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PALOMA BLANCO

El passat 13 de maig la Universitat Jau-

me I va presentar la seua oferta de post-

grau per al pròxim curs 2009/10. La pre-

sentació va tindre lloc a la sala de premsa 

de la Llotja del Cànem i va ser a càrrec 

d’Antonio Barba, vicerector de Postgrau 

de l’UJI. 

La Universitat comptarà amb 36 màs-

ters ofi cials i doctorats, adaptats al model 

de convergència europea, 13 màsters pro-

pis i 31 cursos d’especialització. L’oferta es 

podria ampliar ja que dos màsters ofi cials 

estan pendents d’autorització per part de 

la Conselleria d’Educació. Un d’aquests és 

el Màster Ofi cial en Professor/a d’Educació 

Secundaria Obligatòria i Batxillerat, For-

mació Professional i Ensenyament d’Idio-

mes, el qual serà l’equivalent al CAP (Curs  

d’Aptitud Pedagògica), que desapareixerà 

el pròxim curs. 

En la presentació es van destacar les 

set mencions de qualitat que ha rebut la 

Universitat per part del Ministeri d’Educa-

ció, així com el fet que 17 dels màsters són 

impartits per professorat de la universitat. 

Pel que fa a la demanda, els últims anys 

el Màster Internacional en Estudis de Pau, 

Confl ictes i Desenvolupament i el Màster 

en Cooperació i Desenvolupament han 

despertat un interés molt elevat.

EADE Consulting 
entrega els premis 
del VI Concurs 
Creaempresa
ALICIA ANDRÉS

La júnior empresa de la Universitat Jau-

me I, EADE Consulting J.E., va celebrar el 

passat 15 de maig l’entrega de premis del 

VI Concurs Creaempresa dirigit a alum-

nes de batxillerat i cicles formatius de la 

branca econòmica. La gala es va realitzar a 

l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 

Experimentals i va comptar amb la presèn-

cia del rector de l’UJI, Francisco Toledo, i la 

regidora de Joventut de l’Ajuntament de 

Castelló, Carmen Albert.

El projecte de creació d’empresa gua-

nyadora va ser el de l’equip Dissenya’m de 

l’IES Llombai de Borriana que va estar pre-

miat amb 1.500 euros i 300 euros més per 

a l’institut. Així mateix, en les categories de 

cicles formatius i batxillerat es van atorgar 

premis de 1.000 euros per als projectes 

C.E.E. Nova Benicalap, S.L. de Escuelas Pro-

fesionales Luis Amigó de Godella i Aparka-

tukar de l’IES Enric Valor de Silla. El Fòrum 

Jovellanos també va guardonar amb la 

millor iniciativa de responsabilitat social al 

projecte Geriàtric: la llar del vell del centre 

Fina Izquierdo de Castelló amb 600 euros. 

L’acte d’entrega va comptar amb una 

ponència de Javier Brotons, professor del 

Departament de Psicologia Evolutiva, Edu-

cativa, Social i Metodologia de l’UJI, sobre 

el paper del líder a l’empresa. Així mateix, 

la gala es va amenitzar amb un espectacle 

de ball de la mà de “Castelló Balla”.

Els premis Creaempresa han estat fi -

nançats per la Universitat Jaume I, la Fun-

dació Ruralcaixa, el Deganat de la Facultat 

de Ciències de Jurídiques i Econòmiques, 

els 40 Principales i el Fòrum Jovellanos.

L’Erasmus Mundus de 
l’UJI rep 23 beques de 
la Comissió Europea
REDACCIÓ

La Comissió Europea ha concedit 19 

beques a l’estudiantat i quatre a perso-

nal investigador que permetran cursar 

el màster Erasmus Mundus in Geospa-

tial Technologies de la Jaume I el pròxim 

 bienni acadèmic 2009/11. Els alumnes 

que cursaran el seu primer semestre a l’UJI 

procedeixen de diversos països com ara 

Austràlia, Índia, Bangladesh, Uzbekistan, 

Nepal, Indonèsia o Nigèria, entre altres.

