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El dia de l’aniversari de la Universitat 

Jaume I, el 25 de febrer, celebrem la Festa 

de les Paelles. Enguany es pretén reestruc-

turar el seu model, començant per la crea-

ció del cartell, que s’ha tret a concurs entre 

l’estudiantat de l’UJI. El guanyador rebrà 

una entrada per al festival Arenal Sound, 

igual que el guanyador del Concurs de 

Fotografi a de Paelles. A més, durant el dia  

es realitzarà un concurs de grups de l’UJI, 

i el guanyador tocarà en aquest mateix 

festival.

Com a aposta per la diversitat de gustos 

musicals, en la festa d’enguany es compta-

rà amb la tradicional orquestra, juntament 

amb discjòqueis, grups de rock, indie i reg-

gae. Durant el matí es podrà disfrutar de 

diverses activitats com ara karaoke, bou 

mecànic i zorball. Les activitats s’inicia-

ran amb l’ambientació per part de DJ de 

discoteques de Castelló i el karaoke, i a 

les 12.30 hores es farà el repartiment de 

llenya, ferros i arròs en la carpa d’organit-

zació. Així, la música hi sonarà ininterrom-

pudament durant més de 10 hores.

En anys anteriors s’ha comptat amb una 

altíssima afl uència, prop de 7.000 estu-

diants, i enguany s’espera batre el rècord 

d’assistents. No queda res més que convi-

dar-vos perquè formeu part d’aquest dia 

i al mateix temps animar-vos perquè ens 

feu arribar suggeriments amb vista a prò-

ximes edicions.

Celebra els 20 anys de l’UJI!

Juan Luis Saura, viceportaveu i 

coordinador d’Assumptes Econòmics, 

Oci i Cultura del Consell de l’Estudiantat

consell@uji.esCONSELL DE L’ESTUDIANTAT

Una festa de paelles excepcional 
en el XX Aniversari de la Jaume I

BEQUES AGUSTÍN ESCARDINO. L’Institut de Tecnologia Ceràmica de la Universitat Jau-

me I va entregar el passat 24 de gener les beques atorgades per la Càtedra Agustín 

Escardino de Tecnologia Ceràmica per al curs 2010/11 a tres estudiants d’Enginyeria 

Química de l’UJI. La comissió de seguiment de les beques Agustín Escardino de Tecno-

logia Ceràmica, després d’estudiar les sol·licituds que optaven a les beques de grau en 

Enginyeria Química i a les beques als millors expedients de la convocatòria 2010/11, va 

resoldre declarar vacants les beques de Grau en Enginyeria Química, i concedir tres be-

ques, dotades amb 1.000 euros cadascuna, als millors expedients de la titulació d’Engi-

nyeria Química de la Universitat Jaume I, concretament a les alumnes Jennifer González 

Ausejo, Sonia Macián Flor i Ane Larrea Ibáñez. | FOTO: DAMIÁN LLORENS

El repositori digital 
de l’UJI se situa en 
el lloc 261 del món 
REDACCIÓ

El repositori o dipòsit digital de la Uni-

versitat Jaume I, ubicat en la direcció 

electrònica http://www.repositori.uji.es, 

ocupa ja la posició 261 del total de 1.121 

repositoris institucionals de tot el món. 

Així ho va donar a conèixer el passat mes 

de gener el Laboratori de Cibermetria, 

que pertany al Consell Superior d’Inves-

tigacions Científi ques (CSIC), a través del 

“Ranking web de repositorios del mundo”, 

que es pot visitar en l’adreça http://reposi-

tories.webometrics.info/index_es.html.

 El repositori de l’UJI, gestionat per la Bi-

blioteca de la Universitat, es va presentar 

el 23 d’abril de 2009 i té l’objectiu de fer 

accessible la documentació per Internet 

i preservar-la. Aquest dipòsit s’estructura, 

de moment, en set comunitats: Biblio teca 

Digital de Castelló (BDCS), Documents de 

Treball de la Societat Espanyola d’ Història 

Agrària, Ciències de la Comunicació - Pro-

duccions Audiovisuals, Documents insti-

tucionals, Investigació, Materials docents 

i Revistes.

