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Sobre la lliçó inaugural

Vull començar la meua intervenció felicitant el professor Domingo García Marzà per la magnífica 
lliçó inaugural que ens ha impartit: per la seua brillant exposició i, particularment, per l’encert en 
escollir el tema: l’ètica versus la crisi, i el paper clau que té la distribució de la responsabilitat entre 
tots. 

Ara més que mai sentim veus que critiquen la falta de compromís de la universitat amb la societat, 
acusant-la d’implicar-se poc en trobar solucions als problemes actuals. Amb aquesta lliçó impartida 
des del coneixement se’ns han donat claus i pautes per a aconseguir una societat civil i democràtica 
més compromesa, participativa, solidària i de progrés. Amb això, una vegada més, l’UJI demostra, 
igual que ho fa la resta d’universitats públiques valencianes, que es troba implicada amb la societat 
valenciana i que està al seu servei.

Si en aquests moments tots coincideixen en el fet que és molt important «sanejar i fer sostenibles» 
les nostres economies i finances — les públiques i les privades — , resulta més urgent encara lluitar 
contra la desmoralització que hi ha en la nostra societat. Necessitem recuperar la nostra dignitat — 
com a persones i com a poble — ; recuperar el nostre poder i capacitat per a transformar aquesta 
realitat dolenta, com ha dit el professor García Marzá. 

Com a institució pública, ho farem aplicant l’esmentat «principi de responsabilitat» que hem après 
en aquesta primera lliçó del curs i que es definia de forma breu com

«La confiança és directament proporcional a la rendició de comptes. La responsabilitat  
entesa com la suma de transparència i de participació. I us puc assegurar que aquest 
principi guia la nostra universitat i també que treballem per assolir nous models de 
governança que aconseguisquen una universitat més eficient però sense menyscapte de 
l’autonomia i independència acadèmica.»

Benvolgut Domingo, en aquesta lliçó has unit el teu coneixement acadèmic amb el teu compromís 
cívic. D’aquest últim — del compromís cívic —, els qui et coneixem d’anys enrere ja n’érem 
sabedors pel teu treball en la construcció de l’UJI: des de l’antic CUC i per les responsabilitats que 
has anat desenvolupant a la nostra universitat des de la seua creació. 

Com a representant d’aquesta institució vull manifestar-te públicament el nostre agraïment.



Al voltant dels lamentables incidents

Al fil d’aquesta primera lliçó voldria fer una breu reflexió sobre els lamentables incidents violents 
que van tindre lloc el dilluns passat, durant la inauguració de l’edifici Espaitec 2 del Parc Científic i 
Tecnològic. Com sabeu, una concentració de quasi cinquanta persones a favor de la universitat 
pública i en contra de les retallades, va derivar en una protesta, amb un comportament 
antiuniversitari, amb llançament d ’ objectes a persones i representants polítics, acadèmics i socials, 
primer ament , i amb un intent d ’ entrada per la força — segons el servei de seguretat — d ’ 
estudiants i d ’ altres persones a l ’ interior de l ’ edifici que — per raons de seguretat — tenia 
l’accés limitat, i que va donar pas a una actuació policial — excessiva segons els representants 
estudiantils — que va finalitzar amb un guàrdia de seguretat ferit, amb catorze persones 
identificades, amb una persona detinguda i uns pocs danys materials en l’immoble. No és aquest el 
mal, és el que hauria pogut ser... 

Deia el prolífic escriptor de ciència i ciència-ficció Isaac Asimov, que

«La violència és sempre l’últim recurs dels incompetents.»

Jo afegiria que moltes vegades és l’únic . 

La violència no condueix més que a més violència. Si volem generar canvis positius i permanents 
en la universitat i en la societat, hem de partir, com hem vist en aquesta primera lliçó sobre ètica, 
d’una reflexió i assumpció personal dels nostres deures i responsabilitats. La Universitat Jaume I, 
des dels seus Estatuts, es caracteritza per la defensa d’una cultura de pau, del respecte i del diàleg. 
Som i volem continuar sent un espai on imperen la reflexió, el coneixement, les idees: l’espai on 
s’oficie la paraula i l’argumentació. Volem convèncer amb la paraula, mai vèncer per la imposició i 
la força. 

No hi ha lloc en aquest campus per a cap tipus de violència — vinga d’on vinga — i sempre es 
trobarà amb el contundent rebuig de l’equip rectoral i de tota la comunitat universitària, a la qual 
faig una crida a la convivència pacífica en aquest nou curs. 

Centrant el discurs 

Voldria ara, i lligat també amb la lectio que hem escoltat, aprofitar el meu discurs per a mostrar-vos 
que hi ha altres camins per a fer les coses, que l'estalvi ben entès no vol dir renunciar al futur i que, 
des de l'UJI, estem donant proves que es pot retallar en el prescindible per a mantenir allò que és 
imprescindible, com ara l'educació i la investigació. Per això, em permetreu primer que us dibuixe 
l'horitzó en què ens trobem. I us mostraré després allò que estem fent per a millorar i allò que 
necessitem per a continuar fent-ho. 

L'escenari: mancança d’inversió en R+D

 Des de fa uns anys ens troben en una situació financera, econòmica i social difícil i complexa: amb 
unes xifres d’atur alarmants, unes retallades dramàti que s en les prestacions socials, una 
desconfiança — com s’ha esmentat en la lliçó — dels ciutadans envers les institucions... 



Probablement — d’acord amb la lliçó — , tots tenim una part de responsabilitat per haver arribat a 
aquesta situació. Però, sens dubte, uns moltíssim més que altres: no és, ni de bon tros, equitativa la 
responsabilitat, la culpa, però sí que són additives les conseqüències. Totes sumen — les grans i les 
insignificants — per a formar aquesta «tempesta perfecta» en què ens trobem ara. Parafrasejant 
l’estadista i científic Benjamin Franklin , podríem dir que: 

«Ens hem dedicat a comprar el que és superflu i ara ens toca vendre’ns el que és 
necessari.»

Per tal de sortir d’aquesta situació al més aviat possible, i no ensopegar dues vegades amb la 
mateixa pedra, convindrà distingir bé allò que és prescindible del que no ho és.

En aquest sentit, quasi totes les veus apunten a migrar cap allò que s e sol anomenar un nou model 
productiu , més sòlid i sostenible basat en el coneixement, amb empreses amb capacitat d’innovar i 
de competir internacionalment. Per a això resulta prioritari mantenir — ara més que mai — l’impuls 
de l’educació, i en particular de la formació universitària, i el foment de la investigació i la 
innovació. 

Així, els informes de la Fundació COTEC atribueixen clarament la pèrdua de competitivitat de les 
nostres empreses justament al fet de no haver sabut canviar significativament, i a temps, el nostre 
model productiu: i destaquen que la contribució al nostre PIB dels sectors d’alta tecnologia –les 
empreses Hi-Tech – està per sota de l’1%, mentre que la mitjana europea és tres vegades superior. I 
proposa, entre els deu objectius per a incrementar la nostra competitivitat: millorar el sistema 
educatiu i aconseguir que la universitat i la investigació pública done n solució als problemes del 
seu entorn. 

Tots hem escoltat aquestes receptes, repetides fins a la sacietat, però finalment no sols no es posen 
en pràctica, sinó que, fins i tot, s’acaba actuant en sentit contrari. Així, el sistema espanyol de R+D 
ha retrocedit, almenys, una dècada, d’acord amb l’ i nforme 2012 de la citada fundació. La despesa 
pública en R+D a Espanya no ha superat l’1,4% del Producte Interior Brut (PIB) en 2010, la qual 
cosa ens situa a la cua d’Europa, on la despesa mitjana dels  estats membres és del 2%. La 
Comunitat Valenciana, amb un 1,09% del PIB, queda per sota de la mitjana espanyola. 

I en aquest escenari, la secretària d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació afirma va en 
un article d’opinió en la prestigiosa revista científica Nature que el sistema  espanyol de ciència i 
tecnologia havia d’«aprimar», i assenyalava que era important reduir la quantitat d’investigadors 
però no la qualitat. Explicava d’aquesta manera les retallades en el finançament de la R+D en 2012. 
Un pressupost que s’ha reduït pel que fa a subvencions per a investigació en un 22,5%. I aquesta 
política s’aplica a pesar de trobar-nos, pel que fa a la proporció de científics sobre la població 
activa, per sota de la mitjana dels països de l’OCDE i molt lluny d’aquells països amb els quals 
sempre se’ns compara i als quals ens agradaria emular en l’àmbit universitari. 

Moltes veus s’han pronunciat en contra d’aquestes retallades: plataformes d’investigadors, 
acadèmics... i ací, a la Comunitat Valenciana, els 22 premis Nobel que formen part del jurat dels 
premis Jaume I, que també van manifestar la seua preocupació per les retallades en educació i en 
ciència. També hi ha veus de l’àmbit empresarial valencià , com ara la del president de la 
Confederació d’Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana, que fa uns dies advocava 



per a eixir de la paràlisi econòmica actual, per invertir en innovació i en formació, dues coses, al 
meu parer, ben inherents a la universitat. 

A la vista de tot el que s’ha exposat, m’agradaria recollir la reivindicació que en la lliçó inaugural 
de l’any passat feia, de manera ferma però molt emotiva, la professora Escribano, quan adreçant-se 
al màxim responsable de la Generalitat Valenciana — qui va presidir l’acte — li va dir: 

«Por favor señor presidente, incremente las dotaciones en el sector público de sanidad, 
educación e investigación. Son garantía de nuestro futuro.»

Certament, si volem una societat en què cada generació progresse i vaja més lluny que l’anterior no 
podem deixar de costat aquesta reivindicació.

L’escenari: la pujada de taxes 

Però allò que ens trobem és tot just el contrari. En lloc d’invertir en formació i investigació, 
s’apugen les taxes universitàries en un context de gran dificultat per a les famílies. Les cinc 
universitats del sistema universitari públic valencià ja ens vam manifestar en contra del decret de 
mesures extraordinàries publicat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports — sense comunicació 
prèvia a les universitats espanyoles — en el qual, entre altres mesures, s’establia la pujada de les 
taxes universitàries. 

És cert que a la Comunitat Valenciana no s’han aplicat els increments màxims que permetia el 
Ministeri, però tampoc s’ hi han aplicat els mínims — com recomanàvem les universitats. 

I tot i que s’incrementaran els recursos per a beques (encara que des del Ministeri s’han endurit les 
condicions per accedir-hi i per mantenir-les) , creiem que no era el  moment oportú per a iniciar 
aquesta política que aconseguirà discriminar entre estudiants d’igual capacitat i mèrit, simplement 
pel seu poder adquisitiu. Gràcies per tindre la sensibilitat en les coses sobrevingudes. 

Amb aquesta mesura, a la Comunitat Valenciana, ens endinsem en un escenari amb un gran nivell 
d’incertesa, perquè la forta pujada de taxes i les dificultats econòmiques per les quals travessem, 
faran que la matrícula es ressenta. En definitiva, aquest increment de taxes suposarà un major cost 
per a l’estudiant però també, paradoxalment, pot suposar una davallada de crèdits matriculats, i per 
tant,  de subvenció privada en el pressupost de la nostra universitat, cosa que també patiran la resta 
de universitats públiques valencianes.

L'escenari: dificultats financeres i de diàleg

Juntament amb la falta d'inversió en R+D, amb la pujada de taxes i la davallada d’ingressos, hem 
finalitzat un curs en el qual hem hagut de vèncer moltes dificultats, i que en el cas de les universitats 
s’han vist incrementades — en la meua opinió — per la falta de diàleg amb les universitats per part 
del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i del Govern Central i pels canvis legislatius que aquest 
ha anat aplicant, retallades retributives (acumulades), qüestionamen t retroactiu de l’autonomia 
universitària... 

És cert que no és aquest — la falta de diàleg — el cas de la Generalitat Valenciana — on el diàleg i 



la comunicació són fluids — , però podríem recordar aquell a vell a dit a castell ana de «obras son 
amores i no buenas razones»; i és que estem patint endarreriments i retallades en la subvenció 
ordinària que ens allunyen cada vegada més de l’horitzó del Pla p luriennal de f inançament (PPF 
2010-2017), que és el marc de finançament que vam consensuar la Generalitat i les cinc universitats 
del sistema universitari públic valencià al setembre de 2010 — encara no fa dos anys — i al qual 
desitgem arriba r a l més aviat possible. 

En general, les cinc universitats del sistema universitari públic valencià, i l’UJI en particular, estan 
demostrant un compromís i un bon fer exemplar pel que fa al servei que, particularment, en aquests 
moments ens reclama la societat valenciana a la qui servim. Va dir Einstein que, 

«Donar exemple no és la principal manera d’influir sobre els altres, és l’única manera.»

Per això, m’agradaria posar de relleu alguns fets.

El que hem fet per a millorar: la docència

I és que, malgrat totes aquestes dificultats, la nostra universitat ha continuat avançant en la qualitat 
del seus estudis, que tenen una magnífica acceptació. Així, l’UJI ha oferit, en aquest curs que anem 
a iniciar, 3.095 places d’estudis de grau, de les quals s’han adjudicat en la preinscripció de juny 
3.006, és a dir, s’ha cobert el 97,48% de les places  oferides en les 31 titulacions. Hem incrementat 
en un 1,7% l’índex d’ocupació respecte de l’any passat, amb un 40,8% de preinscripcions de fora de 
les comarques de Castelló. I això, a pesar d’haver augmentat la nostra oferta amb dos nous graus 
(GAP i Disseny de Videojocs). 

Aquest èxit en les noves matriculacions, a més, ve acompanyat d’una altíssima valoració per part de 
l’estudiantat de segon i posteriors cursos, que en el 81% dels casos assegura que recomanari a l’UJI 
com a centre d’estudis superiors. Aquesta és la principal conclusió d’una enquesta que es va 
realitzar a 8.356 estudiants en la qual han destacat com a factors amb els quals se senten més 
satisfets: el campus i les instal·lacions, la reputació i la imatge de la Universitat Jaume I, l’oferta 
cultural i esportiva i, per descomptat, la qualitat dels  estudis. 

He de dir que aquest èxit no és espuri, ni atzarós, sinó que és conseqüència de l’esforç de l’UJI, i en 
particular dels seus centres, per adaptar la nova oferta de graus a la demanda: no sols pel que fa al 
nombre de places, sinó també pels continguts dels plans d’estudis, amb una formació més pràctica i 
més propera a l’exercici professional. Ha sigut conseqüència de l’esforç dels centres i departaments 
per acostar l’oferta formativa a centres d’educació secundària, per donar-nos a conèixer en les 
jornades de portes obertes i en les activitats organitzades conjuntament. També és resultat d'altres 
accions per a estar més prop de l’alumnat, amb el desenvolupament de l’Estatut de l’ e studiant, la 
revisió de normatives i la creació d’un programa propi de beques de matrícula. A més a més, hem 
aprovat un nou model educatiu de l’UJI que permet establir les bases de la diferenciació de la nostra 
oferta educativa, que hem ampliat i volem continuar ampliant, ja que estem treballant en un nou 
grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, uns estudis vinculats amb el clúster de salut que, 
amb altres institucions com ara la Diputació i l’Ajuntament, volem impulsar com a alternativa de 
creixement i desenvolupament sostenible per al nostre territori. I és que davant la crisi no podem 
quedar-nos aturats, sinó que hem de respondre amb nous projectes, amb noves iniciatives. 

El que hem fet per a millorar: la gestió

Si governar és establir prioritats, i particularment en aquestes circumstàncies, he de dir que les 
prioritats de l’equip de govern actual són: mantenir una oferta formativa i docent de qualitat 
completant la implantació dels nous graus i màsters i doctorat en el marc de l’espai europeu 



d’educació superior (EEES), potenciar la internacionalització dels nostres estudis, augmentar les 
competències lingüístiques dels estudiants, assolir l’ afermament dels estudis de Ciències de la Salut 
— amb la consolidació dels estudis de Medicina i Infermeria — , i mantenir una progressió — com 
fins ara — en la millora de la investigació fent, a més, que aquesta done solucions als problemes del 
teixit productiu i a la societat mitjançant la transferència de coneixement i la potenciació de la 
innovació. 

És per això que l’UJI va aprovar un Pla e conòmic de m esures e xtraordinàries (PEME) que 
perseguia l’ estalvi mitjançant el control de la despesa corrent i l’eficiència i la captació de recursos 
amb l’oferta de serveis. Aquest esforç per a ser més eficient al  llarg d’aquest dos darrers cursos és 
inqüestionable: hem tancat el campus tres setmanes d’agost, la qual cosa, juntament amb altres 
mesures de control de la despesa energètica, ens han permès estalviar més de 175.000 euros. Però al 
mateix temps, estem dedicant més diners a formació, a beques pròpies o a ajudes per a menjador, ja 
que entenem que no podem permetre que ningú es quede sense possibilitat de formar-se per motius 
econòmics. 

Per això, i seguint les directrius del Claustre, la Universitat Jaume I continuarà apostant per una 
política de beques, ajudes, i accions  com ara el fraccionament de la matrícula en quatre terminis 
que hem establert enguany, que facilite l’accés a la formació superior dels joves.

Per tant, eficiència sí, però retallades en formació, no. I entenem que aquesta hauria de ser també la 
política del Govern, tant autonòmic com nacional, si volem tindre alguna oportunitat en el futur per 
a desenvolupar un nou model productiu més sostenible. 

Aquest esforç per ser més eficients ens permet prioritzar i continuar endavant amb accions i 
projectes que són fonamentals.

A banda del nou edifici Espaitec 2, inaugurat aquesta setmana i concebut com un centre d’intercanvi 
de coneixement i innovació, amb el qual es pretén continuar impulsant el Parc Científic i 
Tecnològic de l’UJI, continuem potenciant la consolidació de la nova Facultat de Ciències de la 
Salut amb la licitació de l’edifici de l’estabulari, obra que començarà en aquest darrer trimestre.

El que estem fent per a millorar: la recerca

Pel que fa a l’esforç en investigació, cal recordar que d’acord amb el darrer informe anual elaborat 
per la Fundación CyD,  pel que fa a l’impacte normalitzat per mesurament de la producció científica 
total, hem passat d’ocupar el lloc número 13 en el rànquing de les universitats espanyoles e l 2010, 
a ocupar el lloc número 6 e l 2011. 
I açò s’ha aconseguit prioritzant, a pesar de tot, polítiques d’estímul a la investigació de qualitat i a 
la consolidació de grups d’investigació competitius mantenint un Pla propi de promoció de la 
investigació amb una aportació de quasi quatre milions d’euros  en fons propis. 

Així mateix, hem continuat apostant pel nostre compromís amb la qualitat i l’excel·lència, que 
recullen els Estatuts. Un compromís que ens ha permès renovar fa uns mesos, per tercera vegada, el 
Segell d’Excel·lència de la Fundació Europea de la Gestió de la Qualitat  EFQM 500+ — i vull 
remarcar que som l’única universitat pública espanyola que el manté. 

Aquesta enumeració de fites posen de manifest que hem sigut gestors eficients — especialment en 
uns temps difícils — i a més, amb una gestió ben transparent com es dedueix dels informes de les 
dues auditories a què estem sotmesos cada any i en els quals no es registra cap excepció. 

 Amb les retallades que ens han aplicat fins ara hem fet una gestió prou exemplar perquè ara, per a 



l’exercici 2013, se’ns premie amb una altra retallada important de la subvenció a les universitats 
valencianes. Resulta un contrasentit. 

Reivindicacions: allò que necessitem per a continuar millorant

Governar, com he dit abans, és establir prioritats. Crec que resulta difícil d’entendre per als 
valencians — i per als universitaris i famílies de Castelló — que les retallades prioritzen certes 
infraestructures, esdeveniments i activitats per davant d’una Facultat de Ciències de la Salut que sí 
que té a veure, i molt, amb el futur d’aquestes comarques. 

Ja vaig apuntar en el discurs de l’any passat que iniciàvem els graus en Medicina i Infermeria, i ho 
fèiem en una seu provisional, per la qual cosa s’havia previst començar ja la construcció de l’edifici 
definitiu de la Facultat de Ciències de la Salut i que, pera ser conseqüents amb l’austeritat del 
moment i els recursos disponibles, havíem planificat construir-lo en dues fases, la primera de les 
quals havia d’estar operativa abans de l’estiu de 2014, la qual cosa requeria licitar l’obra dins 
d’aquest any. 

Sabem de la difícil situació financera de la Generalitat, i les universitats del sistema universitari 
públic valencià hem donat suficients mostres de lleialtat institucional i de confiança. A hores d’ara 
hi ha endarreriments, almenys, de dues mensualitats, en la subvenció ordinària i ja se’ns ha anunciat 
un possible nou ajornament del pagament de les anualitats del deute històric, a més d’una retallada 
del pressupost ordinari de quasi 120 milions d’euros per al sistema universitari públic valencià — 
12 milions d’euros, aproximadament per a l’UJI — , que difícilment es veurà compensada per 
l’increment de les taxes universitàries. I tot açò quan les universitats del sistema universitari públic 
valencià ja havíem tancat la planificació d’aquest curs. Aquests endarreriments i retallades en el 
pressupost — que s’acumulen als de l’any passat — ens situen en dificultats molt serioses: 

Benvolgut director general, entenem l’austeritat i la practiquem: no demanem fons addicionals, però 
sí disposar a temps d’una part dels fons consignats en el pla d’inversions per a poder licitar la 
primera fase de la Facultat de Ciències de la Salut i acomplir els compromisos adquirits amb la 
societat de Castelló, i amb les seues institucions. Confiem en la sensibilitat, respecte d’aquest tema, 
de la Conselleria i del Govern Valencià. 

Final 

Vull finalitzar felicitant, en nom de la comunitat universitària, els 75 estudiants i estudiantes que en 
el curs passat, van assolir el grau de doctor at , el màxim grau acadèmic que atorga la universitat. 

Som conscients que heu aconseguit aquest grau per mèrits propis; gràcies a les vostres capacitats, 
força de voluntat, estudi i treball. També sabem que heu recorregut aquest camí amb el suport 
incondicional de les vostres famílies i d’aquells que us estimen, i també, sens dubte, heu pogut 
arribar fins ací gràcies als docents que heu tingut en les diferents etapes de la vostra educació: als 
mestres i les mestres, als professors i professores de l’ensenyament secundari i batxillerat i formació 
professional, i també al professorat universitari. Per a tot ells reclame un reconeixement públic per 
la seua tasca fonamental en la formació de les persones. Com sempre dic, sigueu generosos amb tots 
ells i amb la societat que us ha donat l’oportunitat de formar-vos.



Al vent del món

Dins d’aquest curs — en 2013 — es compleix el cinquantè aniversari de la gravació, edició i difusió 
de la cançó Al vent , que quatre anys abans havia escrit el cantautor de Xàtiva, Raimon. 

«Al vent,
la cara al vent,
el cor al vent,

les mans al vent,
els ulls al vent…
Al vent del món.»

La lletra d’aquesta cançó mítica ha inspirat enguany el nostre cartell d’inici de curs que, any rere 
any, dissenya i confecciona Amat Bellés, membre de la comunitat universitària i famós pintor, a qui 
felicite pel seu treball. Que l’al·legoria pictòrica que recull el cartell i que podem veure projectat, 
una jove universitat que encara (i supera) amb serenitat i dignitat els forts vents del món, ens anime 
a tots els membres de la comunitat universitària a encarar i superar aquest difícil curs amb renovada 
il·lusió, esperança i esforç. Estic convençut que entre tots ho aconseguirem. Us desitge un bon curs 
2012/13. 

Moltes gràcies.
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DISCURS  DEL  DIRECTOR  GENERAL  D’UNIVERSITATS,  ESTUDIS  SUPERIORS  I 
CIÈNCIA, SR. JOSÉ MIGUEL SAVAL

Rector  magnífic  de  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló,  excel·lentíssim  senyor  alcalde  i  
excel·lentíssim senyor president del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, rector 
magnífic de la Universitat de València i rector magnífic de la Universitat Politècnica de València, 
senyora secretària general, rector Michavila, rector Bádenas, membres de l’equip de govern de la 
Universitat Jaume I de Castelló, autoritats acadèmiques, autoritats polítiques, autonòmiques, locals, 
provincials,  representació  civil,  professores,  professors,  alumnes,  senyores,  senyors,  amics  i 
amigues, molt bon dia. 

La meua intervenció ha de ser forçosament breu,  però no vull  perdre l’oportunitat  de fer,  com 
sempre, si és possible, i sobretot enguany, dues coses. 

La primera, agrair de nou a la Universitat Jaume I i en la persona del seu rector, per una nova  
invitació a la qual considere, des del poc temps que fa en què vaig tindre l’honor de ser nomenat  
director general d’Universitats, Educació Superior i Ciència, casa meua. I per tant, senyor rector, us 
agraïsc no només en nom del Consell de la Generalitat, sinó personalment, la vostra invitació a cada 
esdeveniment important que porta a terme la vostra universitat que tan amablement em feu arribar. 

D’altra banda , no vull perdre l’oportunitat que també em brinda aquest acte per a poder traslladar 
directament,  fonamentalment  a  tota  l’acadèmia,  a  tot  l’alumnat  de  l’acadèmia  d’aquesta 
extraordinària  universitat  i  a  la  representació  de  la  societat  de  la  Comunitat  Valenciana  i,  
concretament, de la de Castelló, quines coses fem, en què pensem, i de quina manera les fem. 

Començaré pels agraïments a tots, però em permetreu que comence felicitant el professor que ha 
impartit la classe inaugural i vull dir que compartisc, pràcticament al cent per cent, absolutament, 
tot el que ha dit, des del punt de vista intel·lectual i, evidentment, des del punt de vista personal; ara  
bé, i sense ànim de polemitzar, m’agradaria dir sobre tot allò important que s’ha dit i el contingut 
important que té, m’agradaria afegir simplement alguns comentaris. Com s’ha dit en la lliçó i amb 
el rigor propi del lloc on ens trobem, participe en el noranta-nou per cent del missatge, però vull  
indicar el meu punt de vista. Alerta amb aquells que tenen interès fora d’ací, que entenen d’això poc 
i volen manipular aqueix missatge, aqueix rigor i des de la institució que ve aqueix rigor, de manera 
àmplia i no rigorosa, i vull dir que des de l’ètica, que és fonamentalment una qüestió personal i que 
fonamentalment està lligada a un valor d’educació i que no s’acaba ni tan sols en la primària, sinó 
que es continua en la formació universitària, no ha de jugar absolutament ningú i que evidentment 
s’han amagat darrere d’institucions, com deia el professor doctor, persones que s’han caracteritzat 
per tindre molt poca ètica, i que hi ha dins de partits polítics i d’institucions persones amb molt poca 
ètica, i que tenim jutges amb molt poca ètica i que tenim professors universitaris amb molt poca 
ètica, i que hi haurà, amb tota seguretat, directors generals amb molt poca ètica. Però, alerta amb qui 
juguem i que no ens utilitzen aquells que no ningú volem i qui menys el professor que ha impartit  
l’extraordinària lliçó magistral, i sé que aqueixa és la lliçó que aquesta universitat vol traslladar a la 



seua ciutadania i aquesta és una institució que ha d’aportar i aporta cada dia entre altres lliçons 
importants a la seua ciutadania,  però que no ha de ser utilitzada per ningú i  menys encara per 
aquells que acrediten cada dia tindre molt poca ètica. 

Vull felicitar, evidentment, tots els doctors i doctores que han rebut el premi extraordinari i em 
permetreu  tots  vosaltres  que,  evidentment,  recorde,  perquè  sé  tot  el  que  significa  l’esforç,  el 
patiment  de  deixar  aficions,  de  deixar  amics,  de  quan el  nuvi,  la  núvia,  l’home,  la  dona o  el  
company  feien  una  altra  cosa,  tu  deies:  «No!  He  de  tornar  al  laboratori,  he  d’estar  a  casa». 
Enhorabona per l’esforç, pel rigor, aqueix és el mèrit, això és el que ha de comptar i avui es valora 
públicament  en  una  universitat,  el  talent,  el  mèrit,  l’esforç  personal;  però  permeteu-me que us 
felicite a tots vosaltres i a les vostres famílies, i que en nom del govern agraïsca, a aquesta institució 
en conjunt, l’esforç que fa cada dia per a continuar posant al servei de tots els doctors que es formen 
els materials i els recursos humans que permeten a través de l’aportació de la societat dels ciutadans 
de la Comunitat Valenciana que gent com vosaltres, que gent que ha acreditat el talent que teniu 
vosaltres, hagueu pogut arribar a aquest grau, al màxim grau de la formació. 

Avui no s’acaba res, alguns de vosaltres ja ho sabeu, tot comença, i jo us desitge molta sort. Molt 
probablement, i això ho hem de tindre en compte, no tots podran ser absorbits per l’acadèmia, no 
dic els d’aquesta sala, sinó afortunadament el progrés que la universitat espanyola ha pogut fer en la 
quantitat de formació màxima del grau de doctor. I per això, com comentava molt bé el professor 
abans  quan  parlava  de  l’ètica,  hem  de  retornar  allò  que  la  societat  ens  dóna  a  través  de  la  
transferència del coneixement que som capaços de formar, fer veure a aqueixa societat, a aqueixa 
societat empresarial que també té molta, com deia el doctor, molta ètica, fer-li veure que aqueixa 
gent de talent formada ací seria molt útil en la seua activitat empresarial per a desenvolupar, per a 
generar un altre model empresarial, per a afavorir la competitivitat de les nostres empreses. I jo us 
anime ací, i estic segur que tots els qui representeu la societat, ho feu cada dia, a convertir-vos en un 
altaveu en les empreses pròximes a aquesta universitat a la vostra província, però també arreu de tot 
el món, que mereix molt la pena contractar, provar la capacitat que qualsevol doctor format en una 
universitat pot donar un gran joc en una empresa i afavorir molt el futur d’aqueixa empresa, perquè 
dir el contrari seria enganyar-nos i això no és atacar absolutament res de l’àmbit públic, és voler 
continuar afavorint-lo per haver possibilitat la democratització en aquest país amb l’esforç de tots i 
durant molt de temps que tota la gent que valga, puga passar i formar-se fins i tot en el màxim grau 
de la formació; a partir d’ací, voler traure una bandera que tots aquells que formem ací tenen cabuda 
no és correcte, a més, seria mentida i, a més, sols els més preparats són els que han d’entrar en 
institucions com aquesta en què estem. 

