un lot de material 

promocional de l’UJI per a aquesta figura que ha d’entregar al departament d’orientació o a la 

direcció del centre. L’ambaixador o ambaixadora nacional facilita la informació que es considere 

rellevant per a l’estudiantat, la direcció, el departament d’orientació i l’associació de mares i pares 

d’alumnes (AMPA) del centre de destinació i es converteix, d’aquesta manera, en un referent 

personal per a la comunitat educativa del centre.  

Les accions que s’han de realitzar al centre de secundària així com les contraprestacions es 

detallaran i s’actualitzaran cada curs acadèmic.  

Si hi ha més d’un ambaixador o ambaixadora del mateix centre de secundària de procedència es 

proposaran diferents alternatives: xarrades informals, participació en xarxes socials, etc., que haurà 



de valorar la comissió del Programa.  

4.2. Ambaixador o ambaixadora internacional  

Es tracta de tot aquell estudiantat, PDI, PAS i antic alumnat de l’UJI que fa estades de docència, 

d’investigació o de gestió en una universitat estrangera i també l’estudiantat, PDI o PAS estranger 

que fa una estada a l’UJI.  

La modalitat d’ambaixador o ambaixadora internacional és una contraprestació que es demana a tot 

l’estudiantat, PAS o PDI beneficiari d’algun tipus d’ajuda econòmica per part de la Universitat 

Jaume I en alguna convocatòria internacional i així es farà constar en les bases de les convocatòries. 

La participació continuada en el Programa i la consecució dels objectius suposarà un mèrit preferent 

en la baremació de candidats i candidates en les convocatòries de mobilitat internacional. 

Les funcions de l’ambaixador o ambaixadora internacional s’establiran cada any segons les 

persones que prèviament hagen actuat a la universitat de destinació o procedència (en el cas 

d’ambaixadors o ambaixadores estrangers). La funció més bàsica consisteix a dipositar el lot de 

material promocional de l’UJI a l’oficina internacional de la universitat de destinació i tornar una 

fitxa amb la signatura de la persona de contacte i les dades bàsiques de l’oficina on s’ha dipositat.  

A més a més, es poden fer presentacions (es facilitarà una presentació en anglès o en la llengua de la 

universitat de destinació o procedència on apareixerà l’adreça electrònica per a demanar informació, 

info@uji.es) o reunions amb personal de la universitat de procedència i emplenar una 

fitxa/formulari amb les dades de contacte de les persones amb les quals ha mantingut les reunions 

per a crear una base de dades tan completa com siga possible de les relacions entre l’UJI i altres 

universitats estrangeres.  

També es poden proposar diferents alternatives, com ara conferències especialitzades, reunions 

adreçades als ambaixadors i ambaixadores de l’UJI o a antic alumnat de la universitat del territori 

de destinació o procedència, xarrades informals, participació en xarxes socials, etc., que haurà de 

valorar  la comissió del Programa.  

5. Obligacions 

Amb el material promocional proporcionat per la Universitat, el professorat, estudiantat, personal 

d’administració o antic alumnat que s’incorpora al Programa es compromet a complir les funcions 

que corresponen a la seua tipologia. Els ambaixadors o ambaixadores també han de procurar 

atendre els dubtes de les persones del centre educatiu o universitat estrangera sobre l’UJI i adreçar-

les als serveis i persones adients perquè els donen la informació que necessiten. 



6. Per a participar en el Programa 

En el cas d’estudiantat, PAS i PDI que obtinguen ajudes de mobilitat dels recursos propis de l’UJI la 

incorporació al Programa es porta a terme de manera automàtica. Les persones vinculades a la 

Universitat que voluntàriament hi vulguen participar poden sol·licitar-ho a través del formulari 

disponible al web del Programa. 

Anualment es realitzarà una campanya de promoció del Programa d’ambaixadors i  ambaixadores 

de l’UJI per a donar-lo a conèixer als diferents públics.  

7. Comissió de seguiment 

La comissió de seguiment del programa està formada per: 

 La vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa o persona en qui delegue. 

 La vicerectora de Cooperació i Relacions Internacionals o persona en qui delegue. 

 La directora de l’Oficina de Relacions Internacionals, responsable del Programa pel que fa 

als ambaixadors o ambaixadores internacionals.  

 El director de la Unitat de Suport Educatiu, responsable del Programa pel que fa  als 

ambaixadors o ambaixadores nacionals. 

 Una persona en representació del Servei de Comunicació i Publicacions. 

Aquesta comissió és l’encarregada de portar a terme el seguiment i l’avaluació del Programa.   

 

 