L’objectiu del laboratori que ha elaborat 

el rànquing és donar suport a les iniciati-

ves open access, que permeten l’accés gra-

tuït a publicacions científi ques en format 

electrònic i altres tipus de documentació 

científi ca, acadèmica i institucional.

Per a l’elaboració de la llista van  avaluar 

diferents aspectes, com ara l’accés al text 

complet del document, l’ús de formats 

estàndard o la varietat de contingut. El 

dipòsit digital també facilita la citació 

bibliogràfi ca i incorpora un botó d’accés 

a cada registre que permet exportar di-

rectament la citació del document que es 

consulta a Refworks, a més de poder en-

viar-lo per correu electrònic o a través de 

les xarxes socials.

M. CARMEN APARISI

Publicacions de la Universitat Jaume I 

va presentar el passat 27 de gener el llibre 

Desarrollo del máster y doctorado ofi cial 

de enfermería en España dins la col-

lecció “Universitas”. Editada per Loreto 

Maciá Soler i Adelaida Zabalegui Yár-

noz, amb la col·laboració de nombrosos 

professionals de la infermeria, aquesta 

monografi a col·lectiva fa un recorregut 

històric del que ha sigut el desenvolu-

pament acadèmic dels estudis d’Infer-

meria a Espanya des de 1998 fi ns a la 

seua adaptació a l’espai europeu d’edu-

cació superior. 

En l’acte de presentació, que va 

comptar amb la presència de les coor-

dinadores del llibre i el vicerector d’In-

vestigació i Política Científi ca de l’UJI, 

Antonio Barba, el catedràtic d’Història 

de la Cièn cia de la Universitat d’Alacant 

Josep Bernabeu va destacar l’oportuni-

tat d’aquesta publicació, ja que “apareix 

en un moment clau per al desenvolu-

pament de la Infermeria, no sols a Espa-

nya, sinó també en altres contextos”. A 

més, va destacar el caràcter crític amb 

què l’obra aborda la valoració d’aquest 

procés formatiu fi ns a assolir el màxim 

grau acadèmic. “Aquesta anàlisi permet 

al lector apreciar, d’una banda, els fac-

tors d’un procés complicat, i d’altra, les 

claus perquè fi nalment s’aconseguira el 

que havia de ser, malgrat totes les cir-

cumstàncies adverses”, va explicar.

Per la seua part, les editores de l’obra 

van recordar que aquesta “és el fruit de 

deu anys de treball amb un resultat sa-

tisfactori. És així perquè es pot celebrar 

que els estudis d’Infermeria estiguen al 

nivell que es mereixen i compten amb  

estudis de grau, màster i doctorat, igual 

que ocorre amb qualsevol altra discipli-

na o en altres  països”.  

Desarrollo del máster y doctorado ofi ci-

al de enfermería en España s’estructura 

en dues parts. La primera, amb un to-

tal de cinc capítols, recull a través de 

la veu dels protagonistes com va ser el 

procés històric de confi guració i les di-

fi cultats que van sorgir fi ns a completar 

el desenvolupament de la Infermeria a 

Espanya. La segona està dedicada a la 

percepció de les escoles que participen 

en aquest procés de canvi.  El llibre con-

clou amb una visió de futur dirigida a 

les pròximes generacions. 

Una monografi a mostra l’evolució 
dels estudis d’Infermeria a Espanya
L’obra està editada per Publicacions de la Jaume I dins la col·lecció “Universitas” 

Adelaida Zabalegui, Josep Bernabeu, Antonio Barba i Loreto Maciá van ser els encarregats de 

presentar la publicació. | FOTO: ÀLEX PÉREZ

| EL LLIBRE és el 

resultat del treball de 

10 anys i compta amb 

la col·laboració de 

nombrosos professionals