Voldria també, molt breument agrair i, per tant, també comentar, allò que fem. 

Agrair, perquè ho fem, des del primer dia, amb el diàleg, i quan dic diàleg no dic dificultat, cada dia 
les tenim, avui mateix he tingut la gran oportunitat de transmetre als rectors quan arribava ací que, 
avui a les vuit i mitja, hem pogut aconseguir la transferència a la universitat; cada dia estem vivint, i 
agraïsc als equips de govern de totes les universitats públiques,  i  concretament avui a la d’ací, 
l’esforç i la lleialtat institucional amb què treballem, i vull que em permeta el rector que ho agraïsca 
a cada un dels membres del vostre equip de govern. 

Tindrem problemes,  cada dia,  però us vull  agrair  la  vostra  col·laboració perquè la  meua feina, 
almenys des d’aquest punt de vista, siga més fàcil i per això la converteix, indubtablement, no sols 
més il·lusionant, sinó molt més útil. 

L’única manera que tenim i hem tingut fins on hem pogut anticipar-nos per a fer que els problemes 
no siguen molt greus, ha estat gràcies a aqueixa col·laboració lleial, al diàleg, que de banda del 
Consell de la Generalitat Valenciana, des de la competència autonòmica, les universitats i el govern 
han mantingut en allò en què han discrepat. I moltes voltes la discrepància no ha estat de naturalesa, 
sinó que ha estat de possibilitats. I em referiré ara a la primera. 



Vull traslladar ací públicament que hem hagut de demanar per a mantindre l’esforç inversor en les  
universitats públiques, hem hagut de demanar en el pitjor moment econòmic per a les famílies, 
augmentar la taxa de matrícules a les famílies, i no ha estat una voluntat política, ha estat un acte de 
responsabilitat perquè considerem que, com cap altra, apostar per la formació i per les oportunitats 
que la universitat pública d’avui i fonamentalment la de demà, ha de donar, és la millor solució per  
a la nostra societat,  i  encara que evidentment continua sent xicotet,  com no pot ser d’una altra  
manera, l’aportació de les famílies al sistema públic, hem hagut de demanar aqueix esforç. 

 

 Després hi ha hagut un altre, que en aquest sí que hi ha hagut una voluntat de dir que aquell que 
està formant-se i que està rebent els mitjans de tota una societat no es pot adormir, i si s’adorm, si 
no rendeix, evidentment haurà d’aportar més al sistema. Ara, junt a tot açò, desgraciadament, hem 
hagut  d’aplicar-hi  una política de beques,  consensuada i  treballada amb el  sistema universitari, 
important. I dic desgraciadament perquè no m’alegre que, a la nostra Comunitat, un de cada tres 
alumnes que estudien a les nostres universitats, estiga becat. No m’alegre d’això, perquè significa 
que les rendes d’aqueixes famílies són més baixes del que tots voldríem. El llindar econòmic no 
està malament, però no me n’alegre. Ara bé, una cosa és que no me n’alegre i una altra cosa és que 
no sàpien tots que aqueix esforç el fa la societat, els ciutadans d’aquesta comunitat, i que un de cada 
tres dels 140.000 alumnes que estudien a les nostres universitats públiques està becat. 

I, a més d’això, sóc molt conscient d’aquesta dificultat, el que hem fet, també des del diàleg, és  
també tindre en compte per a enguany les causes no previstes, és a dir, és possible que una família 
l’any passat no poguera acreditar una situació econòmica suficientment desgraciada, per a rebre 
beca  per  haver-se  produït  ahir.  Hem establit  aqueixa  exempció  de  taxa  també  per  a  aqueixos 
alumnes  i  ho  tramitarem  a  través  de  l’acreditació  de  la  mateixa  universitat,  l’acreditació  de 
l’ajuntament de cada alumne on viu i des de la Generalitat, i aqueix és l’esforç que, realment, hem 
de fer, aqueix és l’esforç de l’equitat i aqueixa i, no una altra, és la defensa de l’educació pública. 

Aquesta c omunitat, la nostra, té molts defectes, amb tota seguretat, i n’ha tingut inclús, i ho dic 
amb  tota  claredat,  alguns  que  han  participat  en  el  seu  govern,  de  falta  d’ètica.  Però  aquesta 
comunitat no es mereix, tota la comunitat en el seu conjunt, front a la resta d’Espanya i davant el 
món,  el  titular  que  no  té  algunes  coses  clares  i  aquesta  comunitat,  no  el  govern,  que  és  un 
instrument dels impostos dels seus ciutadans, decideix que el 85% del seu pressupost va a polítiques 
socials,  el  32% concretament  a  educació  amb  4.500  milions  d’euros  i  d’eixos,  1.000  milions 
concretament a les seues universitats.  Són suficients? Jo no dic que no. Jo voldria tindre 1.000 
milions més; però, aquesta avui no és la qüestió, la qüestió és que els mantindrem i per això hem 
demanat aqueix esforç i ara el que s’ha de saber bé entre uns i altres és: què és el que hem de fer 
amb aquests, i en això estem, i d’això us volia parlar en un minut. En un minut, perquè de vegades, 
perquè no és possible arribar afinant el contingut de la informació o, a voltes, el comportament ètic 
es  trasllada  a  algun  tipus  de  notícia  no  totalment  afortunada.  I  us  parlaré  de  dues  qüestions, 
simplement, i amb aquestes acabe, dirigides a l’acadèmia: una el mapa de titulacions. Que no es 
preocupe ningú si ho ha sentit o s’ha comentat que ací un grau que no té cinquanta alumnes, demà 
l’han tancat i els professors se’n van al carrer: ni s’ha dit, ni s’ha plantejat, ni s’ha posat damunt de 
la taula. Aquesta afirmació manca d’ètica i de rigor docent i científic. El que sí està damunt de la 
taula i des del diàleg estem fent-ho, i estarà construït la pròxima primavera, és un debat profund on 
participa absolutament tot el món per a fer del mapa de titulacions i la implantació, la vertadera 
oportunitat de transformar fins on es puga i la millora del que fem avui, que ho fem molt bé, però  
que la meua obligació i la meua il·lusió i la dels vostres rectors és millorar i d’això en parlarem i un 
component d’això evidentment serà: parlar de l’eficàcia del recurs d’algun element molt cridaner, i 
està ja damunt de la taula i conegut, es farà inclús en funció geogràfica, és a dir: 1) una aposta  
perquè en aquesta comunitat no hi haja cap titulació que no es puga estudiar i 2) perquè aqueixes 
ineficiències s’estudiaran des de la proximitat geogràfica que representa la unitat d’una província. 
Però  després,  i  estudiades  aqueixes  deficiències  i  ineficiències,  del  que  volem  parlar,  i  hem 



començat ja a parlar, és de la gran oportunitat que aqueix mapa de titulacions i com s’elabora pot 
representar  per  a  la  mateixa  universitat  i  per  a  la  societat.  I,  fonamentalment,  parlarem de  la 
formació de postgrau, hem de parlar de la internacionalització, i hem de parlar de quines qüestions, 
de manera conjunta sense que cap universitat perda la seua personalitat, poden fer-se i hem de fer i  
tindrem una acció conjunta de marca única en comú per a intentar captar, si les empreses volen, si el 
capital i el teixit productiu volen i tenen ganes, d’utilitzar la institució universitària per a captar els 
fons  realment  on estan,  i  aqueixos  estan en Europa.  Apostarem, perquè no pot  ser  d’una altra  
manera, o jo almenys no ho entenc, encara que algú no ho compartisca amb mi, que el mèrit no sols  
l’ha  de  rebre  la  institució.  Que no ho dubta  ningú,  sinó  que  l’ha  d’arribar  a  rebre  els  noms i 
cognoms d’aqueixa persona  concreta, d’aqueixa institució i des del govern, des de la Conselleria, 
des d’aquesta Direcció General, amb la col·laboració de l’equip de govern, volem reconèixer, amb 
suports,  tant  humans  com econòmics,  la  llavor  distinta  que un professor  i  que un investigador 
vulguen fer, perquè tenen, des de l’autonomia, la capacitat de voler-la fer amb un grau d’intensitat o 
amb un altre i el que pensa aquest director general és: que aquell que tinga més ganes de córrer, ha  
de córrer, pel bé d’ell, de la seua institució. Però ha de ser reconegut i per això s’ha d’establir, i ho 
coneixereu amb detall la setmana que ve, perquè si ho dic jo, és possible que em cessen abans que 
acabe aquest acte, ho coneixereu amb profunditat i amb detall la setmana que ve. I perquè pensem 
que aqueix coneixement tan extraordinari, i avui, ací, acabe d’escoltar que es generen prop de 700 
publicacions, generem més coneixement pràcticament que ningú, com he escoltat en alguna ocasió 
dir a alguns rectors, ocupem la vuitena o la novena posició mundial en generació de coneixement, 
malgrat això s’han d’establir les baules de tota aqueixa cadena, protegir i potenciar aqueixa bàsica 
que no es compra ni es ven demà ni s’intercanvia i que ens fa avançar, evidentment que sí. Però cal  
apostar per l’altra també com a oportunitats de formació del vostre alumne, del vostre titulat i com a 
oportunitats de fer avançar la vostra empresa i de generar noves empreses i no dubtarem ni un minut 
a  donar  suport,  de manera  clara  i  seriosa  a  aquesta,  perquè  entre  altres  coses,  com bé  deia  el 
professor, no fer això seria de banda de qui governa i de banda de la institució, la falta d’ètica  
respecte de la societat que li dóna suport. 

Tindria moltes coses més a contar, no vaig a avorrir-vos ni el rector tampoc m’ho permetria. Dit tot 
açò, jo us vull transmetre que sóc un ferm creient en l’autonomia universitària, i no sols ho sóc, sinó 
que ho he fet  des  que vaig  tindre  l’oportunitat,  als  26 anys,  de començar  a  viure i  a  impartir  
docència, i després investigar. I jo sé que la veritat absoluta d’aqueixa autonomia universitària, si te 
la creus i la fas, individualment i institucionalment, no mai està no acompanyada de problemes de 
tot tipus, des de faena personal, d’il·lusions truncades i de moltes incomoditats que un no es genera. 

Jo vull dir-vos en el meu nom i en el nom del govern de la Generalitat, a les universitats i als vostres 
rectors, que arrisqueu, que li poseu molta il·lusió, tinguem les dificultats econòmiques que tinguem 
arribarem com podrem,  no  serà  un  problema,  un  dubte,  com avui  ha  passat  amb el  vídeo  de 
neurociències, la realitat de l’edifici de medicina en aquesta universitat. Treballem, el rector i aquest 
director general, ja fa mesos, en aquesta qüestió, arrisqueu, poseu il·lusió, trenqueu barreres, no fa 
falta seguir tots els formalismes, per a solucionar els formalismes ja estarà aquest director general, 
ajudeu-me en aqueixa il·lusió i en aqueixa capacitat de resistir aqueixes barreres, a progressar en 
aquesta comunitat. Que sapigueu que em teniu, tota la comunitat universitària, a través del vostre 
rector a la vostra disposició. 

Gràcies pel que heu fet; però, fonamentalment, vull donar les gràcies a l’acadèmia i als qui vénen 
ací a formar-se pel que feu a partir de demà. Gràcies i bon dia. 
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• Gómez Cadenas, Aurelio 
• González Adelantado, Florenci Vicent 

• Grandío Botella, Antonio 
• Grangel Seguer, María de los Reyes 

• Hernández López, Leonor 
• Jarque Fonfría, Juan Carlos

• Lancis Sáez, Jesús 
• Lapeña Barrachina, Leonor 

• Lázaro Guillamón, María del Carmen 
• Llidó Escriva, Dolores María 

• Llusar Barelles, Rosa María 
• López Benet, Francisco 

• López Olivares, Diego 
• López Ortí, José Antonio 

• Marzal Felici, Jose Javier 
• Mínguez Cornelles, Víctor Manuel 

• Molina Morales, Francesc Xavier 
• Moliner Ibáñez, Vicente 

• Moliner Tena, Miguel Á ngel 
• Monzó Fuster, Maria 

• Morell Evangelista, Ignacio 
• Muñoz Torres, María Jesú s 

• Nos Aldás, Eloísa Fernanda 
• Oltra Mestre, María José 

• Orón Moratal, Germán 
• Palmer Andreu, Vicente 

• Pérez Francisco, Miguel 
• Piquer Vicent, Ana María 



• Planelles Fuster, Josep Hilari 

• Rambla Zaragozá, Wenceslao 
• Ríos García, Isabel Marí a 

• Rosas Artola, Manuel José 
• Ruipérez Rodríguez, María Ángeles 

• Sancho Brú, Joaquín Lui s 
• Vicente Palacio, María Aránzazu 

• Vidales Rodríguez, Catalina 

Personal d’administració i serveis 
• Barreda Rochera, Javier 

• Campos Suliano, María Desamparados 
• Cebrían Máñez, María Amparo 

• García Belmonte, Francisco Javier 
• Gómez Navarro, José Miguel 

• González Alamilla, David 
• Grandío Botella, Francisco Javier 

• Herrero Sales, Begonya 
• Iglesias Ortega, José Vicente 

• Martínez Parra, Manuel
• Morte Ruiz, María José 

• Nebot Granell, Manuel 
• Sáez Vidal, Bárbara 

• Tirado Roldán, María Jesús 
• Torlá Barrachina, Catalina 

• Torner Mas, Jordi 

Estudiantat

El 17 de maig es van celebrar les eleccions per a la renovació de l’estudiantat del Claustre,  el  
resultat de les quals va ser el següent: 

• Leiva Tomás, Sandra

• Navarro Llombart, Mar
• Pallarés Tortosa, Enrique

• Bel Tena, Ángel 
• Agustí Cabedo, Pere

• Miret Ballester, Alberto
• Espejo Gil, Asier

• Porcar Ayora, Manel
• Navarrete López, Helena María

• Sendra i Duro, Enric 
• Vivas Odina, Hugo

• Estupiña Mulet, María Soledad
• Piñana García, David



• Serrano Pérez, Adrián

• Rodríguez López, Elisa
• Carceller Esteban, Àlvar 

• Cabedo Esteve, David
• Edo García, Lorena

• Roselló Ivars, Josep
• García Tirado, Rubén 

• Beltran Pérez, Carles
• Beltrán Adell, Aída

• Banyuls Fuster, Glòria
• Alberola Lorente, Ainhoa

• Fabregat Boneta, Víctor 
• Segarra Giner, Manuel Vicente

• Foix Vidal, José Antonio
• García Martínez, Àngela

• Saura Vilar, Juan Luis
• López Malest, Argeime

• Varea Cosín, Alba
• Herrero Pascual, Carlos Juan

• Mon Breva, Carlos
• Aguayo García, Noelia

• Ahmedou Sidi, Mohamed Ali
• Moreno Agustí, Anna

• Salvador Romero, Carmen M.

Becari
• Fabregat Tena, Víctor

Mesa del Claustre

President: 
• Vicent Climent Jordà

Secretària: 
• María Victoria Petit Lavall

Vocals

Pel personal docent i investigador:
• Diego López Olivares
• Rosa M. Agost Canós   

Per l’estudiantat: 

Després de les eleccions, també es va renovar la representació en la Mesa; van resultar elegits: 
• Lorena Edo García i Adrià Serrano Pérez 

Pel personal d’administració i serveis: 
• María Jesús Tirado Roldán



Consell de Direcció

El passat curs , com a conseqüència de la jubilació del gerent Antonio Montañana, es va produir una 
remodelació del Consell de Direcció. Va ser nomenat nou gerent de l’UJI, Andrés Marzal Varó, i 
vicerector de Campus, Noves Tecnologies i PAS, Pablo Aibar Ausina, amb una redistribució de les 
funcions dels membres del Consell de Direcció: 

• Vicent Climent Jordà, rector

• Antonio Barba Juan, vicerector d’Investigació i Postgrau 
• Inmaculada Fortanet Gómez, vicerectora de Cooperació, Relacions Internacionals i 

Institucionals i Multilingüisme 

• Miguel Ángel Moliner Tena, vicerector de Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació 
• M. Ángeles Fernández Izquierdo, vicerectora de Fundacions i Responsabilitat Social 

• Wenceslao Rambla Zaragozá, vicerector de Cultura i Extensió Universitària 
• Francisco López Benet, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 

• Pilar García Agustín, vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa 
• Aurelia Bengochea Morancho, vicerectora d’Estudis i Espai Europeu d’Educació Superior 

• M. Victoria Petit Lavall, secretària general 

Consell de l’Estudiantat

REPRESENTACIÓ

• Jornades d’acollida   → En aquestes jornades organitzades pel Vicerectorat d’Estudiants, 
Ocupació i Innovació Educativa , per mitjà de la Unitat de Suport Educatiu, participa el 
Consell de l’Estudiantat donant una sèrie de xarrades informatives sobre la Universitat. 

• Eleccions de delegats i subdelegats   → Des de la Junta Electoral s’organitza i el Consell de 
l’Estudiantat col·labora en les distintes eleccions de curs de cada una de les titulacions. 

• Eleccion  s   de delegats i subdelegats en els màster i postgrau   → Com a novetat, enguany, des 
de la Junta Electoral s’organitza i el Consell de l’Estudiantat col·labora en les distintes 
eleccions de cada màster i postgrau. 

• Eleccions de   c   oordinadors de   t  itulació   → El Consell organitza i coordina les eleccions per a 
ser coordinador de cada una de les titulacions de la universitat. 

• Adaptació del reglament   → A proposta del Vicerectora t d’Estudiants, Ocupació i Innovació 
Educativa , el Consell de l’Estudiantat, va proposar una adaptació al reglament, perquè totes les 
titulacions, independent que siguen del pla antic o pla nou, puguen tindre la representació 
estudiantil pertinent, sense cap problema legal, així com assegurar en màxim nombre de 
coordinadors, respectant la màxima representació de cada carrera. 

• Consell General d’Estudis (CGE)   → Amb l’aprovació del nou reglament del Consell de 



l’Estudiantat, en CGE substitu ei x l’antic CGT (Consell General de Titulacions), tenint les 
mateixes competències, amb la novetat de la incorporació en aquest òrgan de poder formar part 
ara els coordinadors dels màster s i postgrau. Aquest òrgan està compost pels distints 
coordinadors de titulació, grau, màster i postgrau, aquest últim any el que s’ha fet és dinamitzar 
i fer partícip aquest òrgan de representació, ja que és un fòrum de debat entre les distintes 
titulacions o estudis en què es pot posar en comú els distints problemes que entre carreres 
puguen tindre, per a adoptar entre tots la millor solució. 

• Jornad  e  s de Representació Interna de l’UJI   → El Consell de l’Estudiantat ha organitzat a 
mitjans del mes de novembre unes jornades de representació interna, en les quals estan 
destinades per als delegats i subdelegats de cada una de les classes que  tenen les titulacions. 
En aqu estes jornades s’impart eixen distintes xarrades durant un cap de setmana intensiu, 
aquestes xarrades són formatives i informatives sobre el funcionament de la representació de 
l’UJI, així com la realització d’activitats lúdiques per a poder interactuar en públic cada un dels 
representants. Els temaris que s’impart eixen en les jornades són: Espai europeu d’ educació s 
uperior, Normativa acadèmica, Representació interna, Noves tecnologies, i com a novetat 
enguany s’ha impartit l’Estatut de l’ estudiant. A aquelles persones que realitzen aquestes 
jornades i després presenten el comunicat de pràctiques, el Consell els expedirà el certificat 
d’un crèdit de lliure configuració o ECTS. 

• Jornad  e  s de Portes obertes   → Organitzades pel Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i 
Innovació Educativa , per mitjà de la Unitat de Suport Educatiu, el Consell participa 
activament en aqu estes jornades destinades als futurs estudiants, donant una sèrie de xarrades 
molt dinàmiques per a animar-los a estudiar a la nostra universitat, així com representar e ls 
seus companys. Com a novetat enguany des del Consell s’ha coordinador i creat tot els 
itineraris que s’ha de seguir, així com la coordinació integra de les persones voluntàries a 
realitzar cada un dels itineraris turístics per la universitat. A aquelles persones que realitzen les 
dites labors de voluntaris, el Consell els expedirà un certificat de reconeixement de mig crèdit 
de lliure configuració o ECTS. Aquesta activitat es realitza conjuntament amb l’USE, tenint 
cada un les seues competències designades. 

• Jornad  e  s de l’Estatut de l’Estudiant   → Organitzades pel Vicerectorat d’Estudiants, 
Ocupació i Innovació Educativa , per mitjà de la Unitat de Suport Educatiu, a causa de 
l’aprovació del nou estatut de l’Estudiant. Des del Consell de l’Estudiantat, se’ls va donar 
difusió per mitjà d’unes jornades formatives, destinades per als representants, i per a tot 
l’alumnat de la universitat. 

• Plenari de l’Estatut de l’Estudiant   → El Consell de l’Estudiantat va col·laborar en aquest 
plenari que va tindre una duració d’un dia i que va organitzar el Vicerectorat d’Estudiants, 
Ocupació i Innovació Educativa . En aquest plenari es va n incloure una sèrie de xarrades per 
part de les associacions estudiantils i distints serveis de la universitat, així com pels membres 
del Ple del Consell de l’Estudiantat, i va finalitzar amb un debat en el qual van participar 
diferents persones com ara la presidenta de la delegació d’estudiants de la Universitat 
Politècnica de València i la secretària general de la CREUP, entre altres de la mateixa 
universitat. Aquesta activitat per a tots els participants, el Consell va expedir un certificat de 
mig crèdit de lliure configuració o ECTS. 

• Nomenaments d   e representació estudiantil a les comissions de la   U   niversitat → Totes les 
comissions amb representació estudiantil, són propos ad es pel Consell de l’Estudiantat als 
diferents vicerectorats. En aquest punt es tracta de buscar la persona millor qualificada en 



funció de la matèria que es vaja a tractar en cada comissió. 

• CREUP   → El Consell de l’ Estudiantat, com a universitat publica, és membre amb dret de vot. 
Diversos membres del Consell assist eixen i col·laboren amb la CREUP, per a representar a tots 
els estudiants amb caràcter nacional i internacional de les universitats públiques d’Espanya. 
Aquesta associació és un fòrum de debat dels membres per a poder emprendre les mesures 
oportunes. 

• CEUNE   → El Consell de l’Estudiantat és membre tant del ple com de la permanent del 
CEUNE, que està representat per les universitats p ú bliques, privades i associacions estatals de 
representació estudiantil. El president del Consell de l’Estudiantat és membre nat del Ple del 
CEUNE, i ha sigut triat per a ser membre de la junta permanent del dit òrgan, que està presidit 
pel ministre de C ultura. En aquest òrgan es tracten tots els temes que puguen afectar tant l’un 
com l’altre per a buscar la millor solució. 

NOVES TECNOLOGIES

• Recursos en xarxa   → El Consell de l’Estudiantat, per a optimitzar el temps i els recursos, té 
tots els seus ordinadors connectats a una xarxa interna amb un servidor propi, per a poder 
treballar internament entre ells mateixos . 

• Curs WEB UJI   → El Consell de l’Estudiantat va impartir un curs destinat en especial als nous 
estudiants, on se’ls form a sobre el funcionament de la pàgina web de l’UJI, per a així poder 
optimitzar i traure-li el màxim rendiment . A aquelles persones que realitzen el dit curs el 
Consell els expedirà un certificat de reconeixement d’un crèdit de lliure c onfiguració o ECTS. 

• Web del   C  onsell   → Des del Consell de l’Estudiantat s’ha reestructurat la pàgina web 
www.consell.uji.es     , i s’ha fet més dinàmica, accessible i actualitzada  constantment. 

• Xarxes s  ocials   → El Consell de l’Estudiantat porta la gestió de les següents xarxes socials més 
comunes, que són: Facebook, Tuenti , Twitter, per a així poder tindre informats tots els 
estudiants, a més de tindre altres vies de recollida d’opinions. 

• Pujada al nú  vol   → El Consell de l’Estudiantat, juntament amb el Vicerectorat d’Estudiants, 
Ocupació i Innovació Educativa , ha fet distintes difusions de la pujada al núvol, i han sigut 
pioners en afegir-se . 

• Formulari  s   en línia → El Consell de l’Estudiantat cada vegada més aplica les noves 
tecnologies per als distints tramites d’inscripció que es puguen presentar, com ara el voluntariat 
del FIB i Costa de Foc o el de l’Arenal Sound, per a garantir una millor transparència i 
funcionament del sistema d’inscripció. 

• Creació del   p  rograma de   c  ontrol de   p  olseres   → El Consell de l’Estudiantat, per a portar un 
control dels estudiants que sol·liciten la polsera per a fer les p aelles, ha creat un programa 
interconnectat amb el servidor de la matrícula, per a evitar duplicitats de persones, així com 
tindre la seguretat dels estudiants matriculats. Aquest programa es va fer amb la col·laboració 
del Servei d’Informàtica. 

http://www.consell.uji.es/


• L  l  ist  e  s de   c  orreus   → El Consell de l’Estudiantat gestiona les seues pròpies llistes de correus 
que depenen del Consell, així com la moderació dels correus de cada una de les llistes i crea 
noves llistes, com ara la de delegats, per a tindre una major privacitat dels delegats i 
subdelegats. 

• Co  ndicionamiento del   Co  nsell   → L’edifici del Consell de l’Estudiantat, necessitava una sèrie 
de millores: instal·lació d’un a rampa a l’entrada principal per als minusvàlids, i de dos armaris 
de paret, un a l buit de  l’escala i l’altre en el magatzem. 

• Creació i organització dels plans de la setmana de benvinguda   → Des del Consell de 
l’Estudiantat es creen tots els plans de distribució de totes les activitats que tindran lloc per a la 
setmana de benvinguda, complint les normatives vigents i seguint les directrius de l’ Oficina de 
Prevenció de Riscos i Medi Ambient. 

ALTRES 

• Voluntaria  t   dels   f  estivals   → Com tots els anys el Consell coordina el voluntariat, que són 
estudiants de la Universitat , per als festivals Arenal Sound i el FIB, amb la novetat d’enguany 
d’incorporar un nou festival en el voluntariat, Costa de Foc. 

• Premis del Consell de l’Estudiantat   → Enguany, com a primera vegada, el Consell de 
l’Estudiantat ha organitzat uns premis de reconeixement estudiantil, que han recaigut en els 
exportaveus del Consell, els millors esportistes i els millors estudiants. 

• Infraestructur  e  s   → El consell de l’Estudiantat, el Vicerectorat d’ Infraestructures i el 
Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa , ha realitzat distintes millores, tant 
en l’edifici del consell com la proposta de condicionament de l’ampliació de la xarxa wifi-net. 

• Infraestructur  e  s de paelles   → el Consell de l’Estudiantat, e l Vicerectorat d’ Infraestructures i 
l’OTOP coordinen tot el muntatge de les infraestructures per a l’esdeveniment de la festa de les 
paelles , així com la contractació de les distintes empreses proveïdores del material necessari. 

• Infraestructur  e  s, setmana de benvinguda   → el Consell de l’Estudiantat, el Vicerectorat 
d’Infraestructures i l’OTOP coordinen tot el muntatge de les infraestructures per a setmana de 
benvinguda, així com la contractació de les distintes empreses proveïdores del material 
necessari. 

• Organi  t  zació de la   s   etmana de   benvinguda   → el Consell de l’Estudiantat, organitza la 
setmana de benvinguda, que ofereix a tota la societat castellonenca, encara que està destinada 
als estudiants de la Universitat, diverses activitats lúdiques, xarrades informatives i formatives, 
i fires alternatives. 

• UJI-FEST → el Consell de l’Estudiantat, per primera vegada, organitza un dia de concerts per 
als grups musicals formats pels mateixos estudiants, que substitueix i s’adapta al que 
anteriorment es deia UJI-POP. 



