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L'UJI tanca el campus del 5 al 25 d'agost a excepció d'alguns 

locals de l'Àgora 
 

  

 

La Universitat Jaume I tancarà els edificis del campus del 5 al 25 d'agost de 2019. L'accés al 

campus estarà habilitat únicament per l'entrada nord-est, on es troba la caseta de vigilància i 

seguretat. Els locals comercials ubicats a l'Àgora estaran oberts durant aqueix període: Dental 

Universitària, de l'1 al 9 d'agost de 9 a 14 h; Innovació Digital, de l'1 al 14 d'agost de 9 a 15 

h, i Òptica & Audiologia Universitària romandrà obert durant tot el període. 

 

El tancament de les instal·lacions en determinats períodes, una mesura que es va posar en 

pràctica en 2012, permet efectuar estalvis directes en el consum energètic. De fet, durant el 

més d'agost de 2018 es va aconseguir una important reducció en el consum energètic que va 

suposar per a aquesta universitat un estalvi aproximat de 80.000 € . 

 

Horaris especials d'estiu 2019 

 

El Servei d'Esports romandrà tancat del 27 de juliol al 2 de setembre, ambdós inclosos. Més 

informació: https://www.uji.es/serveis/se/ambits/instalacions/horaris/estiu/ 

La Biblioteca és oberta amb horari de 8 a 15 h de dilluns a divendres fins al 2 d'agost i del 26 

al 30. Romandrà tancada del 3 al 25 d'agost i el dissabte 31. A partir del 2 de setembre, obri 

amb l'horari habitual de dilluns a divendres de 8 a 22 h i dissabtes de 9 a 14 h. Més 

informació: https://www.uji.es/serveis/cd/bib/reservori/2019/horariestiu2019/ 

• Infocampus és obert a juliol i setembre de 9 a 14 h i de 16 a 20 h. Agost és tancat del 5 al 

23 i la resta de dies (de dilluns a divendres) és obert de 9 a 14 h. Registre: 

https://www.uji.es/perfils/estudiantat/ 

• El Servei de Gestió de la Docència i Estudiants presta servei en horari de 9.30 a 13.30 h 

fins al 2 d'agost. Del 5 al 23 romandrà tancat i del 26 al 30 d'agost serà de 10 a 13 h. A 

setembre, l'horari serà també de 9.30 a 13.30 h. Més informació: 

https://www.uji.es/serveis/sgde/base/infogen/hapublic/ 

• Reprografia. Les reprografies dels centres romandran tancades en el mes d'agost. A juliol, 

l'horari és de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h.  
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