Aquest màster ofi cial ha estat recone-

gut per la Comissió Europea com un dels 

programes de major excel·lència europea. 

El màster inclou temes sobre les tecno-

logies geoespacials, informàtica gràfi ca, 

sistemes d’informació geogràfi ca, infraes-

tructures de dades espacials (IDE), serveis 

web i multimèdia repartits en 90 crèdits 

ECTS que s’imparteixen en anglès de for-

ma conjunta per la Universitat Jaume I, la 

Universidade de Nova Lisboa (Portugal) i 

la Universitat de Münster (Alemanya).

MARIA JESÚS MARCO

El Parc Científi c, Tecnològic i Empre-

sarial de la Universitat Jaume I, Espaitec, 

va rebre el dia 7 de maig el premi en la 

categoria Entitat Emprenedora en l’Àm-

bit Territorial. Aquest guardó va ser un 

dels 14 premis que es van atorgar  du-

rant la celebració del Dia de la Persona 

Emprenedora a Fira València.

El premi, patrocinat per la Regidoria 

d’Ocupació i de Promoció de Projectes 

Emprenedors de l’Ajuntament de Va-

lència, va reconèixer la labor d’Espaitec 

com a entitat de la Comunitat Valencia-

na que ha desenvolupat el millor pla de 

promoció i assistència a l’emprenedor 

en un àmbit local i comarcal. 

El caràcter innovador com a element 

diferenciador del pla, el seu abast terri-

torial, les tasques d’activació, promoció 

i difusió desplegades, així com la reper-

cussió dels assoliments en proporció a 

la població activa i aturada, van ser els 

aspectes més valorats a l’hora de donar 

aquest premi a l’Espaitec.

El punt diferencial d’Espaitec respec-

te a les entitats similars és el seu Pla es-

tratègic, que passa per la ubicació d’em-

preses de base tecnològica (EBT) a l’UJI, 

on se situa el parc. A més, compta amb 

una gran gestió de projectes basats en 

el model del Project Management Ins-

titute, amb la col·laboració d’agents, 

entitats, institucions i empreses actives 

en innovació i emprenedurisme inter-

relacionades amb el parc a través d’un 

enllaç virtual denominat e’VI.

Espaitec ha aconseguit en dos anys 

comptar amb 12 empreses promogudes 

per emprenedors de base tecnològica. 

A més, col·labora amb diferents entitats 

provincials com ara Gradient, CEEI, ITC-

AICE, ASCER, Cambra de Comerç,   OCIT, 

Càtedra Increa, etc. També actua com a 

impulsor i coordinador de la Xarxa de 

Parcs Científi cs i Tecnològics de la Co-

munitat Valenciana amb l’objectiu d’in-

tegrar els cinc parcs de les universitats 

públiques i el Tecnològic de Paterna.

Espaitec rep el premi a l’Entitat 
Emprenedora en l’Àmbit Territorial
El guardó reconeix que desenvolupa el millor pla de promoció i assistència a l’emprenedor

CONFERÈNCIA D’ANTHONY TOWNSED. L’Espaitec va organitzar una conferència amb 

el títol “Regional knowledge ecosystems: the future of innovative econo mies” al mes 

de maig sobre la forma en què els parcs tecnològics afrontaran i s’adaptaran a un fu-

tur canviant, marcat per plans de desenvolupament més sofi sticats per a la comer-

cialització de la investigació universitària. Anthony Townsed, director d’investigació de 

l’Institute for Future de la Universitat de Palo Alto, Califòrnia (EUA), va impartir aquesta 

conferència. | FOTO: DAMIÁN LLORENS

| ESPAITEC es diferencia 

pel seu Pla estratègic, 

que passa per la ubicació 

d’empreses de base 

tecnològica al campus

La Jaume I incrementarà l’oferta de 
 formació de  postgrau el pròxim curs

Antonio Barba, vicerector de Postgrau de l’UJI, va presentar l’oferta per al pròxim curs. | FOTO: ÀLEX PÉREZ