Deganats i direccions de centres, vicedegans i 
vicedireccions, i direccions de departaments

Deganats i direcció de l’Escola

• Agost Canós, Rosa María; degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
• Gual Arnau, José Joaquín; director de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 

Experimentals 

• Pauner Chulvi, Cristina; degana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
• Ruipérez Rodríguez, María Ángeles; degana de la Facultat de Ciències de la Salut 

Direccions de departaments

Facultat de Ciències Humanes i Socials 

• Bermúdez Ramiro, Jesús; Dep. de Filologia i Cultures Europees 
• Borja Albi, Anabel; Dep. de Traducció i Comunicació 

• Campoy Cubillo, María Carmen; Dep. d’Estudis Anglesos  
• Ferrer Maestro, Juan José; Dep. d’Història, Geografia i Art 

• García Marzá, Vicente Domingo; Dep. de Filosofia i Sociologia
• Marzal Felici, José Javier; Dep. de Ciències de la Comunicació 

• Pellicer España, María del Carmen; Dep. d’Educació 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

• Albert Ortiz, José Miguel; Dep. d’Economia  

• Camarero Suárez, María Victoria; Dep. de Dret del Treball, Seguretat Social, Eclesiàstic i de 
l’Estat 

• García Edo, Vicent; Dep. de Dret Privat 

• López Navarro, Miguel Ángel; Dep. d’Administració d’Empreses i Màrqueting
• Matallín Sáez, Juan Carlos; Dep. de Finances i Comptabilitat 

• Orón Moratal, Germán; Dep. de Dret Públic 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

• Alcaraz González, Antonio Diego; Dep. de Física

• Badía Contelles, José Manuel; Dep. d’Enginyeria i Ciència dels Computadors 
• Carda Usó, Pedro Miguel; Dep. de Química Inorgànica i Orgànica 

• Cerezo García, Miguel; Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural  
• Galindo Pastor, Carlos; Dep. de Matemàtiques 

• García Sevilla, Pedro; Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics 



• Jarque Fonfría, Juan Carlos; Dep. d’Enginyeria Química 

• Pérez González, Antonio; Dep. d’Enginyeria Mecànica i Construcció 
• Safont Villarreal, Vicente Sixto; Dep. de Química Física i Analítica 

• Vila Pastor, Carlos; Dep. d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 
•

Facultat de Ciències de la Salut 

• Ávila Rivera, César Carlos; Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 
• Orts Cortés, María Isabel; Unitat Predepartamental d’Infermeria  

• Pinazo Calatayud, Daniel; Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 
• Sánchez Andrés, Juan Vicente; Unitat Predepartamental de Medicina

Vicedeganats i vicedireccions

Facultat de Ciències Humanes i Socials

• Bernabé Muñoz, Iolanda; vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials  
• Blasco Mayor, María Jesús; vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, grau en 

Traducció i Interpretació

• Blay Arráez, María del Rocío; vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, grau 
en Publicitat i Relacions Públiques 

• Gea Valor, Maria Lluïsa; vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, grau en 
Estudis Anglesos

• Casero Ripollés, Andreu; vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, grau en 
Periodisme 

• Sáez Soro, Emilio; vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, grau en 
Comunicació Audiovisual 

• Sales Ciges, María Auxiliadora; vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, 
llicenciatura en Psicopedagogia

• García Antolín, Roberto José; vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, grau en 
Mestre o Mestra d’Educació Primària

• Salvador Bauzá, Miguel; vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, grau en 
Mestre o Mestra d’Educació Infantil

• Reverter Bañón, Sonia; vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, grau en 
Humanitats: Estudis Interculturals 

• Rabassa Vaquer, Carles Alfred; v icedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, grau en 
Història i Patrimoni 

•

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

• Callarisa Fiol, Luis José; vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 
llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 

• Callarisa Fiol, Luis José; vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, grau 
en Administració d’Empreses 



• Cordero Cutillas, Iciar; vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

• Escrig Tena, Ana Belén; vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 
llicenciatura en Ciències del Treball 

• Ginés Vilar, Miguel; vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, grau en 
Economia 

• Ginés Vilar, Miguel; vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 
diplomatura en Ciències Empresarials 

• Guisasola Lerma, Cristina; vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 
grau en Criminologia i Seguretat 

• Guisasola Lerma, Cristina; vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 
graduat en Seguretat i Ciències Policials 

• Juan Mateu, Fernando; vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, grau en 
Dret 

• Lapiedra Alcamí, Rafael; vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, grau 
en Turisme 

• Lapiedra Alcamí, Rafael; vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 
diplomatura en Turisme 

• Muñoz Torres, María Jesús; vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 
grau en Finances i Comptabilitat 

• Planchadell Gargallo, Andrea; vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 
llicenciatura en Dret (pla de 2002) 

• Tomás Mallén, Beatriz Susana; vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques, diplomatura en Gestió i Administració Pública 

• Tomás Mallén, Beatriz Susana; vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques, grau en Gestió i Administració Pública (pendent d’autorització d’implantació) 

• Vicente Palacio, María Arantzazu; vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques, diplomatura en Relacions Laborals (pla de 2002) 

• Vicente Palacio, María Arantzazu; vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques, Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

• Aramburu Cabo, María José; vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, Enginyeria Informàtica (pla de 2001) 

• Aramburu Cabo, María José; vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, grau en Enginyeria Informàtica 

• Belenguer Balaguer, Enrique Francisco; vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals, grau en Enginyeria Elèctrica 

• Beltrán Arandes, Joaquín; vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, grau en Química 

• Beltrán Arandes, Joaquín; vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, llicenciatura en Química (pla de 2002) 

• Beltrán Porcar, Vicente; vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, Enginyeria Química 

• Beltrán Porcar, Vicente; vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, grau en Enginyeria Química 

• Bovea Edo, María Dolores; vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, Enginyeria Industrial 



• Bovea Edo, María Dolores; vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

• Flors Herrero, Víctor; vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 

• Flors Herrero, Víctor; vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d’Hortofructicultura i Jardineria 

• Galán Serrano, Julia; vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 

• Galán Serrano, Julia; vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (pla de 1995) 

• Gallardo Izquierdo, Antonio; vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals 

• Pitarch Roig, Á ngel Miguel; vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, Arquitectura Tècnica 

• Pitarch Roig, Ángel Miguel; vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, grau en Enginyeria d’Edificació 

• Simó Vidal, Amelia; vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, graduat en Matemàtica Computacional 

• Simó Vidal, Amelia; vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, grau en Matemàtica Computacional 

• Vilar Torres, Juan Miguel; vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 

Facultat de Ciències de la Salut

• Ballester Arnal, Rafael; vicedegà de la Facultat de Ciències de la Salut; llicenciatura en 
Psicologia 

• Ballester Arnal, Rafael; vicedegà de la Facultat de Ciències de la Salut; grau en Psicologia 

• Maciá Soler, María Loreto Josefa; vicedegana de la Facultat de Ciències de la Salut; grau en 
Infermeria 

• Quero Castellano, Soledad; vicedegana de la Facultat de Ciències de la Salut 



Unitat d’Igualtat

UNITAT D’IGUALTAT 

El  23/09/2011,  la  Unitat  d’Igualtat  de  l’UJI  va  ser  anfitriona  de  la  II  Trobada  de  les  Unitats 
d’Igualtat de les Universitats Pùbliques Valencianes, que va comptar amb la presència del Rector de 
l’UJI, i  la participació de les Unitats d’Igualtat de les Universitats de València, Alacant, Miguel 
Hernández d’Elx i una del.legació del Vicerectorat de Benestar Social de la Universitat Politècnica 
de València. 

La Directora de la Unitat d’Igualtat va presentar del Protocol per a la prevenció, detecció i actuació  
en  els  supòsits  d’Assetjament  laboral,  assetjament  sexual  i  assetjament  per  raó de  sexe  de  la  
Universitat Jaume I en la European Gender Summit (Parlament Europeu-Brussel.les, 8-9 novembre 
2011), on el Protocol de l’UJI va ser calificat com a bona pràctica institucional . 

Concessió per la Unitat d’Igualtat de  dues beques de matricula per a cursar estudis al  Màster 
Universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat i al Màster Universitari en Investigació  
Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania . 

Amb ocassió de la commemoració de la Setmana del 25 noviembre (Dia internacional contra la 
violencia sobre les Dones) es van portar a terme els següents actes: 

• Concert de Poesia electrònica: Camí Fondo, Col·lectiu: «El joc de les paraules # 2». Paranimf 
de la Universitat Jaume I 

• Lectura dramatitzada: «María Colorada», d’Isabel Carmona i Joaquín Hinojosa (Sala de graus 
de la Facultat de Ciències Humanes i Socials), per La Imposible Compañía 

• Conferència Profa. Dra. Amparo Merino Segovia (Universitat de Castella- La Manxa): Protocolos  

antiacoso y responsabilidad social corporativa (RSC) 
• Conferència del Prof. Dr. Fernando Valdés Dal-Ré (Universitat Complutense de Madrid). 

Magistrat del Tribunal Constitucional. Violencia de género y planes de igualdad. 

• Exposició de cartelleria ( halls de l’ESTCE i de la FCHS): “¡No tengo dueño!”, de l’artista 
Diana Raznovich, per prèstec del Centre de Estudis de les Dones (Universitat d’Alacant) 

Amb ocassió de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, van tindre lloc els  
següents actes:

• Conferència Profa. Dra. Carla Sanchís Segura (Universitat Jaume I): Té sexe el cervell? 
Diferències i semblances dels cervells d’ homes i dones 

• Més enllà del tupper de la mare: a la cuina, PRINGA’T!  (Laboratori d'autonomia i 
supervivència culinària per a l'estudiantat, a càrrec de personal de l'Escola d'Hostaleria i 
Turisme de Castelló). 

Participació de la Directora de la Unitat d’Igualtat en la “Jornada de Trabajo LA IGUALDAD EN  
LA EDUCACION Y EN LA CULTURA. PROCESO Y DIALOGO”, que es va portar a terme el dia  
10 de maig de 2012 en la Universitat  d’Alacant,  desenvolupant  la ponència   “ Los planes de  
igualdad  en  la  Consellería  de  Educación  y  en  las  Universidades:  estrategias,  alternativas,  
colaboración de la sociedad civil”. 

http://www.uji.es/bin/serveis/ui/not/11120700.pdf
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En compliment del I Pla d’Igualtat de l’UJI:
• s’han elaborat els Informes d’Impacte de Gènere de le convocatòries de 

promocions/transformacions del PDI corresponents al 2n semestre 2011 i al 1er semestre 2012

•  s’ha impartit el Programa de Formació bàsica en matèria d’igualtat de dones i homes, adreçat a 
l PAS 

S ’ha  impartit  el  Programa de Formació  del  PDI  “INTEGRACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE  
GÈNERE  EN  LA  ACTIVITAT  DEL  PDI” ,  semipresencial,  de  30  hores  de  durada,  amb  la 
participación  del  Centre  d’Estudis  de  les  Dones  (Universitat  d’Alacant)  y  el  Grup  de  Recerca 
Gènere, ciències i ensenyament de les ciències (GCEC) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
La formació, integrada en l’oferta formativa de l’USE, ha estat composada per una part comú (on 
line) y quatre tallers presencials paral.lels d’especialitat adreçats al PDI de cada uns dels Centres de 
l’UJI (FCHS, FCJE, ESTCE, FCS); 

S’ha dissenyat i elaborat  l’Eina per a l’Avaluació del Compliment del I Pla d’Igualtat de l’UJI  
2010-2014 , per a poder portar a terme l’auditoria interna el compliment de l’esmentat Pla 



Comptes anuals i informes d'auditoria de l'exercici 2011

Els comptes anuals,  corresponents a l’exercici  2011 de la  Universitat  Jaume I de Castelló,  que 
comprenen el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, la liquidació del pressupost i la 
memòria, van ser informats favorablement pel Consell de Govern i,  posteriorment, aprovats pel 
Consell Social, en les reunions dels dies 17 i 19 d’abril de 2012, respectivament. 

Les principals magnituds, expressades en euros, dels esmentats comptes són: 

MAGNITUD EXERCICI 2011 EXERCICI 2010

Actiu immobilitzat 329.387.527,73 321.652.008,44

Actiu circulant 47.937.961,65 45.418.669,49

Actiu total 377.325.489,38 367.070.677,93

Fons propis 230.275.808,45 221.248.112,15

Ingressos a distribuir  diversos exercicis 5.218.923,80 3.840.465,16

Creditors a llarg termini 92.233.229,24 91.223.437,43

Creditors a curt termini 44.717.653,36 43.490.369,60

Provisions per a riscos 4.879.874,53 7.268.293,59

Passiu total 377.325.489,38 367.070.677,93

Resultat economicopatrimonial 9.027.696,30 12.508.399,48

Saldo pressupostari de l’exercici 2.420.617,35 24.342.160,39

Superàvit de finançament de l’exercici 3.244.451,02 10.442.254,13

Romanent de tresoreria afectat 32.208.020,60 32.841.857,04

Romanent de tresoreria no afectat -5.698.705,93 -7.244.993,41

Romanent de tresoreria total 26.509.314,67 25.596.863,63

La Intervenció General de la Generalitat Valenciana, a través de l’empresa Deloitte, ha realitzat una 
auditoria integral de l’exercici 2011. En l’esborrany de l’informe d’1 de juny de 2012, subscrit per 
ambdues, s’ha emès una opinió favorable per al conjunt dels comptes anuals. 

Presupost de l'exercici 2012
Presupost de l’exercici 2012

La xifra total pressupostada de despeses per a 2012 ascendeix a 104.841.000 €, import inferior al de 
2011 en un 8,54%. 

Les previsions de l’estat de despeses s’estructuren en quatre programes pressupostaris, igual que els 
anys  anteriors,  amb l’objecte  d’aportar  una informació més detallada de l’aplicació dels  crèdits 
pressupostaris. Aquests programes són els següents: 



422-A: Direcció i serveis generals

422-C: Cultura i implicació social

422-D: Ensenyaments universitaris 

541-A: Investigació científica i tècnica

El programa 422-A, «Direcció i  serveis generals»,  inclou les despeses relatives a activitats que 
afecten, amb caràcter general, a tota la Universitat, les quals consisteixen en l’exercici de funcions 
de direcció, assessoraments, despeses de suport administratiu a tota l’organització de la comunitat 
universitària, les despeses que són comunes a tots els programes, com és el cas del subministrament 
d’energia elèctrica, de l’aigua, les assegurances d’edificis, de vehicles, així com les inversions en 
obres i equipament destinats a la construcció del campus universitari. El pressupost del programa 
422-A ascendeix a 41.171.783,62 € i representa un 39,27% del total del pressupost. 

El programa 422-C, «Cultura i implicació social», comprèn totes les despeses ocasionades com a 
conseqüència de la realització d’activitats relacionades amb la promoció i difusió de la cultura i dels 
esports, també les accions adreçades a la internacionalització i la cooperació de la Universitat i, 
finalment, totes les despeses relacionades amb el benestar de la comunitat universitària i amb la 
protecció del medi ambient. Aquest programa es dota amb un pressupost inicial de 6.163.033,18 € i 
representa un 5,88% del total del pressupost. 

El programa 422-D, «Ensenyaments universitaris»,  inclou les despeses directament relacionades 
amb l’activitat de l’ensenyament universitari; el pressupost per a 2012 es calcula en 44.709.991,50 
€ i representa un 42,65% del total del pressupost per a 2012.

El programa 541-A, «Investigació científica i tècnica», arriba als 12.796.191,70 € en 2012, i era en 
2011  de  10.686.972,50  €;  per  tant,  experimenta  un  increment,  calculat  en  un  19,74%,  que  es 
correspon amb un 12,21% del total del pressupost de 2012. 

L’UJI, en 2012, té previst iniciar les obres de l’edifici de la Facultat de Ciències de la Salut. Per a  
fer front a aquestes inversions l’UJI comptarà amb un préstec de l’IVF que ascendeix a 9.000.000 €, 
sis dels quals s’ingressaren en 2011 i seran els que s’utilitzaran per a finançar el cost de la primera 
anualitat d’aquesta inversió.

A més, com a previsió de les despeses que pot ocasionar la possible sentència pendent sobre la 
construcció de l’edifici de Ciències Humanes, es va dotar una partida de 2.500.000 € en aquest 
capítol.

La  resta  de  l’import  pressupostat  en  el  capítol  6,  inversions  reals,  4.308.760,75  €  inclou 
principalment les inversions pròpies de l’UJI, finançades amb el propi esforç pressupostari, i que es 
concretaran en diverses obres d’ampliació i millora, en millores en les instal·lacions d’enllumenat i 
de climatització, adquisició d’equipament informàtic, així com adquisició de fons bibliogràfics.



Obres de nova construcció i de reforma, ampliació i millora

Durant  aquest  curs  han  finalitzat  les  obres  del  segon  edifici  del  Parc  Científic  i  Tecnològic,  
denominat  Espaitec  2.  Aquest  edifici  està  projectat  i  construït  amb  criteris  de  sostenibilitat  i 
eficiència energètica i és el primer edifici d ’àmbit públic de la Comunitat Valenciana amb una 
qualificació energètica del tipus B. 

S’han redactat, per l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes, els projectes del Servei d’Experimentació 
Animal i la fase 1 de la Facultat de Ciències de la Salut, la qual conté el mòdul docent, el de serveis  
comuns i el d’investigació. 

L’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes ha realitzat un conjunt d’actuacions d’eficiència energètica 
que han consistit en la substitució parcial de les màquines refrigeradores dels edificis de la Facultat 
de  Ciències  Jurídiques  i  Econòmiques  i  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències 
Experimentals, així com en l’aplicació de variables de temperatura i horari en el sistema de gestió 
de  les  instal·lacions,  que  ha  permès  un  estalvi  de  1.060.733 kilowatts  en  un  any,  respecte  de 
anterior. 

Contractació

Servei de Contractació i Assumptes Generals

El  Servei  de  Contractació  i  Assumptes  Generals  és  l’encarregat  de  tramitar  els  expedients  de 
contractació administrativa (obres, subministraments, serveis i contractes administratius especials) i 
contractació  privada  (compravenda,  donació,  permuta,  arrendament  i  resta  de  negocis  jurídics 
anàlegs  sobre  béns  immobles,  etc);  a  excepció  dels  contractes  menors  que  no  tinguen  la 
consideració, segons les bases d’execució del pressupost de la Universitat Jaume I, de despeses de 
gestió centralitzada.

D’altra banda, el Servei intervé en algunes matèries relacionades amb les societats mercantils o 
d’altre tipus d’entitats que controla la Universitat, i té assignades una sèrie de funcions relatives a 
assumptes generals universitaris que són, entre altres, les següents: revisió, seguiment i supervisió 
d’alguns  contractes  de  serveis;  coordinació  del  personal  de  suport  i  del  Registre  General; 
organització del repartiment de correu i de les màquines d’oficina d’ús general.

Expedients de contractació
Es tramiten les peticions rebudes per mitjà del procediment de contractació pertinent, d’acord amb 
la legislació. S’elaboren els plecs de clàusules administratives particulars i  es realitzen totes les 
actuacions i els tràmits preceptius des de l’inici de l’expedient fins a la finalització del termini de  
garantia. Es cursen les invitacions o es publiquen els anuncis en els diaris oficials corresponents, es 
convoca i s’assisteix a les meses de contractació de les quals forma part la cap del Servei, que hi 
actua com a assessora jurídica, i una funcionària del Servei, que hi actua com a secretària de la 
mesa.

Durant el primer semestre de l’any 2012 és va iniciar un expedient de contractació corresponent a l’ 
atorgament d’autoritzacions d’ocupació temporal d’espais de la Universitat Jaume I de Castelló a 
empreses de base tecnològica i empreses innovadores per a la Universitat Jaume I amb destinació a 
l’edifici Espaitec 2 i la concessió demanial d’ocupació temporal privativa de l’edifici de l’Escola 
Infantil de la Universitat Jaume I de Castelló.



Expedients de contractació. Any 2011
Obres Import Subministram

ents
Import Assistències, 

serveis i altres
Import

2 241.451,67 30   3.067.227,59 40 9.109.498,60 

Expedients de contractació fins el 31/05/2012
Obres Import Subministram

ents
Import Assistències, 

serveis i altres
Import

1 2.286.036,71 4 632.257,69 21 1.648.393,09

Contractes menors

En aqueixos casos en què no pertoca fer licitació,  es tramiten las sol·licituds com a contractes 
menors.

Contractes menors. Any 2011
Obres Import Subministram

ents
Import Assistències, 

serveis i altres
Import

5 175.361,88 953 2.119.472,47 45 417.055,06

Contractes menors fins el 31/05/2012
Obres Import Subministram

ents
Import Assistències, 

serveis i altres
Import

3 141.160,28 369 579.874,25 40 348.328,79

 



Planificació i qualitat

L’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) és la unitat que s’encarrega de promoure 
la millora contínua tant dels processos com dels serveis que es presten a la Universitat Jaume I des 
de l’enfocament de la qualitat. La funció d’aquest servei és donar suport i assessorament als centres, 
departaments i oficines i serveis de la Universitat i fomentar la participació en la millora de les 
usuàries i usuaris, tant interns com externs. 

Promoció de la qualitat

El personal de l’OPAQ, durant aquest curs, ha difós coneixement i també ha rebut formació en 
matèria de qualitat. 

Pel que fa a la difusió en matèria de qualitat, cal destacar:

• La participació en el desenvolupament dels cursos «L’espai europeu d’ensenyament superior i 
el paper de l’estudiantat», dirigit a tot l’estudiantat. 

• L’organització de la XI Jornada sobre la Qualitat a l’UJI, dins de la XVII Setmana Europea de 
la Qualitat, que va tindre lloc el 17 de novembre de 2011 amb el títol «El seguiment dels títols» 
dirigida a tot el personal de la Universitat. A la jornada van assistir-hi com a ponents Julia 
Climent Monzó, directora de l’AVAP, Enric Roig Arranz, cap del Servei d’Acreditació i 
Avaluació de la Qualitat Universitària, i els vicerectors amb competències en estudis i qualitat 
de les universitats públiques valencianes. 

• L’organització, conjuntament amb el Servei de Formació del PAS de Recursos Humans, de dos 
cursos dins del Programa de formació de directius: « Gestió eficaç del temps en el treball » i « 
Aplicació pràctica de la gestió del temps amb Google Calendar ». 

D’altra banda, s’han realitzat actualitzacions en la pàgina web de l’Oficina de Promoció i Avaluació 
de la Qualitat amb caràcter periòdic, s’ha difós la informació més rellevant entre els usuaris i 
usuàries, i s’ha facilitat informació completa i detallada de les diverses activitats desenvolupades 
per l’Oficina. 

Pel que fa a la formació rebuda, cal dir que el personal de l’OPAQ ha participat en jornades, fòrums 
i cursos, organitzats tant en l’UJI com en altres organismes, com per exemple el Foro d’Almagro, la 
III Jornada de Reflexió i Debat de les Unitats de Qualitat de les Universitats Espanyoles, 
organitzada per la Universitat de Valladolid, el IX Fòrum Internacional sobre Avaluació de la 
Qualitat de la Investigació i de l’Educació Superior (FECIES) o el Fòrum d’Universitats del Club 
Excel·lència en Gestió. 

Finalment, aquest curs s’han realitzat diverses accions de benchmarking, entre les quals cal destacar 
la visita a la Universitat dels tècnics de la Universitat Politècnica de València i de la Universitat 
d’Alacant. 

Organització Tecnològica i Projectes

Organització del procés tecnològic TI/SI

Entre les activitats portades a terme pel Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica en aquest 
àmbit  d’actuació  cal  destacar  les  següents  iniciatives  que necessiten i  milloren l’actual  sistema 
d’informació, analitzen i possibiliten la incorporació de noves tecnologies i, per tant, ens permeten 

http://www.uji.es/CA/serveis/rec-hum/formapas/dir2012.html#3
http://www.uji.es/CA/serveis/rec-hum/formapas/dir2012.html#1


millorar el posicionament TI/SI de l’UJI i el seu alineament al nou pla estratègic 2014, entenent 
posicionament com a font d’avantatge competitiu, imatge i reputació. 

Prospectiva, organització i sistemàtiques
• La participació en el seguiment del document de criteris i el desenvolupament d’un quadre de 

comandament institucional integral de suport al PE2014.

• Taller de Capital Intel·lectual amb l’aplicació de la prospectiva estratègica com a eina d’anàlisi 
dins del projecte “Després de Bolonya...què?”, desenvolupat amb la Càtedra Increa i l’OCIT, i 
orientat al procés de valorització.

• Participació en el grup base del model EFQM aplicat a l’UJI.

• Participació en el grup de revisió de l’actual portal de l’UJI.
• Participació en el grup de treball UJIMEDIA de l’UJI.

Govern TI
• Aplicació i millora del Marc TI/SI de l’UJI com a model de referència sobre Govern TI a 

aplicar en la gestió de tecnologia en el sistema universitari espanyol.

• Autoavaluació amb CRUE per a contrastar la norma ISO38500 amb el Marc TI/SI i reformular 
aquest de manera que reculla millor allò establert en la norma i que possibilite la gestió per 
projectes. 

• Nomenament com a coordinadors del grup de treball de CRUE-TIC per a l’ Anàlisi, 
Planificació i Govern TI, responsable de l’edició anual de l’estudi UNIVERSITIC sobre l’estat 
de les TIC en el sistema universitari espanyol.

• Participació com a ponent en les jornades nacionals d’ISACA i ITSFM per a presentar el model 
UJI i els treballs CRUE sobre govern TI.

Col·laboració externa i promoció de la imatge tecnològica de l’UJI:
• Participació en les reunions de l’executiva de CRUE-TIC i del grup de treball de CRUE-TIC per a 

l’Anàlisi, Planificació i Govern TI.

• Manteniment del portal de CRUE-TIC.

• Lideratge del WP6.3 dins del projecte STORK (ICT-PSP/2007 de la Comissió Europea) fins a desembre 
de 2011.

• Lideratge del WP5.1 i participació en els paquets WP4 i WP6 del projecte STORK2.0 (INFSO-ICT-
PSP-297263, de la Comissió Europea) des d’abril de 2012

• Presentació de la ponència “ S TORK project results: Pan-European eID interoperability 
demonstrated ” en EUNIS 2012, Vila-Real, Portugal. 

• Presentació de la ponència “ STORK 2: from student mobility to the Elearning and acadèmic 
qualifications pilot” en EUNIS 2012, Vila-Real, Portugal. 

• Presentació de la ponència “ Universitat Jaume I, a shift to the cloud model” en EUNIS 2012, Vila-
Real, Portugal. 

• Participació en el ICT 2010, Brussel·les

• Ponència sobre ISO 27000 i Esquema Nacional de Seguretat a les Jornades de Seguretat de RedIris a 
Còrdova.

• Presentació de resultats de STORK a l’ ITAPA International Congress 2011 a Bratislava, Es lov àqu ia. 
• Estada a la University of Otago, Dunedin, Nova Zelanda i impartició dels seminaris:

• “e-Government tools and procedures in a public University” 
• “Towards a paneuropean electronic identity: STORK project” 

• “IT Governance in Spanish Universities. The case of University Jaume I.” 
• Estada a la Graz University of Technology, Graz, Àustria i participació en el projecte:

• “STORK V-idP and PEPS in the cloud”” 



Iniciatives i projectes TI/SI

Comissió d’Estratègia TI/SI
• Presentació a l’equip de direcció del procés d’autoavaluació de Govern TI de la CRUE

• Reunions del comitè de Govern TI per a l’anàlisi de la situació actual segons el model de Govern TI.

• Informe de progrés de la primera convocatòria oberta de projectes.

• Principals iniciatives coordinades a destacar: la gestió del canvi de l’actual entorn de desenvolupament 
d’aplicatius, la pujada al núvol de Google, el redisseny de les eines de suport al portal corporatiu i la 
millora de l’entorn d’explotació de dades per al suport a la decisió (DSS).

Convocatòria de Projectes TI/SI

En principi teníem una capacitat d’execució per al 26,5% del projectes sol·licitats. 

Es desglossa per apartats les diferents tipologia de projectes

a) Periòdics

20 projectes periòdics.

b) Estudis d’Integració – Convocatòria de Projectes

El període comprés entre el 16 de gener de 2012 i el 23 de juliol de 2012

Sol·licitats 52, Aprovats 10, Descartats amb Solució proposada 42. 

Executats al final 35. Pendents però amb Solució proposada 17. 

c) Estudis d’integració fora de la Convocatòria

El període comprés entre el 1 de desembre de  2012 i el 23 de juliol de 2012

Sol·licitats 17, Desenvolupament 6 Oberts , Altres 11. 

d) Imprevistos desenvolupats fora de la convocatòria

Portal – Adaptació i ús de l’ e ditora de m onografies, de g raus i de m àsters. 

Pres èn cia – ItunesU, Google Calendar i Agenda Electr ò nica. 

eAdm – Adequació n ormativa t elemàtica,  l icitació e lectrònica,  s eu e lectrònica,  a ssistent  f irma de c 
ertificats UJI, p ilot de d ocument e lectr ò nic, pa gament t elemàtic. 

Gestió -  SCU -  sistema  de  control  de  usos  (torns  per  tot a l’UJI),  Visa  en  preinscripció,  c arnets  del 
Santander - extensió a tot  l’alumnat,  t ítols - numero de registre nacional,  Doctorat – cotutela,  c ontrol 
d’hores projectes europeus (OCIT-UG2). 

Reporting – Indicadors PE, CRM, Formació DSCVR Unitat HE, 

Multimèdia – Portal Libertas. Adaptació de les taules multim è dia. 

Suport – Biblioteca, Servei de Esports, OTOP (Espais, Integració Sistemes, GIS) 

e) CAUS - Incidències
Demanats Tancats Assignats En progres Pendents Resolts
1824 1613 66 48 9 85
 

Queden 123 Oberts (6,7%) 

Comissió Tècnica de projectes (reunions 130 a 141, de setembre de 2011 a juliol de 2012). 



Temes tractats:
• Problemàtica dels usuaris euji99999 
• Targetes SALTO per a control d’accés i problemes de seguretat que se’n deriven.

• Adreces IP fonoteca

• Adaptació a l’Esquema Nacional de Seguretat

• Pla de Continuïtat del Negoci de l’UJI

• Àrea de Explotació: Proposta per a l’e xternalització de CAU de segon nivell 
• Convocatòria de projectes (cartera de projectes)

• Instal·lació de vídeocameres en aules de docència: necessitat de tractar-ho a nivell directiu i adoptar les 
mesures oportunes.

• Registre telemàtic

• Signatura contracte Google Apps i acte de presentació. 

• Pressupost TI. 

• Gestió llicències comercials de programari. 

• Google+ inclòs dins de Google Apps for Education 

• Virtualització d’escriptoris de PAS i PDI

• Cessió a l’UJI del programari VIGIA. 

• Ús del programari de gestió del CAU per a altres serveis d’atenció al públic. 

• Possibilitat de modificar els criteris de publicació de les dades del personal de l’UJI en el directori 
corporatiu.

• Avaluació del programari CANOA de l’IGAE. 

Sol·licituds d’estudi d’integració:
• 88 sol·licituds estudiades i tramitades entre setembre de 2011 i juliol de 2012.

Auditoria dels Sistemes d’Informació
• Revisió dels resultats referits als sistemes informàtics de l’auditoria financera.

• Auditoria interna del SGSI

• Auditoria LOPD.

• Audtories tècniques d’Oracle, d’equips del PAS i web.

Planificació de les polítiques de seguretat i protecció de dades
• La renovació, per segon any consecutiu, per part d’AENOR, de la certificació del Sistema de Gestió de 

la Seguretat de la Informació sota la norma ISO27002.

• Continua en desenvolupament el Pla de contingències i recuperació dels serveis TI . 

Informes LOPD
• Ús de càmeres a les aules

• Modificació normativa de videovigilància

Elaboració  d’informes  i  preparació  de  la  reunió  número  17  del  Consell  d’Administració 
Electrònica (antic Consell Assessor TIC).

• 1.Impuls de l’administració electrònica a l’UJI: vot electrònic 

• 2. I ntercanvi de dades i interoperabilitat amb altres AAPP 

• 3. Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació 

• Millora de l’eficàcia del SGSIR resultats d’auditories i verificacions internes. 

• Actualització de l’avaluació de riscs i del pla de tractament de riscs. 

• Modificacions en els controls i procediments del SGSI. 

• Necessitats de recursos. 

Vigilància i innovació en noves tecnologies



1. Teclab – Laboratori d’innovació
 

• Manteniment i actualització amb nous desenvolupaments de l’espai beta.uji.es, lloc on pots trobar les 
últimes aplicacions que s’estan desenvolupant a l’UJI.

• Auditoria tècnica de seguretat del programari de vot electrònic de l’UJI. 

• Avaluació de risc del sistema de accés a sales de l’UJI amb tecnologies de proximitat, simulació 
d’execució de problemes de seguretat coneguts i avaluació de la seua probabilitat de materialització. 

• Implementació i integració de sistema de microenquestes anònimes en col·laboració amb el SI i 
l’OPAQ. 

• Evolució del programari de vot i enquestes telemàtiques, noves versions.

• Suport al desplegament del sistema de vot telemàtic per part de la Junta Electoral. 

• Suport al desenvolupament de la nova aplicació de gestió de la UJI del Opencourseware i del portal 
públic en col·laboració amb el SI i un docent del Departament de Llenguatges i Sistemes d’Informació 
de l’UJI. 

• Actualització de la integració en la capa d’anonimat en diverses plataformes open-source (Opina). 

• Evolució del demostratiu de programari per a mòbils basat en HTML5 i JS (Mobile UJI).

• Avaluació de plataformes de detecció i prevenció d’intrusions. Selecció d’una plataforma en concret 
(OSSIM), avaluació del seu potencial i realització d’un demostratiu donant com a resultat un informe 
d’implantació i ús. Demostratiu dut a terme en col·laboració amb el SI. 

• Evolució i noves versions  de  solucions  per  al  control  d’accessos  basades  en  tecnologies  de 
proximitat (desenvolupament, implantació i suport per al Servei d’Esports).

• Implementació de un sistema de control d’usos d’ús general per a tot el campus basat en tecnologies de 
proximitat. 

• Finalització de la posada en marxa del canal tecnològic i del portal del TecLab.

• Forja UJI, administració i manteniment. 

• Portal Crue-Tic, administració i manteniment. 

• Evolució del programari del projecte MEU d’escriptori virtual basat en el navegador, adaptació al 
entorn de desenvolupament UJI.

• Col·laboració amb l’EspaiTec en projectes dins del marc del e’LivingLab: 

• Realització d’un demostratiu de sistema integrat de control de presencia de l’estudiantat fent ús de 
diverses tecnologies de proximitat (Bluetooth i RFID) i de baix cost. 

• Prospectiva d’informació i comunicació al campus, desplegament d’un demostratiu amb pantalles 
adhesives retroil·luminades i detecció de moviments amb Kinect de Microsoft. 

2. Projecte STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed) de la Comissió Europea
• Direcció del pilot WP6.3 “Students’ mobility” i coordinació del Pilot Management Group.

• Coordinació de la participació de les Universitats espanyoles a través del grup d’administració 
electrònica de la CRUE-TIC.

• Participació en la revisió de la CE del projecte al febrer de 2012 (Brussel·les).

   Projecte STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0) de la Comissió Europea
• Participació en la constitució del consorci i elaboració de la proposta.

• Direcció del pilot WP5.1 “eLearning and Academic Attributes” i coordinació del Pilot Management 
Group.

• Participació en els paquets WP4 (infraestructures comunes) i WP6 (comercialització).

• Participació en la reunió de posada en marxa a l’abril de 2012 (Madrid).



3. Projecte Govern TI de la CRUE-TIC
• Direcció del projecte i coordinació del pilot en nou universitats espanyoles.

• Reunions per a l’anàlisi de la situació actual.

4. Projecte EDUFIDE II de CRUE finançat pel Pla Avanza 2009
• Finalització del projecte com a coordinadors del grup d’universitats espanyoles participants.

• Publicació de l’Informe per al MITYC de l’anàlisi jurídica, tècnica i de seguretat de la plataforma de 
l’administració pública espanyola per a la seua possible implantació en el sistema espanyol 
d’universitats, publicacions de la CRUE.

Centre d'Educació i Noves Tecnologies

Resum

Durant  el  curs  2011-2012,  el  CENT va  dedicar  una  part  important  de  les  seues  activitats  de 
formació a l’ús de les Google Apps per a la docència i l’aprenentatge, amb dues noves edicions del 
seu taller de Google Apps per al professorat i, per primera vegada, una edició d’aquest mateix taller 
per a estudiantat de l’UJI.

Pel que fa a l’Aula Virtual, a més de les activitats de formació habituals i del servei d’assessorament 
i ajuda personalitzada adreçat al professorat, el CENT va col·laborar amb el Servei d’Informàtica 
per a preparar la migració a Moodle 2, prevista per a l’inici del curs 2012-2013. Moodle 2 és una 
versió  totalment  renovada  del  programari  utilitzat  per  l’UJI  des  de  l’any  2004,  adaptada  als 
estàndards  web  actuals  i  amb  nombroses  millores  tècniques  i  d’usabilitat.
Finalment, al llarg d’aquest curs el CENT va donar suport a experiències d’ús de la webconference 
en el màster en Ciències de la Infermeria. Aquest projecte pilot ha de servir en un futur pròxim per a 
facilitar la realització de classes, reunions o tutories a distància per videoconferència en tots els  
estudis de l’UJI.

Suport

Aula Virtual i Eportfolio

Durant el curs 2011-2012 el CENT va registrar un total de 951 accions d’ajuda personalitzada als 
usuaris  de l’Aula Virtual  i  de l’aplicació d’eportfolio  Mahara (resolució de dubtes,  incidències, 
consultes tècniques, etc.).

Activitats de formació:
• Introducció a Mahara (per al departament d’Enginyeria de l’Edificació, novembre de 2011).

• Curs d’iniciació a l’Aula Virtual (semipresencial, gener de 2012).
• Curs de disseny de qüestionaris en l’Aula Virtual (semipresencial, abril-maig de 2012).

• Introducció al disseny de qüestionaris en l’Aula Virtual (per al departament d’Estudis 
Anglesos, juny de 2012).

A més a més, a l’inici del curs el CENT va organitzar una sèrie de sessions informatives sobre les  
novetats de Moodle i Mahara (quatre sessions, setembre de 2011).

Google Apps
• Taller d’aplicacions educatives de les Google Apps per al professorat (semipresencial, dues 

edicions en gener i juny de 2012).

• Taller d’introducció a Google Apps per a estudiants (semipresencial, abril-maig de 2012).



Presentacions
• Taller de disseny de presentacions efectives (6a edició, gener de 2012).

Seminaris de tecnologia educativa
• Ebooks i llibre de text (23 de febrer de 2012).

• Open Badges (26 d’abril de 2012).

Innovació

Durant  el  curs  2011-2012,  el  CENT  va  coordinar  un  projecte  pilot  de  webconference 
(videoconferència a través el navegador) en el qual van participar també el Servei d’Informàtica i el 
professorat del Màster universitari en Ciències de la Infermeria. L’objectiu del projecte consistia a 
avaluar  aquesta  tecnologia  –en comparació  i  en  complementarietat  amb altres:  videoclasses  de 
l’UJI,  sistemes  de  videoconferència  dedicats  i  d’escriptori,  Google  Talk/Google+–  en  diverses 
situacions d’ensenyament/aprenentatge:

• Classes.
• Tutories i avaluacions.

• Reunions de treball.

L’aplicació utilitzada va ser Blackboard Collaborate. Al començament del curs, el CENT va definir 
en un informe preliminar els objectius, l’abast i la metodologia del projecte. Les experiències pilot 
es van realitzar i avaluar durant el segon semestre.

Col·laboració

Durant el curs 2011-2012 el CENT va potenciar la difusió d’informació en obert sobre educació i 
noves tecnologies mitjançant el seu canal web Octeto i també a través de les xarxes socials Twitter i 
Google+,  amb  un  total  de  147  ítems  informatius  distribuïts  al  llarg  del  curs.
El compromís del CENT de col·laboració amb la comunitat educativa local i global i amb l’obertura 
del coneixement es va concretar també en la participació activa en els fòrums següents:

• III Congreso Escuela 2.0 (Granada, 6-9 d’octubre de 2011).
• JUTE. Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa (Sevilla, 17-18 de novembre de 2011).

• MoodleMoot Spain 2011 (Madrid, 14 i 15 de desembre de 2011).
• III Jornadas Internacionales de Campus Virtuales (Oviedo. 25-26 de gener de 2012).

• TIES 2012. III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat: 
una visió crítica (Barcelona, 1-3 de febrer de 2012).

• Jornadas sobre PLE (Peñaranda de Bracamonte, Salamanca. 23-24 de març de 2012).

• Encuentro Internacional de Educación 2011-2013. EDUCARED. ¿Cómo debería ser la 
educación del siglo XXI? (Madrid, 31 de maig de 2012).

• TICEMUR 2012. Jornadas Nacionales TIC y Educación (Lorca, 4-6 de juliol de 2012).

Web i publicacions electròniques

La comissió integrada per diferents òrgans de l’UJI, en la qual participa el Servei de Comunicació i 
Publicacions, continua el procés de creació d’una pàgina web única per a cada titulació. Fetes les 
pàgines per cadascun dels estudis de grau, enguany s’ha iniciat el procés de creació d’una pàgina 
web única per a cada màster, on és recull automàticament tota la informació referent a cada màster 
oficial universitari.

Pel que respecta al web, cal destacar l’intens treball de creació de continguts informatius, que es 
renoven  diàriament,  i  que  han  permès  convertir  el  web  www.uji.es  en  el  principal  canal  de 
comunicació de la Universitat, amb més 1,5 milions de visitants a l’any i més de 20 milions de 



pàgines web vistes al llarg de l’any 2011, segons les estadístiques anuals de Google Analytics.

La gestió de la comunicació de l’UJI en les xarxes socials més utilitzades arreu del món -Facebook, 
Twitter,  Tuenti,  Youtube,  iVoox,  Flickr,  Slideshare  i  Linkedin-  es  desenvolupa  també,  des  de 
setembre de 2011, en la plataforma Issuu, un servei en línia que permet la visualització de material 
digitalitzat electrònicament, en la qual s’ha obert un canal de la Universitat Jaume I. 

Al llarg del curs 2011-2012 s’han consolidat les següents dades de seguiment dels diferents canals 
socials on l’UJI hi és present: En Facebook i Twitter, les xarxes més utilitzades de la web 2.0, l’UJI  
compta actualment amb un total de 9.819 seguidors (4387 en Facebook i 5432 en Twitter). En 
aquestes  xarxes,  en  les  quals  l’UJI  té  oberts canals  en  espanyol  i  valencià,  es  publiquen 
periòdicament entre una i tres entrades amb informació de la Universitat i també es comparteix 
contingut generat per altres usuaris de la web 2.0 que es consideren d’interès per a als seguidors de 
la Universitat en les xarxes socials.

• La publicació i interacció en Facebook i Twitter es complementa  amb un canal en YouTube, en 
el qual l’UJI publica vídeos sobre els estudis de grau, publicacions, ciència, notícies o 
exposicions, organitzats mitjançant llistes de reproducció. Aquest canal compta amb 97 
subscriptors, 159 vídeos publicats i un total de 34.586 reproduccions de vídeo.

• En la xarxa Tuenti, plataforma utilitzada per usuaris més joves i en la qual es difon informació 
dirigida fonamentalment a l’estudiantat de secundària, l’UJI compta amb 1.203 seguidors.

• En la xarxa Flickr, que ofereix fotografies de las instal·lacions del campus de l’UJI, s’han 
produït 2.347 vistes.

• En la xarxa Slideshare, s’han publicat 10 documents de l’UJI
• En LinkedIn, la xarxa d’informació professional en la qual es pot trobar tota l’oferta educativa 

de la Universitat Jaume I hi ha 491 seguidors. 

• El canal de Vox UJI Ràdio en la xarxa iVoox compta amb 922 arxius d’audio publicats i amb 
1.740 descàrregues totals. 

• La plataforma Issuu registra 18 documents publicats per l’UJI amb un total de 1.101 vistes.

XARXA SEGUIDORS ADREÇA

Facebook 4.387 www.facebook.com/uji.esp

www.facebook.com/uji.val

Twitter 5.432 http://twitter.com/UJI_noticies

http://twitter.com/UJI_noticias 

Tuenti 1.203 www.tuenti.com/uji

Linkedin 491 http://www.linkedin.com/company/universitat-
jaume-i-de-castell-n 

Youtube 97 http://www.youtube.com/universitatjaumei 

Slideshare http://www.slideshare.net/universitatjaumei 

Flickr http://www.flickr.com/universitatjaumei

Ivoox http://voxujiradio.ivoox.com

Issuu http://issuu.com/universitatjaumei



Proves d'accés

Proves d’accés LOE 

Del total de 2.244 matrícules al mes de juny de 2012, s’han presentat a les proves 2.240 alumnes, 
1.223 (54,50%) són dones i 1.021 (45,49%) homes. 

El 97,68% va superar la prova i el 2,32 % la va a suspendre. 

Proves d’accés per a majors de 25 anys

Les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys del curs 2011/12 han seguit la mateixa 
estructura implantada en els cursos anteriors, amb una part comuna i una segona part específica per 
opcions.

S’han matriculat 459 estudiants dels quals se n’han presentat a les proves 379.

Del total de matrícula, 221 són dones (48,14%) i 238 són homes (51,86%).

Nombre d’alumnes presentats aptes i no aptes per opció d’accés a majors de 25 anys.

Opció Matrícula Presentats Apte No apte

A - Arts i Humanitats 25 19 18 1

AD - Arts i Humanitats i Ciències Socials i 
Jurídiques

9 8 7 1

B - Ciències 5 4 3 1

BC - Ciències i Ciències de la Salut 2 1 1 0

BE - Ciències i Enginyeria i Arquitectura 0 0 0 0

C - Ciències de la Salut 80 65 35 30

CE - Ciències de la Salut i Enginyeria i 
Arquitectura 

3 1 0 1

D - Ciències Socials i Jurídiques 309 263 183 80

E - Enginyeria i Arquitectura 26 18 14 4

Total 459 379 261 118

Proves d’accés per a majors de 40 anys

En les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 anys del curs 2011/12 s’han matriculat 35  
persones de les quals se n’han presentat a les proves 28.

Del total de matrícula, 14 són dones (40,00%) i 21 són homes (60,00%).

Proves d’accés per a majors de 45 anys



En les proves d’accés a la universitat per a majors de 45 anys del curs 2011/12 s’ha matriculat 43 
persones de les quals se n’han presentat a les proves 24. 

Del total de matrícula, 28 són dones (65,11%) i 15 són homes (34,89%).

Nombre d'estudiantat

ESTUDIANTAT DE GRAU I PRIMER I SEGON CICLE

Matrícula  de  primer  curs  de  cadascuna  de  les  titulacions  que  oferta  la 
Universitat Jaume I.

TITULACIÓ MATRÍCULA

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 911

Grau en Administració d'Empreses 206

Grau en Criminologia i Seguretat 88

Grau en Dret 162

Grau en Economia 80

Grau en Finances i Comptabilitat 206

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 79

Grau en Turisme 90

Facultat de Ciències Humanes i Socials 971

Grau en Comunicació Audiovisual 90

Grau en Estudis Anglesos 62

Grau en Història i Patrimoni 50

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 48

Grau en Mestre/a d'Educació Infantil 178

Grau en Mestre/a d'Educació Primària 269

Grau en Periodisme 91

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 89

Grau en Traducció i Interpretació 94

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 665

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 41

Grau en Enginyeria d’Edificació 68

Grau en Enginyeria Elèctrica 79

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 110

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 61

Grau en Enginyeria Informàtica 90

Grau en Enginyeria Mecànica 80

Grau en Enginyeria Química 44

Grau en Matemàtica Computacional 28

Grau en Química 64

Facultat de Ciències de la Salut 320



Grau en Infermeria 60

Grau en Medicina 81

Grau en Psicologia 179

TOTAL 2867

 

Matrícula total en cadascuna de les titulacions que oferta la Universitat Jaume I

TITULACIONS
NOMBRE 
D'ALUMNES

TOTALS 
ALUMNES

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 4120

Grau en Administració d'Empreses 452

Grau en Criminologia i Seguretat 167

Grau en Dret 328

Grau en Economia 166

Grau en Finances i Comptabilitat 352

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 241

Grau en Turisme 219

1925

Diplomatura en Ciències Empresarials 692

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 71

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 74

Diplomatura en Turisme 112

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 622

2195

FCS
 320

ESTCE
665

FCHS
971

FCJE 
911

ALUMNAT DE PRIMER EN LA UNIVERSITAT

FCJE: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
FCHS: Facultat de Ciències Humanes i Socials
ESTCE: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
FCS: Facultat de Ciències de la Salut 

 TOTAL:  2.867



Llicenciatura en Ciències del Treball 93

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 531

Facultat de Ciències Humanes i Socials 4087

Grau en Comunicació Audiovisual 250

Grau en Estudis Anglesos 173

Grau en Història i Patrimoni 86

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 83

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil 342

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària 529

Grau en Periodisme 251

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 247

Grau en Traducció i Interpretació 267

2228

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 241

Llicenciatura en Filologia Anglesa 154

Llicenciatura en Humanitats 135

Llicenciatura en Psicopedagogia 188

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 263

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 215

Mestre/a, especialitat d'Educació Física 168

Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 177

Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 135

Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 183

1859

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 3822

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 62

Grau en Enginyeria d'Edificació 461

Grau en Enginyeria Elèctrica 123

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 258

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 161

Grau en Enginyeria Informàtica 202

Grau en Enginyeria Mecànica 182

Grau en Enginyeria Química 63

Grau en Matemàtica Computacional 35

Grau en Química 162

1709

Arquitectura Tècnica 149

Enginyeria Industrial 377

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 179

Enginyeria Química 103

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 90

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 446

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 193

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 117

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 234

2113



Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 225

Facultat de Ciències de la Salut 1130

Grau en Infermeria 63

Grau en Medicina 91

Grau en Psicologia 384

538

Llicenciatura en Psicologia 592 592

TOTAL 13159

 

 

GRAU
 6.400

1r I 2n CICLE 
6.759

M ATRICULA TOTAL (GRAUS I 1r I 2n CICLE)  PER TIPUS D'ESTUDI
CURS 2011/2012

TOTAL: 13.159

FCS
1.130

ESTCE
3.822

FCHS
4.087

FCJE
4.120

MATRICULA TOTAL (GRAUS I 1r I 2n CICLE) PER CENTRE
CURS 2011/2012

FCJE: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
FCHS: Facultat de Ciències Humanes i Socials
ESTCE: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
FCS: Facultat de Ciències de la Salut 

TOTAL: 13.159



Matrícula per procedència

 

Matrícula per sexe

 

ESTUDIANTAT DE MÀSTERS OFICIALS

COMUNITAT 
AUTÒNOMA

2.980 

FORA DE LA 
COMUNITAT

696

CASTELLÓ
9.483 

ALUMNAT PER PROCEDÈNCIA EN LA UNIVERSITAT

TOTAL: 13.159

DONES
7.298

HOM ES
5.861

UNIVERSITAT JAUME I

TOTAL: 13.159



Matrícula de primer en cadascun dels màsters oficials que oferta la Universitat 
Jaume I

MÀSTER MATRÍCULA

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 142

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 10

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 40

Màster universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 18

Màster universitari en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 6

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 24

Màster universitari en Pràctica Jurídica 11

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 33

Facultat de Ciències Humanes i Socials 625

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyament de Llengües 21

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 59

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos 
Multilingües

54

Màster universitari en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 5

Màster universitari en Ètica i Democràcia 9

Màster universitari en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental (segles XV-
XIX)

2

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 57

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 36

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 38

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 19

Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / English Language for 
International Trade (ELIT)

14

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 33

Màster universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyaments d’Idiomes

177

Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització 14

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 44

Màster universitari internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 43

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 194

Màster universitari en Catàlisi Homogènia 3

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 7

Màster universitari en Disseny i Fabricació 24

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i 
Edificació

57

Màster universitari en Física Aplicada 0

Màster universitari en Matemàtica Computacional 9

Màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 0



Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 30

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 14

Màster universitari en Química Sostenible 3

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional 2

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 19

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 9

Màster universitari en Tecnologia Geoespacial/Geospatial Technologies 17

Facultat de Ciències de la Salut 93

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 40

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 24

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 29

TOTAL 1054

 

Matrícula total en cadascuna de les titulacions que oferta la Universitat Jaume I

MÀSTER MATRICULATS

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 242

Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 1

Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 1

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 5

ESTCE
194

FCS
93

FCJE
142

FCHS
625

MATRÍCULA DE NOU INGRÉS A MÀSTERS UNIVERSITARIS
CURS 2011/2012

FCJE: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
FCHS: Facultat de Ciències Humanes i Socials
ESTCE: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
FCS: Facultat de Ciències de la Salut 

TOTAL: 1.054



Màster universitari en Gestió de la Qualitat 12

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 72

Màster universitari en Gestió i Promoció del Desenrotllament Local 20

Màster universitari en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 15

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 44

Màster universitari en Pràctica Jurídica 13

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 59

Facultat de Ciències Humanes i Socials 1073

Màster en Cooperació al Desenvolupament 1

Màster en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües 
(MELACOM)

11

Màster en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental 2

Màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 4

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 5

Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 4

Màster en Traducció Medicosanitària 2

Màster internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 6

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyança de Llengües 39

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 9

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 59

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos 
Multilingües

68

Màster universitari en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 15

Màster universitari en Ètica i Democràcia 14

Màster universitari en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental (segles 
XV-XIX)

3

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 107

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 50

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 54

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 29

Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / English Language for 
International Trade (ELIT)

25

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 92

Màster universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyaments d’Idiomes

300

Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització 23

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 64

Màster universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 87

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 398

Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica 1

Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 1

Màster en Disseny i Fabricació 4

Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació 13

Màster en Prevenció de Riscs Laborals 1



Màster en Sistemes Intel·ligents 4

Màster universitari en Catàlisi Homogènia 3

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 16

Màster universitari en Disseny i Fabricació 35

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i 
Edificació

120

Màster universitari en Física Aplicada 0

Màster universitari en Matemàtica Computacional 15

Màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 6

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 76

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 15

Màster universitari en Química Sostenible 3

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional 4

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 42

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 12

Màster universitari en Tecnologia Geoespacial/Geospatial Technologies 27

Facultat de Ciències de la Salut 152

Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 1

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 47

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 54

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 50

Totals 1865

 

ESTCE
398

FCS

152

FCJE
242

FCHS
1073

MATRÍCULA TOTAL DE MÀSTERS UNIVERSITARIS
CURS 2011/2012

FCJE: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
FCHS: Facultat de Ciències Humanes i Socials
ESTCE: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
FCS: Facultat de Ciències de la Salut 

TOTAL: 1.865



Matrícula per sexe

 

ESTUDIANTAT DE DOCTORAT

Matrícula en programes de doctorat que oferta la Universitat Jaume I agrupats 
per reals decrets

MATRÍCULES

Real decret 778/1998 131

Real decret 56/2005 100

Real decret 1393/2007 483

TOTALS 714

HOMES
698

DONES
1.167

UNIVERSITAT JAUME I

TOTAL: 1.865



Matrícula agrupada per reals decrets i sexe

 

Matrícula per sexe

 

73
58

46 54

288

195

R.D. 778/1998 R.D. 56/2005 R.D. 1393/2007

DONES

HOMES

TOTAL: 714

DONES
407

HOMES
307

UNIVERSITAT JAUME I

TOTAL: 714



ESTUDIANTAT EN ESTUDIS OFICIALS

 

Beques

BEQUES DE GRAU I PRIMER I SEGON CICLE

Beques concedides i beques denegades

Nombre de beques concedides pel Ministeri,  en la convocatòria general i de mobilitat,  i  per la 
Conselleria, així com el nombre de beques denegades.

TITULACIÓ
Concedides 

Conv. general 
(Ministeri)

Concedides 
Conselleria

Concedides 
mobilitat 

(Ministeri)
Denegades

Arquitectura Tècnica 12 1 0 15

Diplomatura en Ciències Empresarials 20 6 0 49

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 3 1 0 9

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 7 0 0 4

Diplomatura en Turisme 1 0 0 8

Enginyeria Industrial 35 11 0 48

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 17 2 1 18

Enginyeria Química 11 2 0 8

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat 
d'Hortofructicultura i Jardineria

9 1 1 7

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 24 4 5 31

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 
2001)

8 1 0 10

MÀSTER
1.865

DOCTORAT
 714

GRAU I 1r I 2n 
CICLE
13.159

ALUMNAT PER ESTUDIS OFICIALS EN LA UNIVERSITAT

TOTAL: 15.738



Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 4 2 0 11

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 16 1 1 27

Grau en Administració d'Empreses 118 7 1 106

Grau en Comunicació Audiovisual 84 13 3 61

Grau en Criminologia i Seguretat 53 5 6 43

Grau en Dret 84 10 0 80

Grau en Economia 49 4 0 29

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 16 1 0 15

Grau en Enginyeria d'Edificació 61 3 5 67

Grau en Enginyeria Elèctrica 36 3 0 25

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 
Desenvolupament de Productes

56 7 8 70

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 40 4 0 30

Grau en Enginyeria Informàtica 61 4 2 41

Grau en Enginyeria Mecànica 36 7 0 47

Grau en Enginyeria Química 21 2 0 8

Grau en Estudis Anglesos 64 4 1 39

Grau en Finances i Comptabilitat 110 13 0 85

Grau en Història i Patrimoni 33 4 0 18

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 27 2 0 13

Grau en Infemeria 28 0 2 11

Grau en Matemàtica Computacional 9 1 0 8

Grau en Medicina 18 1 2 26

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil 180 15 3 49

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària 188 35 1 120

Grau en Periodisme 103 6 0 54

Grau en Psicologia 126 10 6 80

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 96 14 4 52

Grau en Química 51 3 1 33

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 68 6 0 37

Grau en Traducció i Interpretació 92 4 9 54

Grau en Turisme 67 8 3 43

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 59 14 4 56

Llicenciatura en Ciències del Treball 16 3 0 9

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 63 3 3 40

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 26 4 0 57

Llicenciatura en Filologia Anglesa 19 4 0 24

Llicenciatura en Humanitats 25 2 1 17

Llicenciatura en Psicologia 76 8 8 93

Llicenciatura en Psicopedagogia 28 2 1 19

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 52 3 4 42

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 29 2 0 24



Llicenciatura en Traducció i Interpretació 42 3 5 31

Mestre/a, especialitat d'Educació Física 45 2 2 14

Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 39 6 0 17

Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 21 7 0 14

Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 41 2 1 18

Evolució del nombre de beques

Evolució del nombre de beques del Ministeri.

Sol·licituds Concedides Denegades

Curs 2005/06 3.135 1.646 1.486

Curs 2006/07 3.133 1.308 1.825

Curs 2007/08 3.441 1.906 1.535

Curs 2008/09 3.443 1.979 1.464

Curs 2009/10 3.937 1.877 2.060

Curs 2010/11 4.329 2.285 1.946

Curs 2011/12 4.817 2.813 2.004

Evolució del nombre de beques de la Conselleria.

Sol·licituds Concedides Denegades

Curs 2005/06 2.379 484 1.895

Curs 2006/07 2.312 375 1.937

Curs 2007/08 2.130 244 1.886

Curs 2008/09 2.141 191 1.950

Curs 2009/10 2.485 236 2.249

Curs 2010/11 2.329 194 2.107

Curs 2011/12 2.656 284 2.372

Evolució del nombre de beques de col·laboració del Ministeri.

Sol·licituds Concedides Denegades

Curs 2005/06 62 40 22

Curs 2006/07 63 37 26

Curs 2007/08 58 45 13

Curs 2008/09 66 45 21

Curs 2009/10 81 45 36

Curs 2010/11 86 45 41

Curs 2011/12 71 45 26



Evolució del nombre de beques de col·laboració de la Universitat Jaume I.

Sol·licituds Concedides Denegades

Curs 2005/06 512 216 296

Curs 2006/07 540 163 377

Curs 2007/08 476 139 337

Curs 2008/09 619 155 464

Curs 2009/10 640 120 520

Curs 2010/11 670 125 545

Curs 2011/12 568 84 484

BEQUES DE MÀSTERS

Beques concedides i beques denegades

Nombre de beques concedides pel Ministeri,  en la convocatòria general i de mobilitat,  i  per la 
Conselleria, així com el nombre de beques denegades.

MÀSTERS
Concedides 

Conv. general 
(Ministeri)

Concedides 
Conselleria

Concedides 
mobilitat 

(Ministeri)
Denegades

Màster en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa 
en Contextos Multilingües (MELACOM)

0 0 0 1

Màster universitari en Catàlisi Homogènia 0 0 0 1

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions 
dels Materials Ceràmics

1 0 0 1

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 4 0 0 3

Màster universitari en Comunicació Intercultural i 
d'Ensenyament de Llengües

6 0 1 3

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 13 3 0 9

Màster universitari en Disseny i Fabricació 5 0 1 5

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat 
en Instal·lacions Industrials i Edificació

10 2 2 11

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la 
Llengua Anglesa en Contextos Multilingües

5 1 0 5

Màster universitari en Estudis Contemporanis i Investigació 
Avançada

2 0 0 1

Màster universitarie n Gestió de la Qualitat 3 0 0 1

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat 
Avançada

8 1 0 13

Màster universitari en Gestió i Promoció del 
Desenvolupament Local

2 1 0 4

Màster universitari en Història i Identitats Hispàniques en 1 0 0 0



el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX)

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i 
Privat

11 2 0 7

Màster universitari en Internacionalització Econòmica: 
Integració i Comerç Internacional

2 0 0 7

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 10 3 2 10

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis 1 0 0 4

Màster universitari en Investigació en Traducció i 
Interpretació

0 0 0 3

Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç 
Internacional

2 1 0 4

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de 
Mercats

3 3 0 4

Màster universitari en Matemàtica Computacional 1 0 0 2

Màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia 
Molecular

0 0 0 1

Màster universitari en Noves Tendències i Processos 
d'Innovació en Comunicació

6 1 4 8

Màster universitari en Pràctica Jurídica 2 0 1 0

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 18 2 0 11

Màster universitari en Professor/a d'Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyaments d'Idiomes

32 4 0 31

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans

9 0 2 8

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i 
Neuropsicologia

16 1 1 8

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 3 0 0 2

Màster universitari en Química Sostenible 0 1 0 0

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 3 1 0 6

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social 
Corporativa

2 0 0 2

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques 
Aplicades

4 0 0 0

Màster universitari en Tecnologia Geoespacial/Geospatial 
Technologies

2 0 0 3

Màster universitarien Tecnologies de la Traducció i 
Localització

0 0 3 5

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 7 0 0 5

Màster universitari internacional en Estudis de Pau, 
Conflictes i Desenvolupament

1 2 3 3

Evolució del nombre de beques

Evolució del nombre de beques del Ministeri.



Sol·licituds Concedides Denegades

Curs 2006/07 26 5 21

Curs 2007/08 133 77 51

Curs 2008/09 207 140 67

Curs 2009/10 423 283 140

Curs 2010/11 513 218 160

Curs 2011/12 430 215 215

Evolució del nombre de beques de la Conselleria.

Sol·licituds Concedides Denegades

Curs 2006/07 26 4 22

Curs 2007/08 79 8 69

Curs 2008/09 112 7 105

Curs 2009/10 239 31 208

Curs 2010/11 249 23 197

Curs 2011/12 224 28 196

Títols

Dipòsits de títols per centre i titulació

Dipòsits de títols per centre i titulació fins el 15/07/2012.

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 539

Diplomatura en Ciències Empresarials 146

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 26

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 3

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 39

Diplomatura en Turisme 65

Graduat/ada Social 1

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 19

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 142

Llicenciatura en Ciències del Treball 32

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 66

Facultat de Ciències Humanes i Socials 904

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 67



Llicenciatura en Filologia Anglesa 50

Diplomatura en Formació del Professorat d'Educació General Bàsica (C) 1

Diplomatura en Formació del Professorat d'Educació General Bàsica (E.E.) 1

Llicenciatura en Humanitats 22

Llicenciatura en Psicologia 134

Llicenciatura en Psicopedagogia 30

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 64

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 63

Mestre/a, especialitat d'Educació Física 128

Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 119

Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 83

Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 142

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 491

Arquitectura Tècnica 32

Enginyeria Industrial 45

Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 1

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 44

Enginyeria Química 20

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 13

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 38

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 44

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 33

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 36

Grau en Enginyeria de l'Edificació 127

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 58

Totals 1934

Dipòsits de títols per centre i màster

Dipòsits de títols per centre i màster fins el 15/07/2012.

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 75

Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 5

Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 5

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 1

Màster en Pràctica Jurídica 1

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 7



Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 14

Màster universitari en Gestió i Promoció del Desenrotllament Local 13

Màster universitari en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç 
Internacional

5

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 19

Màster universitari en Pràctica Jurídica 3

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 2

Facultat de Ciències Humanes i Socials 323

Màster en Cooperació al Desenvolupament 8

Màster en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos 
Multilíngües (MELACOM)

2

Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 1

Màster en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental 1

Màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 5

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 6

Màster en Investigació en Atenció Primària 5

Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 16

Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 1

Màster en Traducció Medicosanitària 4

Màster internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 8

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyament de Llengües 2

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 25

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en 
Contextos Multilingües

5

Màster universitari en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 3

Màster universitari en Ètica i Democràcia 5

Màster universitari en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental 
(segles XV-XIX)

4

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 11

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 24

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i 
Ciutadania

23

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 3

Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 1

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 32

Màster universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

68

Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització 4

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 34



Màster universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenrotllament 22

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 152

Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica 2

Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 5

Màster en Disseny i Fabricació 1

Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i 
Edificació

6

Màster en Matemàtica Computacional 2

Màster en Prevenció de Riscs Laborals 3

Màster en Sistemes Intel·ligents 1

Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 1

Màster universitari en Catàlisi Homogènia 5

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 4

Màster universitari en Disseny i Fabricació 7

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions 
Industrials i Edificació

32

Màster universitari en Física Aplicada 2

Màster universitari en Matemàtica Computacional 2

Màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 6

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 38

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 22

Màster universitari en Química Sostenible 5

Màster universitari en Química Teòrica i Modelatge Computacional 2

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 2

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 3

Màster universitari en Tecnologies Geoespacials 1

Facultat de Ciències de la Salut 52

Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 2

Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 4

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 13

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos 
Humans

21

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 12

Totals 602



Dipòsits de títols per tipus

Dipòsits de títols d'arquitectura tècnica, diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria, llicenciatura, 
màster oficial i doctorat fins el 15/07/2012.

Titulació Dipòsits

Arquitectura tècnica 32

Diplomatura/Mestre 754

Doctorat 72

Enginyeria 110

Enginyeria tècnica 164

Grau 146

Llicenciatur 728

Màster oficial 602

Total 2608

Dipòsits totals de títols per centre i titulació

Dipòsits totals de títols per cente i titulació fins el 15/07/2012.

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 10470

Diplomatura en Ciències Empresarials 2764

Diplomatura en Ciències Empresarials (pla 1975) 135

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 524

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 1414

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 234

Diplomatura en Turisme 609

Graduat Social 551

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 19

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 2058

Llicenciatura en Ciències del Treball 215

Llicenciatura en Dret (Esp. Dret Privat) 585

Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 1116

Llicenciatura en Dret (Pla de 2001) 246

Facultat de Ciències Humanes i Socials 9438

Diplomatura en Formació del Professorat d'Educació General Bàsica (C.H.) 54

Diplomatura en Formació del Professorat d'Educació General Bàsica (C) 58



Diplomatura en Formació del Professorat d'Educació General Bàsica (E.E.) 58

Diplomatura en Formació del Professorat d'Educació General Bàsica (F.F.) 9

Diplomatura en Formació del Professorat d'Educació General Bàsica (F.I.) 21

Diplomatura en Formació del Professorat d'Educació General Bàsica (P) 83

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 186

Llicenciatura en Filologia Anglesa 757

Llicenciatura en Humanitats 596

Llicenciatura en Psicologia 1633

Llicenciatura en Psicopedagogia 182

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 631

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 999

Mestre/a, especialitat d'Educació Física 1188

Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 1191

Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 645

Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 1147

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 5974

Arquitectura Tècnica 116

Enginyeria Industrial 533

Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 495

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 214

Enginyeria Química 556

Enginyeria Tècnica en Disseny Industr. (pla 91) 232

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 321

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 687

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 1991) 661

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 340

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 150

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 328

Grau en Enginyeria de l'Edificació 263

Llicenciatura en Química 278

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 515

Llicenciatura en Química Industrial (pla 73) 285

Totals 25882

Dipòsits totals de títols per centre i màsters

Dipòsits totals de títols per centre i màsters fins el 15/07/2012.



Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 218

Màster en Gestió de la Qualitat 7

Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 34

Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 30

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 26

Màster en Pràctica Jurídica 9

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 9

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 27

Màster universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 28

Màster universitari en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç 
Internacional

11

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 23

Màster universitari en Pràctica Jurídica 12

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 2

Facultat de Ciències Humanes i Socials 1046

Màster en Cooperació al Desenvolupament 66

Màster en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos 
Multilíngües (MELACOM)

8

Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 4

Màster en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental 6

Màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 42

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 42

Màster en Investigació en Atenció Primària 79

Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 75

Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 30

Màster en Traducció Medicosanitària 75

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 146

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyament de Llengües 5

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 51

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en 
Contextos Multilingües

7

Màster universitari en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 3

Màster universitari en Ètica i Democràcia 8

Màster universitari en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani 
Occidental (segles XV-XIX)

5

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 11

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 36

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i 
Ciutadania

23



Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 3

Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 1

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 59

Màster universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

177

Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització 7

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 53

Màster universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 24

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 525

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària 1

Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica 9

Màster en Ciència  Tecnologia Geoespacial 5

Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 35

Màster en Disseny i Fabricació 24

Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i 
Edificació

34

Màster en Matemàtica Computacional 19

Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 2

Màster en Prevenció de Riscs Laborals 154

Màster en Química Sostenible 22

Màster en Sistemes Intel·ligents 25

Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 14

Màster internacional en Química Teòrica i Modelatge Computacional 1

Màster universitari en Catàlisi Homogènia 6

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 7

Màster universitari en Disseny i Fabricació 11

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions 
Industrials i Edificació

39

Màster universitari en Física Aplicada 2

Màster universitari en Matemàtica Computacional 2

Màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 6

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 57

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 22

Màster universitari en Química Sostenible 10

Màster universitari en Química Teòrica i Modelatge Computacional 2

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 4

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 11

Màster universitari en Tecnologies Geoespacials 1



Facultat de Ciències de la Salut 157

Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 44

Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 52

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 13

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos 
Humans

36

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 12

Totals 1946

Dipòsits totals de títols per tipus

Dipòsits  totals  de  títols  d'arquitectura  tècnica,  diplomatura,  enginyeria  tècnica,  enginyeria, 
llicenciatura, màster oficial i doctorat fins el 15/07/2012.

Titulació Dipòsits

Arquitectura tècnica 116

Diplomatura/Mestre 10685

Doctorat 874

Enginyeria 1798

Enginyeria tècnica 2719

Grau 282

Llicenciatura 10282

Màster oficial 1941

Total 28697

Inserció professional

Introducció

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I va aprovar en 2010 la creació l’Oficina d’Inserció 
Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP), en dependència directa del Vicerectorat d’Estudiants, 
Ocupació i Innovació Educativa, per fer encara més visible als estudiants i empreses les polítiques 
d’ocupabilitat de la Universitat Jaume I, que existia en anteriors denominacions des de 1997. En 
2011 s’ha publicat la modificació de la RPT. A grans línies, l’OIPEP s’encarrega de la coordinació 
de les pràctiques externes, els programes de pràctiques internacionals, la formació cap a l’ocupació i 
l’orientació  professional,  la  intermediació  (borsa  de  treball),  fires  i  jornades  d’ocupació, 
sensibilització cap a l’emprenedoria i Observatori Ocupacional. A més, aquest curs, com a nous 
projectes s’han encetat aquest any UJIxMON, I Trobada de Pràctiques Internacionals, Ocuparty i  
Preocupa’t  (les  pràctiques  externes  com  a  element  vehicular  en  el  desenvolupament  de 
competències i orientació professional dels estudiants per a la seua òptima inserció), aquest últim 
subvencionat pel Ministeri d’Educació.

En el capítol de personal, durant aquest curs s’ha comptat en plantilla amb 5,5 persones (2 tècnics 



superiors, 2 tècnics mitjans – un compartit amb l’ORI, i 2 administratius), i fora de plantilla per 6 
persones: 1 tècnic laboral, i contractacions temporals, a temps parcial (1 administratiu per 12 mesos, 
1 tècnic d’orientació subvencionat per Ministeri d’Educació per al projecte Preocupa’t (7 mesos) 1 
tècnic subvencionat per Salari Jove-Servef per 3 mesos, personal subvencionat per OPEA-Servef (1 
tècnic i un administratiu per 9,5 mesos i un tècnic un mes). Tanmateix s’ha format a 4 becaris de 
col·laboració i 3 estudiants en pràctiques de la Universitat Jaume I.

Cal destacar que davant l’escenari  de canvis  vinculats  a la  verificació dels títols,  i  el  canvi  de 
normatives  laborals,  vinculades  al  RD  1707/2011,  de  18  de  novembre,  sobre  pràctiques 
acadèmiques externes, i la Llei 1796/2010, de 30 de novembre, la l’OIPEP ha estat molt activa i un 
referent per a uns altres serveis universitaris d’ocupació. 

Bàner de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques

Estades en pràctiques
Pràctiques externes

Adaptació a l’espai europeu d’educació superior

Els  darrers  anys  s’està  treballant  molt  intensament  per  tal  d’adaptar  les  pràctiques  externes  de 
l’estudiantat universitari a l’EEES. Entre les accions empreses, s’ha publicat normativa estatal com 
ara  el  Reial  decret  1707/2011,  de  18  de  novembre,  que  regula  les  pràctiques  externes  de 
l’estudiantat universitari, i el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut 
de l’estudiant. A partir d’aquests decrets hem elaborat una nova normativa pròpia que regularà les 
pràctiques acadèmiques externes, ja siguen curriculars o extracurriculars. Amb aquesta normativa, a 
més, es pretén millorar el sistema de gestió i augmentar la transparència respecte als usuaris i, amb 
aquesta intenció, s’han detallat els procediments que cal seguir, els quals s’inclouran com a annexos 
a la normativa.



En aquests moments, la normativa de pràctiques externes està en espera de ser aprovada pels òrgans 
competents de l’UJI, fet que es produirà abans de l’inici del curs 2012/13. A partir de l’aprovació de 
la normativa, s’adaptaran també els procediments que actualment seguim.

També  s’estan  portant  a  terme  estudis  amb la  finalitat  d’elaborar,  des  de  totes  les  universitats  
espanyoles, un manual de bones pràctiques en relació a les pràctiques externes. En aquest aspecte,  
hem participat molt activament com a membres del subgrup de treball Pràctiques de la RUNAE, 
comissió sectorial de la CRUE, en el desenvolupament del projecte «Sistema Universitario para la 
Empleabilidad» (SUE Global), amb finançament del Ministeri d’Educació.

Projecte de millora de l'atenció integral i l’ocupabilitat de l’estudiantat universitari

Com a novetat d’aquest any, a l’OIPEP estem desenvolupant un projecte del Ministeri d’Educació, 
Cultura  i  Esport  orientat  a  la  millora  de  l’atenció  integral  i  l’ocupabilitat  de  l’estudiantat 
universitari. Es tracta del programa «Preocupa’t: les pràctiques externes com a element vehicular en 
el desenvolupament de competències i orientació professional dels estudiants per a la seua òptima 
inserció laboral».

Aquest  programa consisteix a  fomentar  la  realització de pràctiques  externes  com a mitjà  per  a 
incrementar  l’ocupabilitat  dels  futurs  titulats  universitaris  i  aconseguir  l’adquisició  de  valors 
relacionats amb la responsabilitat social ciutadana i la prestació de serveis a la comunitat. S’adreça 
a alumnat de primer i segon cicle, grau i màster, principalment de les titulacions amb menor índex 
d’inserció i/o major taxa d’abandonament. Incidirà també en les entitats cooperadores de pràctiques 
i en el professorat.

Les accions del projecte s’articulen en cinc eixos:

1) Pràctiques externes curriculars: elaboració dels perfils professionals dels graus i màsters.

2) Foment de la realització de pràctiques externes curriculars a l’estranger.

3) Foment de la realització del programa Pràctiques Solidàries en Països Empobrits. 

4) Programa Estudia i Emprèn a l’UJI + Pràctiques en empreses.

5) Enfortiment dels actuals processos d’orientació i reorientació professional.

Eix  1.  Pràctiques  externes  curriculars:  elaboració  dels  perfils  professionals  dels  graus  i 
màsters

En col·laboració amb els responsables de les titulacions i dels coordinadors de les assignatures de 
pràctiques, estem definint els perfils professionals i competencials corresponents a les titulacions 
del nou EEES. Amb aquesta informació, s’elaboraran materials de difusió dels nous perfils, tant per 
a la comunitat universitària com adreçats a les entitats cooperadores i futurs ocupadors. Es pretén 
donar un enfocament de servei a la comunitat a totes les titulacions.

Partint d’aquesta informació, estem duent a terme un estudi sobre els nous jaciments d’ocupació, en 
especial dels vinculats a la prestació de serveis a la comunitat. Posteriorment, està previst realitzar 
una prospecció d’empreses relacionades amb aquest àmbit de serveis a la comunitat, amb la finalitat 
d’aconseguir nous socis/cooperadors.

El passat mes de febrer es va realitzar una primera prospecció aprofitant la fira internacional de 
ceràmica  CEVISAMA, on es  va  contactar  amb gairebé 60 noves  empreses  tant  nacionals  com 
internacionals, cap de les quals havia col·laborat amb la Universitat Jaume I anteriorment per a 



acollir estudiantat en pràctiques. Es tractava d’empreses no només del sector ceràmic sinó d’altres 
sectors  com  les  matèries  primeres,  frites,  esmalts  i  colors,  així  com  utillatge,  maquinària  i 
equipaments de bany i cuina.

Eix 2. Foment de la realització de pràctiques externes curriculars a l’estranger

S’exploraran nous jaciments d’ocupació, sobretot vinculats amb serveis a la comunitat per afavorir 
l’increment de les pràctiques a l’estranger (Europa) principalment de titulacions amb menors índexs 
d’inserció, amb el suport dels programes Leonardo i Erasmus pràctiques. A partir de l’estudi de 
perfils professionals es rastrejaran destinacions europees.

S’estan organitzant esdeveniments per a fomentar i difondre aquestes accions com ara la I Trobada 
de Pràctiques Internacionals, i el projecte UJIxMÓN que es van dur a terme el passat mes d’abril i  
els quals es descriuen en altres apartats de la memòria.

Eix 3. Foment de la realització del Programa Pràctiques Solidàries en Països Empobrits

Pretenem consolidar el programa propi de Pràctiques Solidàries en Països Empobrits, amb 
l’ampliació de les places i les destinacions oferides i amb el foment de la participació de 
l’estudiantat en el programa.

Eix 4. Programa Estudia i Emprèn a l’UJI + Pràctiques en empreses

Es tracta de programar un itinerari emprenedor per a estudiants vinculat al programa d’alt rendiment 
acadèmic  de  la  universitat,  centrat  en  el  desenvolupament  de  competències  emprenedores 
mitjançant un programa d’aprenentatge voluntari.  Així mateix,  pretén fomentar la realització de 
pràctiques  que  proporcionen  un  enfocament  creatiu  en  relació  amb  la  responsabilitat  social 
ciutadana.

Es proposa la creació d’una assignatura transversal en tots els plans d’estudis per al  foment de 
l’emprenedoria.  Es  desenvoluparà  una  metodologia  pilot  d’autoavaluació  de  competències 
emprenedores i s’aprofitaran les NTIC perquè els estudiants contacten setmanalment amb els tutors. 
També s’inclou la formació a coordinadors de pràctiques i tutors en emprenedoria i ocupabilitat.

Eix 5. Enfortiment dels actuals processos d’orientació i reorientació professional

Encara que tots els usuaris i usuàries que passen per l’OIPEP, de manera directa o indirecta, per 
participar en altres programes, reben sessions d’orientació individual i grupal, es pretén enfortir i fer 
arribar aquest servei al major nombre d’estudiants possible.

Es tracta de realitzar accions individuals i grupals destinades a l’estudiantat de titulacions de menor 
inserció  professional  i  major  taxa  d’abandonament,  per  assessorar-los  en  el  seu  objectiu 
professional, en recerca de pràctiques, en recerca i millora d’ocupació i en desenvolupament de les 
seues  habilitats  i  recursos  per  a  una  inserció  laboral  adequada.  Es  buscarà  la  implicació  dels 
directors de titulació i els coordinadors de pràctiques.

La  metodologia  serà  grupal,  amb  una  primera  aproximació  mitjançant  tallers  d’orientació 
professional de 10 hores de durada que després donaran lloc a una orientació individualitzada, tant 
en línia com presencial, per a tots els estudiants la necessiten.

Programa de beques Santander-CRUE-CEPYME per a la realització de pràctiques externes



La Universitat Jaume I ha obtingut, per virtut del programa de beques Santander-CRUE-CEPYME, 
una ajuda de 39.600€ per  tal  que l’estudiantat  de grau i  màster  realitze pràctiques externes  en 
microempreses, PIMES i autònoms.

Així, mitjançant convocatòria pública d’ajudes, hem concedit 22 beques a estudiants i estudiantes, 
la qual cosa suposa la totalitat de l’ajuda adjudicada a la nostra Universitat.

Aquestes  pràctiques  tenen una durada de tres mesos,  a jornada completa,  ampliables fins  a  un 
màxim de sis mesos i s’han de desenvolupar al llarg del curs 2011/12. 

La convocatòria es va organitzar de manera que les pràctiques que s’havien de realitzar havien de 
ser curriculars. La Universitat preseleccionaria els estudiants i estudiantes participants, d’acord amb 
criteris  objectius segons el  barem establit  a les bases (nota mitjana d’expedient,  percentatge de 
crèdits  superats,  discapacitat)  i,  d’altra  banda,  preseleccionaria  les  entitats  interessades,  que 
necessàriament haurien de ser microempreses, autònoms i PIMES en territori espanyol, les quals 
havien de fer la selecció final dels candidats i candidates.

A l’hora de seleccionar les empreses participants, vam prioritzar, sobretot, la qualitat de l’oferta i 
que el projecte formatiu fora adequat a la titulació a la qual s’adreçava. L’estudiantat preseleccionat, 
per ordre de puntuació, va triar les ofertes en les quals tenia interès, i  després vam remetre els  
currículums a les empreses implicades,  que van citar  a  una entrevista l’estudiantat  i  van fer la 
selecció.

Cal destacar que totes les empreses van seleccionar la persona que els havíem enviat com a primera 
opció, de manera que cap estudiant va rebutjar cap oferta, fet que demostra l’ajust en la preselecció 
que vam fer des de l’OIPEP, així com la preparació dels candidats i candidates a l’hora d’enfrontar-
se a la selecció per part de l’empresa.

Van sol·licitar participar en aquest programa un total de 57 estudiants i estudiantes. Pel que fa a les  
empreses participants, 96 empreses van oferir 139 places de pràctiques. Totes les empreses que 
finalment han rebut estudiantat són de la Comunitat Valenciana, tret d’una, que és de Vitòria. 

Finalment, 22 candidats i candidates, tants com beques podíem atorgar, van resultar preseleccionats 
i 21 estudiants i estudiantes van passar a integrar la llista d’espera. L’estudiantat que va obtenir beca 
es distribueix per titulacions de la següent manera: Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 
(6 beques);  Llicenciatura en Comunicació Audiovisual (3);  Enginyeria Industrial  (2);  Màster en 
Noves Tendències i Processos d’Innovació i Comunicació (2); Màster en Psicologia del Treball,  
Organitzacions  i  RRHH  (1);  Màster  en  Matemàtica  Computacional  (1);  Màster  en  Disseny  i 
Fabricació  (1);  Màster  en  Prevenció  de  Riscos  Laborals  (1);  Enginyeria  Tècnica  en  Disseny 
Industrial (1); Llicenciatura en Ciències del Treball (1); Diplomatura en Ciències Empresarials (1); 
Màster en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (1); Enginyeria Química (1).

Destaquen, sobretot, les titulacions de Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, 
ja  que la  convocatòria  es va publicar  al  febrer  i  són de les poques titulacions  en les  quals  tot  
l’estudiantat fa les pràctiques al segon semestre, pel que van poder participar-hi més estudiants i 
estudiantes



    Programa Santander-CRUE-CEPYME per a la realització de pràctiques

Realització de pràctiques externes curriculars: estudiantat matriculat i convenis signats

A continuació comentarem breument les dades més significatives pel que fa a les pràctiques 
externes curriculars del curs 2011/12. Com es veu reflectit en la taula, trobem una normalització 
dels valors de molts dels indicadors, que tendeixen a estabilitzar-se després de l’increment observat 
en els últims cursos.
La següent taula també ofereix una evolució històrica amb totes les variables considerades en els 
últims cursos acadèmics.

VARIABLES 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Estudiantat matriculat (1r i 2n cicle i grau) 2.937 2.825 2.788 2.924 2.997 2.796 2.845

Estudiantat matriculat (màster) - - 353 526 773 767 756

Total d’estudiants matriculats en pràctiques 2.937 2.825 3.141 3.450 3.770 3.563 3.601

Titulacions beneficiades (1r i 2n cicle i grau) 26 27 28 30 31 31 31

Titulacions beneficiades (màster) - - 17 24 25 26 26

Total de titulacions beneficiades de les pràctiques 26 27 45 54 56 57 57

Nombre de convenis subscrits 257 291 352 568 405 333 400

Entitats que sol·liciten estudiantat a l’OIPEP 803 802 894 911 972 790 1022

Places ofertades (excepte Mestre i Màster en Professorat) 2.493 2.477 2.556 2.579 2.530 2.513 2.678

Entitats cooperadores que han acollit estudiantat 590 595 563 649 731 734 836

Evolució històrica de les pràctiques externes

Resulta destacable el nombre d’entitats que han sol·licitat estudiantat, que s’incrementa un 22,7% 
respecte al curs anterior, en el qual es va observar una important disminució en aquest indicador. 
L’oferta de places també experimenta un lleuger ascens (6,2%). A més, el nombre d’entitats 
cooperadores que finalment han acollit estudiantat segueix la tendència dels cursos anteriors, en 
continu ascens, i s’eleva un 12,2% respecte al curs anterior. Pel que fa al nombre de convenis de 
cooperació educativa subscrits al llarg del curs respecte al curs anterior, trobem un increment del 
16,7%: en aquests moments, tenim convenis en vigor amb 3.703 entitats públiques i privades. Totes 
aquestes dades es poden explicar, probablement, pel destacable increment de les ofertes 
nominatives i l’esforç en la captació de empreses d’altres sectors o ubicacions no afectats tant per la 
crisi: l’estudiantat necessita implicar-se més en la recerca d’una empresa del seu interès i proposar-



la (nominativa), fet que sol comportar l’establiment de convenis amb empreses amb les que no es 
tenia col·laboració anteriorment i que explica l’increment de les entitats que ofereixen pràctiques i 
l’augment del nombre de nous convenis signats.

El nombre total d’estudiantat matriculat de l’assignatura Pràcticum o anàlogues és de 3.601. No 
obstant això, per a tindre una estimació real del nombre d’estudiants que han realitzat pràctiques en 
entitats cooperadores s’ha de considerar que al nombre total de matriculats s’ha de restar:

• L’estudiantat que ha sol·licitat i obtingut l’exempció de les pràctiques (198).

• L’estudiantat que ha realitzat treballs acadèmicament dirigits (53). 
• Una part important de l’estudiantat de la Llicenciatura en Filologia que realitzen estades a 

l’estranger, en un règim distint del de les Estades en Pràctiques (25).

Per aquesta raó, estimem que el nombre total d’estudiants i estudiantes que han realitzat realment 
l’estada en pràctiques ha estat de 3.325.

Considerant la proporció entre la demanda d’estudiantat i les places de pràctiques oferides per part 
de les entitats cooperadores i gestionades per l’OIPEP (exceptuant del còmput les titulacions de 
Mestre i del Màster en Professorat, les places de les quals estan prèviament concertades amb 
Conselleria d’Educació), s’obté l’indicador que s’explica en les línies següents:

Estudiantat a qui hem de gestionar pràctiques Nombre de places oferides Ràtio places / estudiant 

2.763 2.678 0’97

Proporció oferta/demanda d’estudiants durant el curs 2011/12 (d’acord amb els estudiants matriculats)

La demanda de pràctiques ha sigut de 2.763, un 10,7% superior al curs anterior. En l’OIPEP s’han 
registrat un total de 2.678 places de pràctiques. Així, s’obté una ràtio places/estudiant inferior a u: 
0,97 places per estudiant o estudianta, quan els cursos anteriors superava el valor d’u. És a dir, 
aquest curs els estudiants han tingut menys places entre les quals elegir per a les seues pràctiques. 
Això es produeix a causa d’un increment del nombre d’estudiantat que ha de fer pràctiques, unit a la 
dificultat  de  les  entitats  cooperadores  de  generar  més  places  atesa  la  situació  econòmica  que 
travessen. 

No obstant, hem de tindre en compte que no tots els estudiants i estudiantes que a l’inici del curs 
demanen pràctiques finalment realitzaran unes pràctiques durant el curs (en moltes ocasions només 
els queda defensar el projecte final de carrera, o s’han matriculat de més assignatures de les que 
després poden assumir, etc.). Una manera alternativa de calcular la ràtio places/estudiantat, resulta 
de considerar el nombre d’estudiants que ens consta (a data de 12 de juliol) que han fet pràctiques 
aquest curs:

Estudiantat assignat Nombre de places oferides Ràtio places / estudiant

1.533 2.678 0

Proporció oferta/demanda d’estudiants durant el curs 2011/12 (considerant només els estudiants que han fet pràctiques)

Des del punt de vista de les entitats, és important comentar el percentatge de places que finalment 
són cobertes, ja que com  més elevat siga aquest indicador,  en major mesura veuran les entitats 
satisfetes les expectatives que van generar en el moment de sol·licitar estudiantat. Així, en aquest 
curs  trobem que s’han cobert  el  57,24%,  xifra que  suposa  que  més  de  la  meitat  de  places  es 
cobreixen.

El total d’empreses, institucions i organismes que han acollit estudiantat en pràctiques ha estat de 
836, xifra que s’incrementa de manera considerable respecte al curs passat en un 12,2%, fet que 



constata l’alt grau de fidelització dels ens cooperadors i els esforços que es fan des de l’OIPEP i des 
de la coordinació de les pràctiques per a captar noves entitats cooperadores i mantindre així l’oferta  
de cooperació necessària.

La distribució estudiants/entitats es veu afectada pels següents aspectes:

• Gran dependència dels convenis signats amb la Conselleria d’Educació per a la realització de 
pràctiques de tot l’estudiantat de Mestre i del màster en Professorat, així com molts dels 
estudiants de la llicenciatura en Psicopedagogia (673 en total).

• Elevat índex de realització de pràctiques en l’administració pública: del total d’estudiants que 
han realitzat pràctiques en aquest curs, el 47,7% ho ha fet en entitats públiques. En aquesta 
xifra influeix, de manera determinant, el punt anterior.

Si excloem d’aquestes xifres els estudiants de Mestre, Psicopedagogia i Màster en Professorat, per 
l’especificitat de la seua destinació, obtenim una distribució molt més ajustada a la realitat sectorial: 
només el 28,5% de l’estudiantat realitza pràctiques en entitats/organismes públics, el que suposa un 
increment del 10% respecte al curs anterior. Deduïm que és un altre dels efectes de la situació 
econòmica, en la que l’administració pública està en una situació més estable que el sector privat i 
pot seguir oferint pràctiques.

Els serveis i departaments de la Universitat han demostrat ser llocs adequats per a la realització de 
pràctiques d’estudiants de diverses titulacions, que han estat supervisats per personal expert en les 
seues funcions. De fet, aquest curs 108 estudiants i estudiantes han fet pràctiques en la mateixa 
Universitat, fet que suposa un increment del 43,5% respecte a 2010/11. L’escassa oferta per part de 
les empreses privades s’ha suplit, en ocasions, amb pràctiques a l’UJI. En molts casos, com ara la 
Càtedra Unesco, el Servei de Comunicació i Publicacions o el Servei d’Assistència Psicològica, per 
posar alguns exemples, ja s’han convertit en uns col·laboradors fidels.

 
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Nombre d’estudiantat en pràctiques 59 44 40 61 48 61 108

Nombre d’estudiantat que realitza les pràctiques en serveis/departaments de l’UJI

Anàlisi del perfil de les ofertes de pràctiques

Tots els cursos portem a terme l’anàlisi del perfil de les ofertes de pràctiques mitjançant l’explotació 
de la base de dades amb Oracle Discoverer, per tal de conèixer amb detall l’oferta de places, amb 
indicadors qualitatius i quantitatius, i obtindre una retroalimentació al procés de gestió que ens 
permeta introduir millores per al proper curs. En aquesta anàlisi no tenim en compte les pràctiques 
de les titulacions de Mestre i del màster en Professorat, ja que no estan integrades en la base de 
dades per no ser gestionades a través d’e-UJIer (es gestionen directament amb Conselleria 
d’Educació).

Entenem per oferta una sol·licitud d’estudiantat en pràctiques, realitzada per una entitat 
cooperadora a l’OIPEP, amb un mateix perfil (titulació, destí, data d’inici, tasques que s’han de 
desenvolupar, supervisor). Una mateixa oferta pot incloure una o més places.

Resultats



VARIABLES 2011/12

Nombre d’ofertes de pràctiques 1.834

Nombre de places ofertades 2.678

Percentatge d’ofertes que s’han cobert 83,48%

Percentatge de places que s’han cobert 57,13%

Percentatge d’entitats que reben estudiantat 81,80%

Resum dels principals indicadors 

 

Conclusions sobre el perfil de les ofertes de pràctiques

Pel que fa a les entitats cooperadores i a les places oferides, trobem que cobrim més de la meitat de 
les places de pràctiques oferides per les entitats cooperadores (57,13%).

En relació amb l’índex d’entitats que finalment acullen estudiantat,  trobem que el 81,8% de les 
entitats que sol·liciten estudiantat en pràctiques han rebut un o més estudiants. Aquest indicador si  
bé ha disminuït respecte al curs passat (92,91%), continua sent elevat, fet que influeix de manera 
positiva en la fidelització dels cooperadors.

Quant al perfil de les ofertes de pràctiques, una dada interessant és que el 51,66% de les places són 
nominatives (enfront al 26,26% del curs anterior), és a dir, són proposades per l’estudiantat, que ha 
buscat per si mateix una empresa del seu interès. Això suposa un increment gran respecte als cursos 
anteriors i significa que aproximadament la meitat de l’estudiantat s’implica en la recerca d’una 
empresa en la qual poder realitzar unes pràctiques el més aproximades possible als seus interessos 
professionals i,  com hem dit anteriorment, probablement està provocat per una menor oferta de 
places públiques (oferides per iniciativa de les entitats) i l’esforç de l’OIPEP per formar i orientar a 
l’estudiantat en diversos tallers per tal que tinguen les competències necessàries per poder buscar 
una entitat per fer les pràctiques.

Respecte  al  període  de  realització,  les  empreses  sol·liciten  estudiantat  en  pràctiques  per  a 
incorporar-se a l’empresa majoritàriament en els mesos de febrer-març-abril (28,98% del total de 
places)  i  octubre-novembre  (18,97% de places),  mentre  que  en  juny-juliol  s’ofereix  només  un 
12,47% de les pràctiques, sense obtindre variacions respecte al curs passat. Per tant, es comprova 
que s’evita majoritàriament la realització de pràctiques en els períodes vacacionals, en els quals les 
empreses poden tindre una part important del seu personal en vacances.

Pel que fa a l’horari, les entitats cooperadores solen ser flexibles i permeten a l’estudiant que trie 
indistintament un horari intensiu (matí o vesprada) o partit: el 61,28% de les places s’ofereixen amb 
horari que es pot negociar amb l’estudiantat, mentre que el 30,06% es demanen en horari de matí, 
un 6,35% de places  són en horari  partit,  matí  i  vesprada,  i  únicament  un 2,31% de les  places 
s’ofereix en horari de vesprada.

Pel que fa als sectors d’activitat econòmica de les empreses, la majoria de les places de pràctiques 
s’ofereixen en empreses dels següents sectors: públic (24,19% de les places); altres activitats socials 
(10,34%); serveis a empreses (6,38%).

No  obstant  això,  en  relació  als  últims  cursos,  i  a  causa  de  la  situació  econòmica  que  estem 
travessant, s’observen algunes dades interessants:

Disminueix el percentatge de pràctiques realitzades, respecte al curs 2010/11, als següents sectors 
d’activitat  econòmica:  ceràmic;  construcció;  metal·lúrgic  i  elèctric;  químic  i  plàstic;  serveis 
informàtics;  tèxtil-confecció;  transport;  i  turístic.  Per  contra,  s’incrementa  en  aquests  sectors: 
agricultura i pesca; alimentació; altres activitats socials; assegurances; automoció; energia; financer; 
fusta; paper i gràfiques; i sector públic.



En concret, podríem destacar alguns casos:

• Trobem una nova davallada en el sector turístic: les places d’aquest sector van baixar del 
4,8% en 08/09 al 2,47% en 09/10, en 10/11 es va recuperar amb un 4,22%, i en 11/12 torna a 
descendir al 3,58%.

• Al sector ceràmic trobem que segueix disminuint curs rere curs: de 10,32% en 07/08 a 
6,47% en 08/09, a 5,65% en 09/10, a 5,37% en 10/11, i a 4,63% en 11/12.

• Les entitats dedicades a donar serveis a empreses, que havien patit un descens continuat (va 
baixar del 21,44% en 07/08 al 8,67% en 08/09, al 8,56% en 09/10, i al 6,28% en 10/11) 
s’estabilitzen (6,38% en 11/12).

• També hem observat una remuntada en les places procedents d’empreses del sector financer: 
de 4,73% en 08/09 a 3,35% en 09/10, i a 1,95% en 10/11, i 3,09 en 11/12.

Pel  que  fa  al  sector  públic,  el  percentatge  de  places  oferides  continua  sent  elevat  i  ja  suposa 
pràcticament la quarta part de l’oferta de pràctiques: en 11/12 ha suposat un 24,19% de l’oferta, 
front  al  23,39% de 10/11,  el  21,71% de 09/10,  el  23,65% de 08/09 i  respecte  al  18,66% que 
suposava en 07/08. Aquest fet està estretament vinculat a la crisi econòmica dels últims anys: les 
dificultats per les quals travessen moltes entitats privades ens ha obligat durant els últims cursos a 
buscar  més  places  de  pràctiques  a  l’administració  pública,  però  la  situació  econòmica  de  les 
empreses del nostre entorn sembla que ja comença a repuntar.

Avaluació de les pràctiques externes del curs 2010/11

Durant aquest curs s’ha realitzat l’avaluació del curs 2010/11.

Destaquem que seguim treballant amb el Servei d’Informàtica per consolidar la metodologia 
d’avaluació de les pràctiques en línia (empreses i tutors) i implementar-la en el cas de l’estudiantat. 
L’objectiu és millorar la recollida de dades, facilitar-ne l’anàlisi i poder dur a terme estudis 
longitudinals.

S’adjunten les principals conclusions de l’informe:

Resultats

Curs 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Entitats

Satisfacció global 4,43 4,44 4,43 4,58 4,58 4,5 4,45

Estan satisfets o molt satisfets 93,50% 92,60% 92,30% 96,30% 93,30% 96,10% 95,84%

Fidelització (tornaran a acollir estudiants) 92,00% 92,10% 95,20% 95,50% 88,00% 95,50% 97,07%

Inserció en l’entitat (privat) 23,73% 26,40% 20,00% 21,90% 20,40% 35,47% 40,63%

Tindran en compte els estudiants en futures seleccions 70,70% 75,40% 79,70% 79,30% 86,80% 84,20% 83,86%

Estudiantat

Satisfacció global 4,41 4,5 4,33 4,39 4,44 4,47 4,41

Estan satisfets o molt satisfets 92,20% 92,10% 88,40% 91,40% 93,10% 93,43% 91,(1%

Recomanarien l’entitat 91,50% 93,80% 88,80% 93,00% 91,10% 96,38% 92,12%



Tutors

Satisfacció global 4,35 4,19 4,34 4,29 4,36 4,12 4,2

Estan satisfets o molt satisfets 87,30% 93,50% 86,80% 94,60% 91,60% 90,90% 95,00%

Fidelització (tornarien a tutoritzar) 92,40% 90,90% 94,30% 94,70% 95,70% 95,10% 93,97%

Resum dels principals indicadors de 2004/05 a 2010/11

 

Entitats

En total, les entitats cooperadores atorguen un 4,45 sobre 5 a la satisfacció en la relació amb la 
Universitat, pel que fa a les pràctiques, indicador que pràcticament es manté igual d’un curs a 
l’altre. El 95,84% dels enquestats estan satisfets o molt satisfets amb la relació amb la Universitat 
per les pràctiques. Aquest és un indicador que sempre és molt elevat.

Pel que fa a la fidelització dels cooperadors, un 97,07% de les entitats tenen la intenció de tornar a 
acollir estudiants el proper curs, aspecte indicador de l’assegurament de la continuïtat dels 
programes de pràctiques any rere any. Cal destacar que aquest indicador ha assolit en 2010/11 el 
valor més alt, si bé sempre hem obtingut valors molt alts (la major davallada es va produir en 
2008/09 i es pot atribuir a la crisi econòmica).

Segons la informació aportada per les 347 entitats privades (no es tenen en compte les entitats 
públiques en aquest càlcul), s’ha inserit posteriorment a l’entitat el 40,63% de l’estudiantat, una 
vegada finalitzades les estades en pràctiques. Aquesta dada és molt superior a la de cursos anteriors, 
per la qual cosa es demostra que en època de crisi les pràctiques externes suposen una via més 
segura per a les empreses a l’hora d’incorporacions posteriors, que ja han conegut la persona durant 
el seu període de pràctiques.

A més d’aquesta inserció immediata, la utilitat de les pràctiques tant per a l’entitat com per a 
l’estudiantat en la transició al mercat laboral i la incorporació de personal és especialment rellevant: 
un 83,86% de les entitats que han contestat aquesta pregunta manifesten la seua intenció de «tindre 
en compte els estudiants en futures seleccions de personal/incorporacions a la borsa de treball». 

En conclusió, els indicadors de satisfacció global són molt elevats i es mantenen respecte als cursos 
passats.

Estudiantat

En total, l’estudiantat atorga un 4,41 sobre 5 a la seua satisfacció global amb les pràctiques i el 
91,81% de l’estudiantat està satisfet o molt satisfet. El 92,12% recomanaria l’entitat, la qual cosa 
indica l’alta qualitat de les entitats que han cooperat aquest curs acadèmic en el programa.

Tutors

En total, els tutors atorguen un 4,2 sobre 5 a la satisfacció amb les pràctiques i el 95% dels 
enquestats està satisfet o molt satisfet. A més,un 93,97% voldria continuar tutoritzant estudiantat.  

Relació amb els coordinadors i coordinadores de pràctiques

La figura dels coordinadors i coordinadores de pràctiques, ja establerta en cursos anteriors, ha estat 
molt rellevant durant aquest curs, i com els cursos anteriors, s’ha mantingut una estreta 
col·laboració en diferents vessants al llarg de tot el curs (telefònica, per correu electrònic, reunions 



personals), amb els responsables de cadascuna de les titulacions. A més, atenent la incorporació de 
noves titulacions a les pràctiques externes o bé al nomenament de nous coordinadors i 
coordinadores, es van dur a terme dos seminaris adreçats a coordinadors i a tutors el passat mes de 
setembre i se n’han programat dos més per al proper mes de setembre, amb la finalitat de formar-los 
en el maneig del s istema de g estió i ntegral i nformatitzada de les e stades en p ràctiques en e-
UJIer (GIEEPP), assessorar-los a l’hora d’elaborar les guies docents de les assignatures de 
pràctiques externes, informar-los de la normativa, prestar-los suport tècnic en la planificació i gestió 
de les pràctiques, etc. 

La política seguida per l’OIPEP en aquest curs, com en els anteriors, es pot resumir en: màxima 
planificació; reunions continuades; avaluació conjunta; formació a tutors i tutores i a coordinadors i 
coordinadores; presa de decisions comuna; i orientació tècnica. En aquest marc, cal recordar que els 
coordinadors i coordinadores de pràctiques estan també representats en el Consell Assessor 
d’Inserció Professional. Això ha permès la millora contínua de tot el procés. 

D’altra banda, amb ocasió del programa de beques Santander-CRUE-CEPYME de pràctiques en 
empresa i per la seua particularitat, que comentarem amb més detall més endavant, vam convocar 
els coordinadors i coordinadores de pràctiques a una reunió per informar-los en detall del 
funcionament d’aquest programa i de la convocatòria pública d’ajudes.

Cal destacar que la coordinació d’algunes titulacions s’ha continuat portant en equip: les titulacions 
de diplomatura en Ciències Empresarials i llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, 
d’una banda, i l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, l’enginyeria tècnica en Informàtica 
de Sistemes i l’enginyeria Informàtica, d’una altra, la qual cosa ha facilitat la gestió de les 
pràctiques i la distribució de l’estudiantat entre les entitats cooperadores.

Durant aquest curs s’ha treballat de manera molt activa en la preparació i organització de les 
pràctiques externes dels graus i màsters, bé perquè se n’han incorporat de nous, bé perquè molts 
encara no compten amb una borsa suficientment àmplia d’entitats cooperadores. En concret, el curs 
2012/13 són dotze els graus que tindran pràctiques per primera vegada i dos els màsters de nova 
implantació que inclouen pràctiques.

Programa de reconeixement als supervisors i supervisores de les pràctiques externes

Des que es van instaurar les pràctiques externes integrades en els estudis de la Universitat en el curs 
1992/1993, més de 2.800 entitats públiques i privades han col·laborat amb l’acolliment 
d’estudiantat en pràctiques. 

Objectiu: reconèixer la tasca que exerceixen els supervisors i supervisores de les entitats 
cooperadores i incentivar la col·laboració de cara a cursos futurs. Ampliar el vincle que aquests 
professionals mantenen amb la Universitat i, alhora, facilitar-los l’accés a tots els avantatges dels 
quals gaudeixen els membres de SAUJI.

Procediment: oferir un any d’inscripció gratuïta a SAUJI (any 2012) a tots aquells que hagueren 
estat supervisors i supervisores d’estudiantat en pràctiques durant el curs 2010/11 i ho sol·licitaren a 
SAUJI.

Per a possibilitar la posada en marxa d’aquest programa de reconeixement, hem col·laborat l’OIPEP 
i SAUJI: l’OIPEP ha aportat el pressupost i ha realitzat la difusió entre les entitats cooperadores i 
els coordinadors de pràctiques i SAUJI ha proporcionat un preu reduït per a aquestes inscripcions 
(15 €), fet que ha ajudat a disminuir la despesa econòmica per a l’OIPEP, i n’ha gestionat les 
inscripcions.

Resultats: el total de supervisors i supervisores que s’han acollit a aquest programa en 2012 ha estat 
de 85, no obstant això, hi ha hagut diversos professionals que ens han agraït l’oportunitat però no 
s’hi han acollit perquè ja formaven part de la comunitat universitària o perquè ja eren membres de 
SAUJI.

En general, hem rebut valoracions positives i els supervisors i supervisores s’han mostrat agraïts pel 



fet que des de la Universitat se’ls reconega amb aquest tipus de mesures la tasca formativa que duen 
a terme, en molts casos des de fa anys. Des de l’OIPEP tenim previst continuar aquest programa, 
atesa la bona acollida que ha tingut.

Pressupost: l’import d’aquest programa ha estat de 1.275 €.

Pràctiques externes d’estudiantat d’altres centres docents a la Universitat Jaume I com a 
entitat receptora (pràctiques entrants)

La Universitat ha actuat com a ens cooperador amb altres centres d’educació secundària i 
universitaris i ha acollit estudiants en pràctiques. De tota la coordinació se n’ha fet càrrec l’OIPEP.

Cal destacar que al llarg d’aquest curs s’ha treballat per elaborar un procediment detallat per tal de 
regular la realització d’aquestes pràctiques, el qual s’inclourà en la normativa de pràctiques externes 
de la Universitat.

Així, durant el curs 2011/12 s’han signat convenis de cooperació educativa per tal que sis estudiants 
i estudiantes realitzaren pràctiques a la nostra Universitat:

• Universidad Católica San Vicente Mártir: realització de pràctiques en el Servei d’Esports per 
part d’un estudiant de la llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

• Universitat Politècnica de València: realització de pràctiques en el grup d’investigació 
INGRES (Enginyeria de Residus), del Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció, per 
part d’una estudianta de la llicenciatura en Ciències Ambientals.

• Programa de mobilitat Eurodyssée (Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació): una 
estudianta de nacionalitat serbocroata, graduada en Síntesi Orgànica, la qual ha realitzat 
pràctiques formatives en el grup d’investigació PIMA (Polímers i Materials Avançats), del 
Departament d’enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny.

• Galway-Mayo Institute of Technology (Irlanda): un estudiant de Ciències Químiques i 
Farmacèutiques en el grup d’investigació PIMA (Polímers i Materials Avançats), del 
Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny.

• Institut Catholique de Toulouse (França): una estudianta de la llicenciatura en Comunicació 
Europea ha realitzat pràctiques en l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau 
(Màster de la Pau).

• IES Vicent Castell i Doménech: un estudiant del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Laboratori 
ha realitzat pràctiques en l’Àrea de Materials del Departament d’Enginyeria de Sistemes 
Industrials i Disseny.

Estades en pràctiques a l’estranger

En total, 61 estudiants i 38 titulats han gaudit d’una estada en pràctiques en entitats a l’estranger, 
xifra superior a la de l’any passat. Aquestes estades són reconegudes als seus currículums i han estat 
coordinades  des  de  l’Oficina  d’Inserció Professional  i  Estades  en  Pràctiques.  Destaquen els  36 
beneficiaris del programa Erasmus-Pràctiques i els sis de Pràctiques Solidàries a Països Empobrits. 
La resta, dinou, són estudiants que han realitzat pràctiques a l’estranger pel seu compte, fora dels 
programes de mobilitat.

Pràctiques Erasmus 2011/12

Es va aprovar el quart projecte de mobilitat de l’estudiantat per a la Universitat Jaume I amb un  
pressupost  de  44.080,00 euros,  xifra  que suposa un 28% d’increment  de les  places  respecte  al 
projecte anterior. Finalment s’han executat el 99% dels mesos atorgats i 36 estudiants han realitzat 



estades en pràctiques (mitjana de 4,18 mesos), entre gener i setembre de 2012, als següents països: 
Regne Unit (10), Alemanya (6), Holanda (5), República Txeca (4), Bèlgica (2), Itàlia (2), Finlàndia 
(2) Àustria (1) França (1), Irlanda (1), Portugal (1). A la convocatòria es van presentar un total de 
110 candidats, el que suposa un 57% d’increment de les candidatures, amb el conseqüent augment 
de càrrega de treball. Amb aquesta resolució el Ministeri reconeix la qualitat i l’alta execució dels  
projectes Erasmus-Pràctiques anteriors.

A més, s’ha concedit una ajuda addicional del Ministeri a raó de 150 euros/mes per tres mesos a tots 
els participants i 304 euros/mes per tres mesos als becaris del Ministeri.

Per tant,  la quantia/mes ha quedat en un mínim de 450 euros i  ha arribat  a un màxim de 600 
euros/mes gràcies a un cofinançament per part de l’UJI de 18.000 euros.

Informació de la convocatòria: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/     

Es va realitzar una única convocatòria al setembre. La selecció dels participants va ser a través de 
convocatòria pública, amb un procediment transparent per a totes les persones implicades. El procés 
de  selecció  inclou:  prova  lingüística  (nivell  B1),  baremació  de  currículum,  entrevista  amb  la 
comissió, selecció definitiva per part de l’entitat d’acollida. 

S’ha complit el pla formatiu previst que inclou orientació professional individual i grupal, formació 
lingüística i cultural, sessions sobre tutorització i condicions de vida i treball. S’hauran de complir 
un total de 35 hores de formació, repartides en, com a mínim, 25 hores de preparació lingüística i 
cultural (presencial, en línia i CAL) i 10 hores mínimes d’orientació i assistència a tallers.

Més informació del pla formatiu:

http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1112/1con-a5.pdf     

Igualment, es van formar i informar coordinadors de pràctiques i directors de titulació. 

Respecte al reconeixement, tot l’estudiantat té assignat un professor o professora tutors vinculats al 
seu  àmbit  d’estudis.  L’estudiantat  rep  el  reconeixement  acadèmic  de  l’assignatura  Estades  en 
Pràctiques. 

Així mateix, en l’expedient acadèmic i en el suplement europeu al títol queda registrat que la dita  
assignatura l’ha realitzada en el marc d’un programa de mobilitat.

• Difusió del projecte: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/

• Sessió informativa als participants (conjunta amb Leonardo), amb una assistència de més de 
150 persones (OIPEP) 29/09/11.

• Difusió pels mitjans habituals (premsa, correu electrònic, cartells i díptics, professorat. etc.).

• Difusió entre les facultats (COORErasmusP).
• Seminari de tutorització a tutors Erasmus (setembre, OIPEP-coordinadors ErasmusP).

• Difusió en la VI Jornada d’Ocupació d’abril de 2012.
• Difusió en el III Pla de Formació de Pràctiques Internacionals 2012/13, organitzat els dies 3 i 4 

de maig, amb l’assistència d’un centenar de persones.

País Entitat de destinació Titulacions

AT LKW Walter Llicenciatura en Traducció i Interpretació

BE JWT Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques

BE Univ. Gent Llicenciatura en Traducció i Interpretació

http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1112/1con-a5.pdf
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/


CZ BlueLink Llicenciatura en Administració i Direcció 
d’Empreses

CZ BlueLink Llicenciatura en Administració i Direcció 
d’Empreses

CZ BlueLink Diplomatura en Turisme

CZ Torrecid Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de 
Mecànica

DE CanPire - Montana Store Frankfurt Llicenciatura en Administració i Direcció 
d’Empreses

DE Trans & Law Llicenciatura en Traducció i Interpretació

DE Digim Llicenciatura en Traducció i Interpretació

DE Argos Cosulting Networking Llicenciatura en Traducció i Interpretació

DE Wohanka Llicenciatura en Traducció i Interpretació

DE Titelbild Llicenciatura en Traducció i Interpretació

FI Vouluset Llicenciatura en Dret (Pla de 2002)

FI Isfae Llicenciatura en Administració i Direcció 
d'Empreses

FR París Internacional Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques

IE Mc Grath O´Donnell & Associates - 
PROPOSTA

Llicenciatura en Traducció i Interpretació

IT Istituto di Istruzione Superiore "Federico 
Caffe" 

Llicenciatura en Traducció i Interpretació

IT Claudio de Gennaro Grau en Enginyeria de l'Edificació

NL Living Capital BV Llicenciatura en Administració i Direcció 
d’Empreses

NL Redline Llicenciatura en Comunicació Audiovisual

NL V&A Llicenciatura en Comunicació Audiovisual

NL Champion Trophy Parts B.V Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla 
de 1995)

NL Champion Trophy Parts B.V Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla 
de 1995)

PT Leo Burnett Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques

UK Imperial College Llicenciatura en Traducció i Interpretació

UK University of Roehampton, London Llicenciatura en Traducció i Interpretació

UK Xerox Llicenciatura en Traducció i Interpretació

UK Queen Mary, University of London Llicenciatura en Traducció i Interpretació

UK Upstream Connections Màster Universitari en Llengua Anglesa per al 
Comerç Internacional / English Language for 
International Trade (ELIT)

UK Alpha Wave Media Màster Universitari en Llengua Anglesa per al 
Comerç Internacional / English Language for 



International Trade (ELIT)

UK Cámara de Comercio Bélgica Màster Universitari en Llengua Anglesa per al 
Comerç Internacional / English Language for 
International Trade (ELIT)

UK Sir Harold Hillier Gardens Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat 
d'Hortofructicultura i Jardineria

UK Royal Botanic Gardens Kew Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat 
d'Hortofructicultura i Jardineria

UK SHL Group Màster Universitari en Psicologia del Treball, de 
les Organitzacions i en Recursos Humans

Taula:  Distribució  d’alumnat  en  el  programa  Erasmus-Pràctiques,  per  país,  titulació  i  empresa 
d’acollida.
Foto: M. Isabel Beas, responsable de l’OIPEP, en la sessió informativa de les convocatòries Leonardo i Erasmus-
Pràctiques (29 de setembre de 2011, sala d’actes FCJE).

Pràctiques Erasmus 2012-13

S’ha aprovat el cinquè projecte de mobilitat per a 2012-13. S’han concedit 38 places per quatre 
mesos per part de l’OAPEE (45.600 euros), el que suposa pràcticament el mateix pressupost que el 
curs passat. Tot i això, a l’UJI, donada l’alta execució, se li ha atorgat pràcticament tot el que ha 
sol·licitat. Les estades són de quatre mesos i es realitzaran a països de la UE i EEE a partir de gener  
de 2013. Amb aquesta resolució el Ministeri reconeix la qualitat i l’alta execució dels projectes 
Erasmus-Pràctiques anteriors.

Pràctiques Solidàries a Països Empobrits

Aquest  curs  ha començat  la  tercera  edició  del  programa,  finançat  per  fons  UJI  i  pel  Fons  0,7 
estudiantat i coordinat per l’OIPEP i l’OCDS. 

Els objectius han estat:

• Adquirir una formació pràctica i millorar les competències professionals i genèriques. 

• Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de 
l’adquisició d’experiència laboral. 

• Adquirir aptituds específiques per a la cooperació al desenvolupament. 

Les estades, d'entre un i dos mesos de durada, s’han desenvolupat entre gener i agost de 2012. Els  
projectes  realitzats  per  l’estudiantat  es  publicaran  en  un  monogràfic  amb  articles  dels  tutors, 
supervisors i gestors de l’UJI.

Titulació País Entitat de destinació Alumnes

Llicenciatura en 
Psicopedagogia

Perú Universidad Nacional 
Amazónica de Madre 
de Dios

2

Enginyeria Tècnica 
Agrícola

Moçambic Unizambeze 1

Màster Universitari en República Dominicana Comisión Nacional 1



Estudis de Pau, 
Conflictes i 
Desenvolupament

Dominicana para la 
UNESCO.

Màster en Cooperació 
al Desenvolupament

Bolívia Universidad Mayor de 
San Simón (Centro de 
Planificación y 
Gestión). 

1

Màster Universitari en 
Cooperació al 
Desenvolupament

Veneçuela Servicio Jesuita a 
Refugiados. 

1

Taula: Distribució d’alumnat en el  programa Pràctiques Solidàries,  per país, titulació i  empresa 
d’acollida.

Per al proper curs s’ha tancat la convocatòria de proposta de places per a professorat.

 Foto cedida per l’alumnat.Laura Bou Sospeda i Lorena Zorrilla Silvestre durant la seua estada.

Estudiantat en pràctiques a l’estranger fora de programes de mobilitat

Al llarg del curs 2011/2012, 19 estudiants i estudiantes de l’UJI, de màster en la majoria dels casos,  
han realitzat pràctiques a l’estranger pel seu compte, és a dir, fora dels programes de mobilitat. Les 
pràctiques s’han desenvolupat a 11 països diferents. La distribució de l’estudiantat és la següent:

País Entitat cooperadora Titulació Estudiants



Alemanya SCI - Deutscher Zweig e. V. Màster Universitari Internacional 
en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

1

Alemanya HR CheckSystems GmbH Màster Universitari en Psicologia 
del Treball, de les Organitzacions i 
en Recursos Humans 

1

Argentina Grupo KPR, SRL Llicenciatura en Publicitat i 
Relacions Públiques 

1

Argentina Centro Cultural de España en 
Buenos Aires - AECID 

Llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual 

1

Estats Units 
d'Amèrica

JBI Localization Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació 

2

Finlàndia Rovaniemi University of 
Applied Sciences 

Enginyeria Tècnica Industrial, 
especialitat de Mecànica 

1

França Arehubert Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial (Pla de 1995) 

1

Guatemala Centro de Estudios y Educación 
Indígena 

Màster Universitari en Igualtat i 
Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 

1

Itàlia Archivio Giovanni Sacchi - 
Fondazione Isec 

Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial (Pla de 1995) 

1

Mongòlia Mongolian Red Cross Society Màster Universitari Internacional 
en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

1

Països Baixos Transition International Màster Universitari Internacional 
en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

1

Països Baixos United Network of Young 
Peacebuilders 

Màster Universitari Internacional 
en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

1

Països Baixos Ashland Services BV Llicenciatura en Administració i 
Direcció d'Empreses 

1

Portugal Nestlé Portugal, SA Diplomatura en Ciències 
Empresarials 

3

Regne Unit Embassy of Romania in London Llicenciatura en Filologia Anglesa 1

Regne Unit Ferment Ltd Llicenciatura en Administració i 
Direcció d'Empreses

1

Taula: Estudiantat que ha realitzat pràctiques a l’estranger fora dels programes de mobilitat, curs 
2011/12.

A més s’han de sumar les estades a l’estranger mitjançant el programa Erasmus Estudis.

Aquest curs, des de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques hem fet un gran esforç 
en la  gestió de pràctiques  internacionals,  sobretot,  hem concentrat  els  esforços en la gestió  del 
programa Leonardo de mobilitat i en la gestió del cinquè programa Erasmus-Pràctiques, que s’han 
fet de forma conjunta. A més, s’ha gestionat la tercera edició de pràctiques a països empobrits, i  
l’interès  de  l’estudiantat  i  de  les  persones  titulades  que  volen  desenvolupar  la  seua  estada  a 



l’estranger  ha  crescut  exponencialment  respecte  al  curs  passat,  fet  que  s’ha  vist  reflectit  en 
l’increment  de  candidatures  a  les  diverses  convocatòries.  Les  activitats  que  s’han  continuat 
desenvolupant per a afavorir aquest interès de l’estudiantat durant aquest curs han estat:

• Implementació  d’un pla  formatiu per  a  les  estades  en pràctiques  internacionals  que inclou 
orientació  personalitzada  i  tallers  de  formació  com ara:  currículum Europass  i  entrevista; 
formació lingüísticocultural, sessions sobre condició de vida i treball (en el primer semestre del 
curs).

• Implementació de tallers en la Jornada d’Ocupació: taller de currículum Europass i taller de 
recerca d’ocupació per a estrangers.

• Renovació  d’un  díptic  de  difusió  per  a  estudiantat,  i  un  altre  per  a  empreses,  que  es  va 
distribuir a la Jornada d’Ocupació 2012 i la I Trobada de Pràctiques Internacionals.

• Continuació  de  l’ampliació  del  lloc  web amb informació  actualitzada  sobre  les  estades  en 
pràctiques a l’estranger adreçada als estudiants/titulats. La nostra pàgina web ha rebut, de gener 
al  2  juliol,  solament  per  als  programes  Leonardo  i  Erasmus-Pràctiques,  un  total  de  3.195 
visites, la qual cosa suposa un increment d’un 24% respecte al curs anterior. 

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/vinci/      (Beques Leonardo) 

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/      (Erasmus-Pràctiques) 

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/pracsoli/      (Pràctiques Solidàries a Països Empobrits) 

Sobretot,  destaca  la  guia  PROMOTE  http://www.uji.es/UK/canals/laboral/promote     ,  que  es 
comentarà en línies posteriors. 

• Manteniment d’una llista de distribució (ACIP) per a difondre ofertes de treball, pràctiques a 
l’estranger, la xarxa Eures, i activitats de l’àrea. Amb data 2 de juliol, aquesta llista estava 
integrada per 1.535 persones, fet que suposa un increment del 2,7% respecte a l’any passat.

• S’ha col·laborat amb la Fundación General de la Universidad de Valladolid per a la difusió 
d’un programa FARO, cofinançat pel Ministeri d’Educació, per a 2011-13.

Com a resultat,  un nombre creixent d’estudiants i titulats han mostrat interès per les estades en 
pràctiques a l’estranger, han acudit a l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques i han 
participat en el programa de seguiment establit en la pàgina web. 

Considerant aquestes xifres, creiem d’especial interès continuar la gestió de les convocatòries de 
mobilitat  Leonardo da Vinci per a titulats,  que ja s’ha vist  referendat per l’aprovació d’un nou 
programa integrat  2012-14.  Igualment,  la  política d’increment  de places Erasmus pràctiques,  el 
cofinançament de les  ajudes i  la  consolidació del  projecte Pràctiques Solidàries té  una acollida 
excepcional entre l’estudiantat. 

També  ajudem els  estudiants  internacionals  a  trobar  entitats  de  Castelló  on  fer  les  pràctiques, 
contactant  amb  departaments  o  serveis  amb activitats  similars  als  estudis  dels  estudiants  i  les 
estudiantes.

Projecte Leonardo 2010 (fer resum)

El projecte s’ha desenvolupat de l’1 de setembre de 2010 al 31 de maig de 2011, i ha suposat la  
realització de 35 estades d’entre 1 i 26 setmanes (amb una mitjana de 22,94 setmanes) de titulats 
recents  o  postgraduats  de  la  Universitat  Jaume  I  de  Traducció  Interpretació  (6),  Publicitat  i  
Relacions  Públiques  (4),  Administració d’Empreses  (4),  Enginyeria  Industrial  (4),  Comunicació 
Audiovisual (3), Llicenciatura en Química (3), Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica (2) i un de 

http://www.uji.es/UK/canals/laboral/promote
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/pracsoli/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/vinci/


les  següents  titulacions:  Arquitectura  Tècnica,  Empresarials,  Turisme,  Enginyeria  Tècnica  en 
Informàtica de Gestió,  Enginyeria  Tècnica en Disseny Industrial,  Filologia Anglesa,  Enginyeria 
Química, Enginyeria Tècnica Agrícola i Psicologia.

Les estades s’han dut a terme en 32 entitats d’acollida. S’està realitzant l’informe de satisfacció tant  
d’entitats com de titulats. S’han certificat les seues competències a través d’un certificat expedit per 
l’entitat d’acollida i un certificat Europass.

El  principal  objectiu  és  que  els  titulats  i  les  titulades  recents  assimilen la  realitat  institucional, 
empresarial i laboral en l’àmbit de les seues respectives futures professions en un país europeu. S’ha 
aconseguit,  mitjançant  el  perfeccionament  de  les  competències  de  titulats  de  l’UJI  en  els  nou 
diferents camps d’estudi anteriorment indicats, facilitar la transició al mercat laboral i combatre la 
desocupació juvenil a través de l’augment de l’ocupabilitat. En aquest sentit, aquest objectiu s’ha 
complit i els principals resultats per als participants han estat:

• Només acabar l’estada, els titulats havien augmentat el seu nivell d’autoeficàcia professional i 
de competències personals, sistèmiques i instrumentals, gràcies a la seua estada en pràctiques. 
D’una altra banda, han incrementat les seues competències lingüístiques, orals, escrites i de 
lectura.  L’avaluació de l’exercici  de les tasques realitzades i  de les habilitats  davant d’una 
entrevista de selecció han augmentat significativament respecte a la situació de partida.

• Pel que fa a la satisfacció global amb l’estada, el 95% dels participants estan satisfets o molt 
satisfets amb les estades. Estan especialment satisfets amb els indicadors relatius a l’aportació 
de  les  pràctiques,  al  desenvolupament  professional  de  l’estudiant  i  a  l’experiència  de 
creixement personal. D’altra banda, el 100 % de les entitats d’acollida estan satisfetes o molt 
satisfetes  amb  les  estades  i  un  90%  de  les  entitats  tenen  intenció  de  continuar  la  seua 
col·laboració amb l’UJI en futurs projectes.

• Respecte a la seua inserció professional, el 57% dels participants treballen en el moment de 
redactar aquest informe, un 30% en la mateixa entitat.

País Titulació Empresa d’acollida

DE Llicenciatura en Traducció i Interpretació Titelbild

AT Enginyeria Química Tiger Coatings

BE Llicenciatura Química Eurocor

CZ Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses Bluelink International CZ

CZ Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques Bluelink International CZ

CZ Diplomatura en Turisme Bluelink International CZ

CZ Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica Torrecid

DE Llicenciatura en Traducció i Interpretació Sprachendienst

DE Llicenciatura en Traducció i Interpretació Hope Foundation

FI Llicenciatura en Filologia Anglesa ISFAE

FR Llicenciatura en Comunicació Audiovisual Easyviajar.com

FR Arquitectura Tècnica TGW France

HU Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses Legal Talent

IRL Enginyeria Industrial Renishaw Ltd.

LT Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica LORO Ltd



NL Llicenciatura en Química Rahu

NL Llicenciatura en Química Rahu

UK Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ByG Systems

UK Enginyeria Industrial Geothermal International

UK Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial Alfa Wave Media

UK Llicenciatura en Psicologia Wave Trauma

UK Enginyeria Industrial Ramboll UK Ltd.

UK Llicenciatura en Ciències Empresarials Temple Translations

UK Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en 
Hortofructicultura i Jardineria

Hilliers

UK Llicenciatura en Comunicació Audiovisual V&A

UK Llicenciatura en Direcció i Administració d’Empreses Focus 

UK Llicenciatura en Traducció i Interpretació Pinto

UK Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques Living It, Loving It

UK Llicenciatura en Comunicació Audiovisual V&A

UK Enginyeria Industrial EADS

UK Llicenciatura en Traducció i Interpretació JEP Pinto

UK Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques Anokimobi

UK Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques Golden moments

UK Llicenciatura en Traducció i Interpretació ECI

UK Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses Belfast City Council

Taula: Distribució d’alumnat en el programa Leonardo 2010, per país, titulació i empresa d’acollida.

Projecte Leonardo 2011

S’ha gestionat el quart projecte de mobilitat dins del programa LLL de titulats per a la Universitat 
Jaume I amb un pressupost de 151.092 euros i 35 places per als anys 2011 a 2013, fet que suposa un 
increment  del  2,45% del  finançament  respecte  al  projecte  anterior.  Amb  aquest  ja  són  10  els 
projectes aprovats en concurrència competitiva pel Ministeri, des de 2002. Les estades són de 24 
setmanes de mitjana i  s’han realitzat  a  diversos països  europeus (Alemanya,  Holanda,  Bèlgica, 
Hongria, Finlàndia, Lituània, República Txeca, Irlanda, Regne Unit...) a partir de desembre de 2011 
fins  al  31 de  maig  de 2013.  A la  convocatòria  d’aquest  curs  es  van presentar  un total  de 117 
candidats, un 40% més de candidats respecte al curs passat, amb la conseqüent càrrega de treball. 

Des de 2009 comptem amb un certificat de qualitat que està vinculat a les convocatòries 2009 a 
2012.

Informació de la convocatòria: http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1112/     

En aquests moments ja s’han cobert 27 places de 2011 més 11 que van quedar vacants del projecte  
2010, en previsió que queden aproximadament 5 places per a la propera convocatòria. Igualment, 
s’han nomenat tres tutors de la FCHS (Anna Marzà, Lorena López i Cristina González); tres de 
l’ESTCE (Pedro  Balaguer,  Arnaldo Moreno  i  Daniel  Sánchez-Garcia  Vacas)  i  dos  de  la  FCJE 
(Mercedes Segarra i Consuelo Pucheta) per a tutoritzar tots els participants.

http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1112/


La  responsable  de  l’OIPEP va  ser  invitada  per  l’OAPEE per  a  impartir  una  sessió  a  tots  els 
promotors de projectes Leonardo de mobilitat (mesura PLM) el mes d’octubre de 2011 a Madrid, 
sobre l’establiment i fidelització de socis.

Projecte Leonardo 2012

S’ha aprovat per part de l’OAPEE el sisè projecte de mobilitat dins del programa LLL per a la 
Universitat Jaume I amb un pressupost de 163.990€ per a 36 mobilitats (una d’elles, per a una 
persona amb necessitats especials i a més amb un acompanyant) amb un increment del finançament 
d’un 8,5% respecte al projecte anterior. Amb aquest ja són 11 els projectes aprovats en concurrència 
competitiva pel Ministeri, des de 2002. Les estades són de 24 setmanes i es realitzaran a Alemanya, 
Àustria, França, Holanda, Itàlia, Bèlgica, Polònia, República Txeca, Dinamarca, Portugal i el Regne 
Unit a partir de desembre de 2012.

Des de 2009 comptem amb un certificat de qualitat que està vinculat a les convocatòries 2009 a 
2012.

Formació per a les pràctiques internacionals

Durant  aquest  curs  s’han  implementat  dos  plans  formatius  per  a  les  estades  en  pràctiques 
internacionals:

• Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2011-12 (10 h) Entre setembre i gener 
que inclou: 

Sessió d’orientació de la convocatòria (3 h)

Tallers de currículum Europass i carta de presentació (4 h)

Taller d’entrevista (4h) 

Taller de recerca d’ocupació i pràctiques a l’estranger (4 h)

Orientació individualitzada (3 h)

Seguiment i tutorització individual amb el tutor de la Universitat (d’1 a 3 h)

Formació lingüísticocultural (25 h) (anglès, alemany, francès, italià). El curs d’anglès es va dividir 
en dos nivells: intermediate i advanced.

Seminari de tutorització i condicions de vida i treball, en col·laboració amb Eures (4 h)

Ha comptat amb el finançament del programa Leonardo, i el confinançament de l’UJI.

Van assistir-hi els candidats i beneficiaris de beques Leonardo i Erasmus-Pràctiques durant 2011/12. 
Un total de 220 persones van assistir a alguna de les accions formatives.

Més informació: http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1112/1con-a5.pdf     

• Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2012-13 (16 hores)

El 3 i 4 de maig de 2012, per a la preparació la següent convocatòria Leonardo-Erasmus Pràctiques 
i la formació de persones que desitgen treballar a Europa. Es van realitzar tallers sobre recerca 
d’ocupació a l’estranger considerant les diferències culturals per països i un taller d’entrevista. Les 
taules  redones  van  tractar  sobre  els  resultats  d’ocupabilitat,  dels  programes  de  mobilitat  de  la 
Universitat Jaume I i altres temes. Va comptar amb l’assistència dels consellers Eures de: Suècia, 
República Txeca i Alemanya. Ha comptat amb el finançament de l’UJI i la col·laboració de la xarxa 
Eures  i  el  Servef.  Hi  va  assistir  un  total  de  100  persones.  L’avaluació  dels  assistents  va  ser 

http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1112/1con-a5.pdf


plenament  satisfactòria,  i  el  període  molt  adequat  per  a  la  planificació  del  curs  següent.  Els 
continguts del pla de formació es van penjar a la guia Promote.

La valoració del pla de formació per part  dels assistents ha sigut altament positiva,  com queda 
patent  en  els  resultats  dels  qüestionaris  d’avaluació,  on  un  61,53%  dels  assistents  valoren 
globalment la seua experiència en les jornades de satisfactòria i un 23,07% de molt satisfactòria. 

Més informació: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/pfpi/1213/eia.html     

I Trobada de Pràctiques Internacionals 2012 

El 2 de maig de 2012, per a celebrar el desè aniversari de la realització de programes de pràctiques 
internacionals a la Universitat Jaume I, es va realitzar la I Trobada de Pràctiques Internacionals. Es 
tracta d’un acte lúdic amb l’objectiu de facilitar  l’intercanvi d’experiències i les sinergies entre 
pràctiques i ocupació. Durant aquesta celebració es va valorar l’impacte de l’experiència com a 
participant  en  un  projecte  de  mobilitat  (pràctiques  internacionals),  tant  des  del  punt  de  vista 
personal com professional (ocupabilitat nacional i internacional, autoocupació, etc.).

Durant la celebració d’aquest acte es van compartir bones experiències de mobilitat internacional, 
es va tractar de consolidar una xarxa de participants de pràctiques internacionals; a més de potenciar 
la  visibilitat  dels  programes  de  pràctiques  internacionals  a  l’UJI.  Un  document  recull  les 
conclusions dels tres grups de treball (millora de l’ocupabilitat, impacte personal i finançament, i 
condicions  òptimes de participació).  Finalment  també es  va  facilitar  la  presa de  contacte  entre 
titulats amb experiència internacional i  empreses interessades en aquest perfil.  Ha comptat amb 
finançament  del  Ministeri  d’Educació  i  va  comptar  amb la  col·laboració  de  l’OAPEE,  amb la 
participació de la directora de la divisió Leonardo. Com a resultat es va crear un grup en LinkedIn,  
es van realitzar més d’una vintena d’entrevistes i es publicaran els resultats en congressos i articles.

Després de passar el qüestionari d’avaluació als assistents a la trobada, els resultats han sigut molt 
positius amb un 50% dels assistents que valoren l’experiència de molt satisfactòria i un 20% de 
satisfactòria.

Més informació: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/trobpint/1112/     

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/trobpint/1112/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/pfpi/1213/eia.html


I Trobada de Pràctiques Internacionals. Revisió de currículums de graduats amb experiència internacional per part de les 
empreses invitades el 2 de maig.

Programa UJIxMÓN

El 2 de maig de 2012, dins de la celebració de la I Trobada de Pràctiques Internacionals, es va  
celebrar el concurs de videorelats UJIxMón, concurs que donava a l’estudiantat, titulats i titulades 
de l’UJI l’oportunitat de mostrar, en un videorelat curt, la seua transició de la Universitat al món 
laboral,  considerant,  entre  altres  aspectes,  l’experiència  pràctica  internacional,  i  aprofitant  les 
possibilitats que permeten les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Per a convocar 
el premi, donar-li difusió i recollir i exhibir els videorelats dels participants i els guanyadors es va 
disposar,  amb  la  col·laboració  del  Servei  d’Informàtica,  d’una  pàgina  web  específica 
http://www.ujixmon.uji.es. La convocatòria i les bases es van publicar tant en la pàgina principal de 
l’OIPEP, en la secció d’actutalitat, com en la dita web UJIxMón. Es van atorgar quatre premis: un 
Apple iPad Wi-Fi de 16GB amb funda, un Lector Ebook Sony amb tapa i dos lectors Ebook Kindle.

 
• 3r premi. Lector Ebook Kindle. Ex aequo, per a Angelina Espuny pel seu videorelat  Marly’s  

intership  in  the  Netherlands i  per  a  Jesús  Muñoz  Fortuño  pel  seu  videorelat  Volar,  una 
experiència internacional, empatats amb la qualificació de 43 punts. 

• 2n premi. Lector Ebook Sony amb tapa per a Edurne Zubiria per al seu videorelat Programa 
Leonardo, el primer paso para tu desarrollo professional, amb una qualificació de 55 punts. 

• 1r premi.  Apple iPad Wi-Fi de 16GB amb funda per  a  Cristina Rodríguez Ortells  pel  seu 
videorelat Demà canvie de vida, amb una qualificació de 62 punts. 

Els  videorelats  estan  penjats  també  en  la  guia  Promote: 
http://www.uji.es/UK/canals/laboral/promote     

http://www.uji.es/UK/canals/laboral/promote


Concurs UJIxMón. La comissió de valoració amb els titulats premiats del concurs del 2 de maig.



  
Foto: Imatge del programa UJIxMÓN

Projecte: guia PROMOTE Your International Career 

Durant  aquest  curs,  s’ha  revisat  i  ampliat  la  guia  Promote  Your  International  Career, 
http://www.uji.es/UK/canals/laboral/promote, llançada el curs passat i que s’ha utilitzat durant tot el 
curs en l’orientació i formació de candidats per a pràctiques i ocupació internacional. 

S’ha comptat amb la col·laboració del Career Center de la University of Glasgow, on M. Isabel 
Beas, una de les autores, va realitzar una estada Erasmus, i la Queen Mary University of London, 
per a la valuosa informació en la revisió de continguts.

Entre d’altres, s’han ampliat els recursos, els contigunts i els models de currículum i carta i s’han 
introduït continguts multimèdia (vídeos UJIxMÓN, presentacions de consellers EURES...).

Salari Jove

Per  cinquè  any  consecutiu  s’ha  aconseguit  la  contractació  de  dos  tècnics  per  al  projecte 
International  Student  Support  (2  international  student  advisor,  en  pràctiques,  un  per  7  mesos, 
d’octubre 2012 a maig 2013 i un altre per 3 mesos, d’octubre a desembre), un per a l’OIPEP i l’altre 
per a l’ORI, per al suport als programes de pràctiques internacionals i  la guia Promote, per un 
costat, i l’atenció a l’estudiantat entrant per l’altre. El finançament ascendeix a 19.809,85 euros.



Activitats d'inserció laboral
Activitats d’Inserció Professional

Orientació per a l’ocupació

A banda de l’orientació, lligada al Projecte OPEA, des de febrer de 2009 podem oferir orientació 
individualitzada a tot aquell estudiantat i persones titulades de l’UJI que volen ajuda per a la seua 
recerca d’ocupació. En aquesta, els nostres tècnics i tècniques d’orientació donen resposta a dubtes i 
ajuden a la millora d’habilitats per a la recerca d’ocupació amb l’únic requisit de ser estudiant o 
titulat de l’UJI.

Aquest any la recollida de dades s’ha produït fins a l’1 de març de 2012, i el nombre de persones 
que ha passat per nostre servei d’orientació per a l’ocupació ha estat de 331+72, en total 403  
persones (entre usuaris d’orientació professional i beneficiaris de programes de mobilitat) i el 
nombre d’hores d’atenció finalitzades es de 826 hores + 72 hores a beneficiaris de programes de 
mobilitat internacional, xifra que fa un total de 898 hores.

La mitjana d’edat dels usuaris atesos és de 33,77 anys, el 67,7 % dels usuaris són dones, el 82,4 % 
dels usuaris atesos eren titulats, un 76,1 % són titulats o estudiantat de l’UJI, 60,1 % d’ells de cicle 
llarg, la branca amb més presència entre el col·lectiu atès és la de Ciències Socials i Jurídiques, amb 
un 36,5 %.

Els resultats del estudi a tres mesos indiquen que:
• S’ha promogut el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats, actituds, 

aptituds, experiències) per a la recerca d’ocupació de l’estudiantat i dels titulats.
• Els usuaris manifesten haver millorat les seues condicions amb vista a la pròxima entrevista, 

han vist complides les seues expectatives, són conscients dels seus punts febles que han de 
millorar; han millorat les conductes en el desenvolupament d’una entrevista i consideren que 
ara tenen major facilitat en el desenvolupament d’una entrevista. 

• S’ha facilitat la transició al mercat de treball dels titulats UJI ja que, respecte a la inserció 
laboral, un percentatge dels usuaris ha tingut experiència laboral després del projecte i 
continuen treballant als tres mesos de finalització de la seua orientació.

• Els usuaris manifesten haver incrementat la seua autoeficàcia per a la cerca d’ocupació, 
respecte a la situació inicial.

• Els usuaris han desenvolupat habilitats per a afrontar una entrevista de selecció de personal, 
significativament respecte de la situació inicial.

• Després de les accions, han optat per un perfil de buscador d’ocupació actiu (espontani 
sociable), han combinat diverses estratègies i han fet ús, sobretot, de tècniques més actives, 
com la candidatura espontània i han mantingut la resta.

• L’experiència de cerca d’ocupació ha estat més satisfactòria després de la realització de les 
accions d’orientació que abans de la realització d’aquestes.

• Ha augmentat el seu interès en el mateix procés d’inserció professional en cursar formació 
complementària per a millorar la seua ocupabilitat, a través de cursos de formació 
continuada i ocupacional, màsters, doctorats o beques.

Les accions han suposat per a la Universitat Jaume I

El desenvolupament d’un procediment d’orientació professional per a l’ocupació formalitzada en 
l’àmbit universitari. S’ha continuat portant a terme accions d’orientació professional, ja conegudes 
pels usuaris, que suposen un complement necessari a la resta d’activitats que es realitzen des de 
l’OIPEP.



També, el projecte actual ha significat aprofundir, encara més, en la integració de l’OIPEP en els 
objectius acadèmics de les titulacions i, en formar part integrant ja dels objectius curriculars 
d’aquestes, es fa, així, realitat el desig que la Universitat no siga una entitat aïllada i aliena al mercat 
laboral que l’envolta.

Projecte OPEA (Accions d’Orientació cap a l’Ocupació)

Avaluació del projecte OPEA 2011/12

El projecte ha tingut uns resultats molt satisfactoris, tant d’utilitat com d’estàndard de qualitat, i 
s’han complit i, fins i tot, s’han superat els objectius previstos inicialment. Els objectius quantitatius 
eren:

 
Executat Concedit

Nombre d’usuaris 178 171

Nombre d’hores d’atenció 786,25 770,63

El nombre total de persones ateses durant aquest projecte, des de juny de 2011 a l’1 de març de 
2012, és de 178, i les hores d’atenció son 786,25 que corresponen a tutoria individualitzada,  1 
usuaris d’autoocupació, per segona vegada en aquest projecte, 1 taller de entrevista, 1 BAE Grup i 
per primera vegada aquest any 1 grup INMA. 

La mitjana és de 39,86 anys, el 64 % dels usuaris són dones, el 94,3 % dels usuaris atesos eren 
titulats, un 65,2 % són titulats o estudiantat de l’UJI, 47,5 % d’ells de cicle llarg, la branca amb més 
presència entre el col·lectiu atès és la de Ciències Socials i Jurídiques, amb un 43,8 %, i del tipus 
d’accés, en aquest projecte no s’ha permet atendre usuaris voluntaris.

Com a breu resum, es presenten indicadors d’alguns projectes desenvolupats fins ara, que seran 
ampliats en profunditat en aquest informe.

Resum històric de resultats:
 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Usuaris atesos 433 223 240 164

Usuaris satisfets o molt satisfets 
amb la tutoria individualitzada

99,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grau d’inserció laboral de titulats 
que han participat en acciones 
d’orientació professional

36,7% 
ocupat als 
tres mesos

27,7% ocupat als 
tres mesos

83,40% 33,3% ocupat 
als tres mesos

Percentatge d’usuaris d’accions 
d’orientació professional que 
manifesten haver incrementat la 
seua autoeficàcia en la cerca 
d’ocupació a tres mesos

De 3 (de 0 a 
4) a 3,71 
(de 0 a 4)
(59%)

De 2,53 (de 0 a 
4) a 2,40 (de 0 a 
4)

De 2,42 (de 0 
a 4) a 2,41 (de 
0 a 4)

De 2,57 (de 0 
a 4) a 2,76 (de 
0 a 4)

Percentatge d’usuaris d’accions 
d’orientació professional que han 
rebut alguna acció formativa a tres 
mesos

45,50% 63,80% 33,80% 70,80%



Les diferències de usuaris atesos entre aquest any i els anteriors consisteix en que la subvenció 
concedida pel SERVEF ha segut molt menor i que a més, aquest any no s’ha permet atendre 
col·lectiu voluntari per la qual cosa  els usuaris atesos per la tècnica d’inserció professional de 
plantilla no s’han pogut introduir com a usuaris en la memòria del SERVEF.
 
Aquest any, pels motius econòmics que estem vivint en el país, encara no s’ha publicat l’ordre per 
la qual se sol·licita la subvenció per a realitzar les accions OPEA per al següent exercici, i no estem 
segurs de si es publicarà, i en aquest cas si l’UJI sol·licitarà la subvenció per diferents motius.

Intermediació per a l’ocupació

L’OIPEP ha participat, o té previst participar, en altres activitats, a banda de les ja definides 
anteriorment:

Grup ACIP-Llista de distribució d’ofertes d’ocupació 

Aquesta llista de distribució, creada a finals de 2006, i aquest any transformada en un grup de 
Google compta ja amb 1.534 persones subscrites en total, la qual cosa suposa un increment de 39 
membres respecte del curs passat i un volum d’enviaments de 80 correus. Encara que la borsa de 
treball funcione al 100 %, mantindrem aquest grup, ja que ens permet enviar informació sobre 
beques, ofertes d’ocupació de empreses internacionals i activitats de formació.

Borsa de treball

L’Oficina d’Inserció Professional ha posat en funcionament, al maig de 2011, la borsa de treball 
universitària que ofereix una magnífica eina per a la recerca d’ocupació qualificada a l’estudiantat 
d’últims cursos i de titulats recents de la Universitat Jaume I i, al mateix temps, és un complement 
idoni als serveis que s’ofereixen ja a les entitats cooperadores en pràctiques. Durant aquest curs es 
va demanar un projecte al S ervei d’ I nformàtica per a millorar l’aplicació i aconseguir un òptim 
funcionament per a usuaris, empreses i moderador. S’ha fet una revisió exhaustiva i encara que no 
s’ha resolt com a projecte, s’ha anat resolent parcialment pel S ervei de I nformàtica, i en aquest 
moment queden només uns detalls de millora, encara que proposem la millora cont inuada de l’eina 
en línia . 

Mantenim reunions de treball, tant internes com interdepartamentals, amb el Servei d’Informàtica, 
l’Assessoria Jurídica i altres òrgans.

Al llarg d’aquest curs escolar el web de la borsa de treball ha sigut el més visitada de l’OIPEP 
després del web principal. 

En un any s’han donat d’alta en la borsa de treball 70 empreses i 2.000 usuaris, tant estudiantat amb 
el 80% dels crèdits superats com titulats UJI. S’ha resolt el problema d’inscripció dels titulats als 
quals els havia caducat el compte de correu de l’UJI i, ara mateix, ja es pot donar d’alta qualsevol 
titulat UJI prèvia petició seua i comprovació per la nostra part de la veracitat de la seua relació amb 
l’UJI. 

S’han publicat, des que es va llançar per a les empreses, 45 ofertes.



Imatge de la borsa de treball

Formació cap a l’ocupació

L’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques ha posat en marxa de nou el Pla de 
formació cap a l’ocupació per a graus i postgraus, que ofereix a estudiantat de la Universitat 
Jaume I tallers i plans formatius per a millorar les seues competències i capacitats per a la recerca 
d’ocupació.

En els graus es tracta d’un sistema de formació en competències per a l’ocupació mitjançant el 
reconeixement de crèdits de lliure configuració. 

S’han impartit un total, entre tallers, cursos i plans formatius, de 23 accions formatives per a 
l’ocupació a estudiantat i titulats, als quals s’han inscrit aproximadament 1.200 persones. 
Aquest curs escolar s’han ofert, entre altres, els següents tallers:

• Taller Recerca d’ocupació
• Habilitats per a la inserció

• Taller d’entrevista
• Taller recerca de pràctiques

• Curs Formació Continuada: Estratègies proactives per a l’ocupabilitat
• Tallers de la VI Jornada d’Ocupació

• Jornada d’ocupació
• Drop in sessions 

• Taller de formació per a les pràctiques solidaries
• Taller entrevista SERVEF

• BAE Grupo
• NMA 

En aquesta relació no estan inclosos els plans de formació per a programes de pràctiques 
internacionals ja descrits en altre apartat de la memòria. 

A més l’OIPEP s’ha encarregat de tota l’organització del seminari de c oaching Desata tu Potencial 
que es va celebrar en desembre de 2011 al Paranimf de la Universitat. 

Per últim, s’ha instaurat, per primera vegada una acció formativa que és la drop in session, accions 
en grups reduïts (4 o 5 persones) per a formar i revisar eines com el currículum, currículum 
europass i carta de presentació. 

Programa Ocuparty

El programa OCUPARTY, aprovat per  Consell de Direcció en 2012 i llançat  fent-lo coincidir amb 
la VI Jornada d’Ocupació de l’UJI a l’abril de 2012, pretén establir un sistema estandarditzat pel 



qual les empreses compten de manera sistemàtica amb un servei de reclutament de personal 
altament qualificat sense necessitat d’esperar dos anys i sense necessitat d’acudir al campus durant 
dos dies seguits, opció que resulta molt costosa actualment per a les empreses, de fet, moltes 
rebutgen la invitació a participar-hi per aquest motiu.

Es tracta d’agilitzar i sistematitzar un sistema pel qual les empreses capaces potencialment d’acollir 
en la seua plantilla titulats universitaris tinguen a la seua disposició el campus com un mode directe 
de donar a conèixer, per un costat, els seus serveis i la seua activitat productiva dins de la comunitat 
universitària i, per un altre, contactar i captar el personal qualificat necessari per a les seues 
organitzacions.

Ocuparty pretén ser un facilitador del contacte entre l’empresa i els titulats i  l’alumnat d’últims 
cursos, mitjançant el qual les empreses compten de manera sistemàtica amb un servei més, a més de 
la borsa de treball, de reclutament de personal altament qualificat, i l’alumnat i els titulats i titulades 
UJI comptaran amb una nova possibilitat d’augmentar les seues possibilitats de trobar ocupació 
qualificada  per  a complir  les  seues  expectatives  laborals.  A més,  l’estudiant  podrà   convalidar 
l’assistència a les presentacions per crèdits de lliure configuració d’aquesta manera: assistència a 10 
presentacions 0,5 crèdits. 

L’empresa aconseguirà visibilitat i publicitat dins del campus i comptarà amb una forma directa de 
possible reclutament tant per a pràctiques, beques o contractes professionals amb dues opcions: 
Opció A. Presentacions corporatives + preselecció, Opció B. Presentacions corporatives a l’aula + 
preselecció

L’OIPEP s’encarrega de realitzar les gestions d’espais, difusió a la comunitat universitària, control 
de mitjans tecnològics, etc. S’ha establert una tarifa per aquests serveis.  200 € /hora + IVA 

Si l’entitat vol participar en “Ocuparty” ha de fer-nos arribar una sol·licitud firmada per a realitzar 
l’activitat.

 Presentació del programa Ocuparty i de la I Trobada  de Programes Internacionals



  Presentació d’una empresa dins del programa Ocuparty 

Memòria de l’Agència de Col·locació

A finals de 2010 es va publicar al BOE el Reial Decret 1796/2012, de 30 de desembre, pel qual es 
regulen les agències de col·locació que modifica la Llei 56/2003 de 16 de desembre, a l’empara de 
la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.

En 2012 es va publicar el Decret 14/2012, de 13 de gener, del Consell, d’adaptació de la normativa 
estatal sobre autorització d’agències de col·locació, amb ànim de lucre o sense, i de regularització 
del procediment d’adequació dels centres associats en intermediació laboral. L’UJI ha mantingut 
diversos contactes d’alt nivell amb el SERVEF per a tractar aquest tema. 

L’OIPEP aposta per continuar ajudant el seu col·lectiu amb la seua ocupabilitat i per aquest motiu al 
juliol de 2012 es presenta, després de la revisió pel Consell de Direcció de l’UJI, la memòria-
projecte tècnic i de gestió per a la sol·licitud d’autorització de la Universitat Jaume I com a agència 
de col·locació.

Esperem una resolució afirmativa por part del SERVEF durant el primer quadrimestre del curs 
escolar 2012/13.

Observatori Ocupacional

Durant aquest curs s’ha continuat implementant el Projecte d’Observatori Ocupacional amb els 
següents objectius:

1) S’ha posat en marxa el disseny de l’enquesta d’inserció laboral de les promocions de 2005, 2006 
i 2007. Aquesta enquesta recollirà dades de les darreres promocions pont abans de la posada en 
marxa del disseny d’enquestes longitudinal en les promocions més actuals.



2) S’ha iniciat la proposta d’enquesta a titulats recents de 2011.
 
3) S’ha iniciat la proposta d’enquesta d’inserció laboral de seguiment de les promocions de 2008 i 
2009.

4) S’ha posat en marxa per primera vegada l’enquesta d’inserció i mobilitat internacional. 
L’objectiu d’aquesta és conèixer les trajectòries professionals dels titulats i titulades UJI beneficiaris 
de programes de mobilitat els darrers anys. Les persones titulades que en els darrers 10 anys han 
participat en programes de mobilitat internacional gestionats per l’OIPEP suposen una població de 
349 persones. S’ha elaborat una enquesta en línia que recull informació de les següents temàtiques:  
estudis cursats a l’UJI i estada internacional; evolució de la situació laboral; característiques del 
primer treball després de l’estada; característiques de l’ocupació actual; competències professionals 
demandades pel lloc; complements formatius; expectatives professionals; dades personals

5) S’ha publicat el butlletí electrònic Pre-Ocupa’t,  números 5 i 6 (novembre de 2011 i abril de 
2012, respectivament).

Jornada d’ocupació

La VI Jornada d’Ocupació 2012 es va dur a terme, els dies 25, 26 i 27 d’abril de 2012, i els tallers 
de la Jornada del 16 al 20 d’abril.

Una descripció exhaustiva d’activitats es troba en la pàgina oficial de l’esdeveniment: 
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/millopro/jocupa/12/ 

Aquesta activitat ha estat organitzada i coordinada per l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en 
Pràctiques del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa. 

Recursos

En la consecució d’aquests objectius s’han mobilitzat els recursos humans de l’OIPEP. Es va 
comptar també amb espais i aules de la universitat. 

Desenvolupament de l’activitat

L’organització de l’activitat va suposar diverses reunions prèvies del personal de l’OIPEP i una 
reunió més d’avaluació, després de l’acte. Abans de l’activitat es van posar en marxa accions de 
difusió (cartes postals, correus electrònics, díptics informatius i cartells, i programes de radio de 
VoxUJI Ràdio «Preocupa’t»), realitzat des de l’OIPEP.

Objectius

• Posar en contacte l’estudiantat i els titulats amb empreses i institucions. 
• Promoure la participació en processos selectius d’empreses. 
• Donar a conèixer tendències, eines i alternatives actuals en el mercat de treball. 
• Informar l’estudiantat i els titulats  sobre els recursos existents per a enfrontar-se amb la 

realitat canviant del mercat laboral. 
• Aportar informació sobre el mercat laboral nacional i internacional. 
• Augmentar l’interès de l’estudiantat sobre el seu propi procés d’inserció professional. 

http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/millopro/jocupa/12/


Tallers de la Jornada d’Ocupació

La inscripció al tallers es va realitzar mitjançant l’eina en línia e-UJIer, i amb un cost simbòlic per a 
tot el pla formatiu i per a cada col·lectiu: estudiantat i socis de SAUJI: 10 euros. Titulats i titulades 
de la Universitat Jaume I: 15 euros. Persones sense vinculació amb l’UJI: 20 euros.

És convalidable per crèdits de lliure configuració: 0,5 crèdits per l’assistència a tallers. Almenys 10 
hores. (Amb la realització de diferents tallers que sumen 10 hores. Hi ha tallers de tres hores i tallers 
de quatre hores).

Els tallers ofertis en aquesta edició i el nombre d’inscrits 
Taller de currículum      25 inscrits    
Taller de currículum Europass    30 inscrits    
Taller de sensibilització a l’autoocupació   13 inscrits   
Taller de entrevista      29 inscrits   
Taller de recerca d’ocupació     26 inscrits    
Taller de eines en línia per a la millora professional  15 inscrits   
Taller de recerca d’ocupació per a estrangers    6 inscrits 

La satisfacció amb els tallers ha sigut molta (3,35,  3,5, 3,4, 3,7, 3,4 3,67 i 4 sobre 4) i el format de 
tallers curts sembla adequat per a seguir mantenint-lo les properes edicions

VI Jornada d’Ocupació 2012

Els perfils de les persones assistents, per titulació van ser: llicenciatura de Ciències del Treball 
(28,6%), seguit de la llicenciatura en Història de l’Art, llicenciatura en Comunicació Audiovisual, 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Mestre o Mestra en Educació Infantil i màster en 
Internacionalització Econòmica (14,3%).

El 83,33% dels assistents són ja titulats mentre que el 16,67% encara no ho són. La mitjana dels 
assistents és de 24 anys d’edat i el 85% dels assistents són dones. 

La totalitat dels assistents a la Jornada d’Ocupació consideren estar satisfets (28,6%) o molt 
satisfets (71,4%), i s’obté una mitjana de satisfacció de un 4,71 sobre 5.
És convalidable per crèdits de lliure configuració: 0,5 crèdits per a estudiants que signen en els 
activitats de la VI Jornada d’Ocupació. El nombre d’assistents ha sigut baix amb relació amb la 
qualitat dels continguts i els ponents dels diferents,  la conjuntura econòmica que ens afecta i el fet 
de ser gratuïts. Tot açò ens fa replantejar el format encaminat a equilibrar els esforços del personal 
tècnic amb els resultats.

Ocuparty en la Jornada d’Ocupació 

S’ha llançat el programa Ocuparty fent-lo coincidir amb l’últim dia de la Jornada d’Ocupació amb 
un grau de participació molt elevat (entre 50-100 assistents per presentació)  i amb una rebuda per 
part de les empreses excel·lent.

En aquesta edició s’ha cobert el 100% dels espais horaris disponibles.

Les empreses participants són:



• ACTUALTEC

• KANKIÜ
• IB 10

• TORRECID
• LEROY MERLIN 

• INFORT
• MASINGENIEROS

• TUENTI

Gestió 

En aquest sentit s’han gestionat:

• Disseny de taules redones,  panells d’experiències i conferències i tallers

• Contacte amb els ponents
• Sol·licitud de crèdits de lliure configuració per als assistents

• Inscripcions i certificats,
• Prospecció d’empreses, 

• Gestió dels sol·licituds per a la participació en Ocuparty.
• Processos selectius,

• Publicitat de l’esdeveniment, etc.

Presencia en els mitjans socials

Durant aquest curs s’han posat en marxa perfils de l’OIPEP en xarxes socials i professionals, amb el 
doble objectiu:

• Donar major difusió a les activitats del servei tant a l’estudiantat i les persones titulades de 
l’UJI com a les entitats col·laboradores.

• Mantenir el contacte amb titulats, antics usuaris del servei, que poden aportar informació, 
contactes i experiències d’èxit que poden ser útils en les accions de millora de l’ocupabilitat 
dels futurs titulats de l’UJI.

Els mitjans on es té presència actualment són:

• Facebook. Xarxa social generalista, l’objectiu principal és la difusió d’informació. Es compta 
amb 425 amistats (en el perfil individual) i 50 seguidors (en la plana web). S’està migrant del 
perfil individual a la plana web perquè s’adequa  més al tipus de servei que es vol oferir.

• Twitter. Xarxa social generalista, l’objectiu principal és la difusió d’informació. Es compta 
amb 26 seguidors.

• LinkedIn. Xarxa professional, l’objectiu principal és mantenir el contacte amb antics usuaris i 
persones titulades. Es compta amb 469 contactes.

Per a gestionar les diferents xarxes de manera centralitzada s’utilitza la versió gratuïta de l’aplicació 
web HootSuite.



La tendència de les diferents estadístiques de seguiment dels distints mitjans socials és d’augment 
de contactes, d’augment de lectura de les entrades i d’augment de les interaccions i reenviaments.

S’han afegit enllaços directes als diferents mitjans socials de l’OIPEP tant en la pàgina principal de 
l’oficina com en les signatures del correu electrònic del personal del servei.
 
Altres activitats

L’OIPEP ha participat, o té previst participar, en altres activitats a banda de les ja definides 
anteriorment:

Participació en xarxes de treball internes

L’OIPEP continua mesurant anualment els indicadors de la carta de serveis. 

Participació i revisió en els projectes UJI Ambaixadors i Alumni, així com en el Model Educatiu per 
part de la cap de l’IOIPEP.

Destaca, pel gran esforç i temps implicat, l’elaboració de l’esborrany de normativa de pràctiques 
externes, en una comissió acadèmica, amb diverses versions (Cap OIPEP).

La cap de l’OIPEP ha format part del comitè de selecció dels programes UJIxMON, Erasmus 
Pràctiques, Leonardo i Pràctiques Solidàries en Països Empobrits.

Aquest curs s’ha treballat activament en la UTH per a la verificació dels títols de graus, i igualment 
amb un grup de treball interdisciplinari per a la verificació de títols de doctorat.

Igualment, s’ha treballat en grup per a la mesura i redefinició del pla estratègic del servei.
Continuació del treball de dotze grups de millora dins de l’Oficina:

• Intradepartamental (2):

• Orientació per a l’ocupació.
• Formació per a l’ocupació.

• Interdepartamental (10):

• Optimització del programa de gestió integral de les estades en pràctiques.
• Qüestionaris en línia d’avaluació de les pràctiques.

• Revisió i elaboració de normativa de pràctiques. Continuació de projecte
• Grup integrat per la tècnica de gestió de pràctiques, la responsable de l’OIPEP , la 

vicerectora d’Estudiants Ocupació i Innovació Educativa i dos membres del Consell 
Assessor d’Inserció Professional (Fernando de Vicente, professor titular de Dret del Treball 
i de la Seguretat Social i Bárbara Millán, representant del Consell d’Estudiants) per a 
elaborar una normativa de pràctiques externes segons la normativa vigent 

• Borsa de treball.
• Curs de Formació Continuada per als Postgraus. Continuació d’aquest nou projecte.

• Formació cap a l’Ocupació. Continuació
• FOCU. Continuació de projecte.

• Orientació Professional. Continuació de projecte
• Erasmus Pràctiques-Leonardo-PASPE.



• Guia Promote Your International Career.

• S’ha millorat la versió en línia de la Guia, s’han introduït nous continguts i s’ha revisat 
tenint en compte els  socis de Careers Service UK.

• Observatori Ocupacional (enquestes en línia).

• L’objectiu d’aquest grup és fer un seguiment i introduir millores en l’aplicació en línia de 
les enquestes de l’Observatori Ocupacional.

• Promoció de l’enquesta a titulats recents.

• Inserció laboral de doctors.
• L’objectiu d’aquest grup és valorar la possibilitat de posar en marxa una enquesta 

d’inserció laboral del col·lectiu de persones amb la titulació de doctorat de l’UJI.

• Millora del LLEU.
• Participem en aquest grup de millora, liderat per l’USE, sobretot en el que fa referència a 

les pràctiques externes curriculars.

D’altra banda, els últims anys col·laborem activament assessorant les unitats tècniques 
d’harmonització per a l’elaboració i modificació de les memòries de verificació. A mes, la tècnica 
de pràctiques forma part del grup de millora educativa per a l’avaluació dels les pràctiques de 
Ciències Empresarials.

Finalment, la cap de l’OIPEP treballa com a tècnica en el projecte Leonardo “Work Based Learning 
(WBL) as an integrated Curriculum: Partnership Development and Delivered by H.E. and the 
Labour Market.

Càrrecs

La tècnica responsable de l’OIPEP és la secretària del Consell Assessor d’Inserció Professional.
Durant aquest curs, la responsable de l’Oficina ha participat com a vocal en Comitè de Promoció 
UJI de la Universitat Jaume I.

Participació en xarxes de treball externes

La responsable de l’OIPEP i els tècnics han representat la Universitat Jaume I en l’Àrea de Treball 
Empleo de RUNAE, tant en els sessions plenàries (Madrid, 12/09/11; Girona, 22/06/12) com en els 
subgrups: Pràctiques Externes, Orientació i Competències (en línia, 12 de juliol 2012); 
Autoocupació; Observatoris d’ocupació (en línia, 22/03/2012).

Reunió de coordinació dels observatoris de les universitats valencianes (Girona, 21/06/2011).

La responsable d’OIPEP ha representat la Universitat Jaume I amb l’assistència a les reunions de 
gestió del projecte Leonardo convocades per l’OAPEE: octubre de 2011: Jornades de Suport a la 
Mobilitat. Madrid. OAPEE.

La responsable de l’OIPEP i la tècnica d’orientació han format part de la comissió de selecció 
SERVEF-UJI per a la selecció de tècnics d’orientació OPEA. Igualment s’han seleccionat personal 
subvencionat pel SERVEF a càrrec de projectes Salari Jove.

Membre de la xarxa Leo-net, xarxa europea de projectes Leonardo da Vinci de mobilitat, de la qual 
formen part promotors de projectes Leonardo de mobilitat de tot Europa.

Coordinació de la difusió de la informació relativa a les ofertes de treball a l’estranger (xarxa 



europea EURES), i programes pràctiques internacionals (FARO, ARGO, VULCANUS, etc.).

La responsable de l’OIPEP ha col·laborat en un projecte d’altres universitats: EU-GRADE (soci 
silenciós, expert).

Col·laboració amb la Universitat Queen Mary en un estudi sobre orientació professional per a joves 
anglesos que volen realitzar mobilitat a Espanya.

Participació al febrer en la reunió de l’Observatori d’Ocupabilitat de la Comunitat Valenciana. 
AVAP. València.

Formació interna (rebuda)

TALLER/CURS ASSISTENTS

Setembre 2011. “Introducció a l’administració electrònica (G.V.)”. 25h. Joan Raül Burriel Calvet

Conchi Pérez Sánchez

Mª Luz Pérez Soler

Octubre 2011. Introducció a Google Docs (5ª edició). 4 hores Laura García Pla

Octubre 2011: Curs de dubtes lingüístics: català / espanyol. 30h. Maria Navarro Palanca

Novembre 2011. XI Jornada sobre la Qualitat a la Universitat Jaume I: El seguiment dels títols. 4h. Joan Raül Burriel Calvet

Desembre 2011: Comunicació intercultural. 8 h. Lorena Bosquet-Ros.

Mª Isabel Beas Collado

Laura García Pla

Febrer 2012: Aprèn a treballar en equip de forma eficaç. 9,5h. Maria Navarro Palanca

Laura García Pla

Conchi Pérez Sánchez

Lorena Bosquet-Ros

Joan Raül Burriel Calvet

Mª Luz Pérez Soler

Mª Isabel Beas Collado

Març 2012. El currículum normalitzat de l’investigador. 2 hores Conchi Pérez Sánchez

Maig 2012 Gestió eficaç del temps en el treball (formació per a directius). 5 h Mª Isabel Beas Collado

Maig 2012 “Qualitat i Survey Feedback”. 8h. Mª Isabel Beas Collado

Joan Raül Burriel Calvet

Maig 2012: Els nous estudis de doctorat, segons el R.D. 99/2011. 3 h. Conchi Pérez Sánchez

Antonia Cerveró Llopis

Formació interna (impartida)

TALLER/CURS ASSISTENTS

Juliol  2011. Taller de entrevista expres. 4 hores. Conchi Pérez Sánchez

Setembre 2011.Taller de currículum Europass. 3 hores.

Octubre 2011. Taller de entrevista. 20 hores

Novembre 2011. Taller de entrevista expres. 4 hores

Novembre 2011. Taller d’habilitats per a l’ inserció. 10 hores.



Desembre 2011. Taller de recerca d’ocupació. 10 hores. 

Abril 2012. Taller de recerca d’ocupació. 3 hores.

Abril 2012. Taller d’entrevista expres. 4 hores.

Abril 2012. Taller de currículum i carta de presentació. 3 hores

Maig 2012. Taller de entrevista exprés. 4 hores.

Abril 2012. Drop in Session Revisió currículum i carta presentació: 0,5 hores.
Conchi Pérez Sánchez

Mª Isabel Beas Collado 

Febrer 2011. Curs de formació Continuada: Estratègies Proactives per a l’Ocupabilitat. 40 hores.

Conchi Pérez Sánchez

Mª Isabel Beas Collado

Joan Raül Burriel Calvet

Laura García Pla (3 hores)

Novembre 2011:  Emprenedoria. 2 h
Antonia Cerveró Llopis

Abril 2012: Taller de sensibilització a l’autoocupació.4 h

Setembre 2011. Estatut de l’estudiantat. Xarrada per a l’estudiantat de part de tots els serveis 
implicats. 1 h

Mª Isabel Beas Collado

Octubre 2011. Taller de currículum Europass i carta de presentació  4 h

Octubre 2011. Seminari de tutorització i condicions de vida i treball  4 h

Octubre 2011. Taller de recerca d’ocupació i pràctiques a l’estranger 3 h

Octubre 2011. Sessió d’orientació per a la convocatòria 3 h

Novembre 2011. Professora del mòdul Gestió de Recursos Humans i Diversitat del curs de postgrau  
Incorpora /Especialista en Integral Laboral) (1,6 crèdits)

Novembre 2011 Professora del mòdul Gestió de Recursos Humans i Diversitat del Curs de Postgrau 
Incorpora (Especialista en Integració Laboral). 4 hores

Desembre 2011. Taller de formació  per a les pràctiques solidàries 3 h

Abril 2012. Taller de recerca d’ocupació per a estrangers. 3 h

Abril 2012. Taller de currículum Europass. 3 h

Maig 2012. Pla de Formació per a les pràctiques internacionals: Xarrada: «10 anys de pràctiques 
internacionals.                                                                                                                                        
Resultats en l’ocupabilitat, Taula redona: «Programes de pràctiques de la Universitat Jaume I i altres 
entitats». 3 h

Seminari d’Orientacio Professional. Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització. 
Universitat Jaume I. 2 h

Formació externa (rebuda) 

TALLER/CURS ASSISTENTS

2011/2012. 2º Curs  d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes. 120 h Antonia Cerveró Llopis



Desembre 2011. Taller de Coaching “Desata tu potencial”. 17 h Conchi Pérez Sánchez

2011/2012 Màster Universitari en “Ocupació i Intervenció en el Mercat Laboral”. 30 crèdits. Joan Raül Burriel Calvet

Abril i Maig 2012:  Seminari de dret cooperatiu i de l’economia social. 24 h. Antonia Cerveró Llopis

Maig 2012: Salidas profesionales desde la Economía Social: del Trabajo Asociado al Autoempleo. 5 h. Joan Raül Burriel Calvet

Juny 2012. XII Jornades de Serveis Universitaris d’Ocupació (20 h) Laura García Pla

Juny i juliol 2012: Curs de ‘Community Manager’.75 h. Antonia Cerveró Llopis

Octubre 2011. Jornadas de apoyo a nuevos beneficiarios de proyectos de movilidad. Convocatoria 2011. 
OAPEE. Madrid 12 h

Mª Isabel Beas Collado
Març 2012. Seminari Leonet  Seminar on the Next Generation of Transnational placements as part of 
the ERASMUS for ALL Program (2014-2020) Barcelona. 29 i 30 març 2012. 13 h

Formació externa (impartida)

TALLER/CURS ASSISTENTS

Octubre 2011. Taller How to find a job in Spain. (Career Service, Univ. Glasgow). 2 h Mª Isabel Beas Collado

Assistència a congressos, jornades i conferències

Nacionals 

Juny 2012: “XII Jornades de Serveis Universitaris d’Ocupació.Universitat de Girona. 20 h.

Mª Isabel Beas Collado

Joan Raül Burriel Calvet 

 Laura García Pla

Internacionals

Març 2012. “6th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2012”.
Mª Isabel Beas Collado

 Joan Raül Burriel Calvet

Ponències, pòsters i comunicacions a congressos

Nacionals

Octubre 2011. Leonardo: Experiencia en la Universitat Jaume I. Taller impartido en el marco de las   
JORNADAS DE APOYO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE PROYECTOS DE MOVILIDAD 
CONVOCATORIA 2011.Trabajo con socios en destino. Ejemplos de buena práctica OAPEE . 1,5 horas

Mª Isabel Beas ColladoNovembre 2011. Ponència en el Foro de la Vivienda y Empleo. Consejo de la Juventud de Logroño. 
Taula rodona: Ocupació. 

Juny 2012. Debate/coloquio: Aplicación del RD 1707/2011, de 18 de noviembre, modelos de diferentes 
universidades del estado español. XII Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo

Internacionals

Novembre: projecte Leonardo “Work Based Learning (WBL) as an integrated Curriculum: Partnership 
Development and Delivered by H.E. and the Labour Market. Ponència en University of Leeds

Mª Isabel Beas Collado

 Joan Raül Burriel Calvet

Març 2012. (Beas, M.I. and Burriel, J.R.) Successful job entry into the labour market for senior 
graduates: variables related to employability within the economic crisis. Paper presented at 6th 
International Technology, Education and Development Conference. INTED 2012”. 

Mª Isabel Beas Collado



Llibres i monografies

Guia: Promote your International Carrer: http://www.uji.es/UK/canals/laboral/promote 

Mobilitat del personal

Octubre 2011. Careers Service. Universidad de Glasgow. Programa de ayudas Erasmus para 
gestores. Universitat Jaume I. 1 setmana. Mª Isabel Beas Collado

Personal docent i investigador

Personal docent i investigador (PDI)

Evolució del PDI de la Universitat Jaume I, per categories (cinc darrers cursos)

Curs CU TU CEU TEU TEUI PCD PC AJ
DOC

AJ ASS TC ASS TP EME VIS PIC PICD RYC JdlC PIF
-

MEC

PIF
-

GV

PIF
-

UJI

PIC
-

UJI

PD I PIMOB PDI-JC PIED PIF
-

NAV

PIF
P-

VAL

PIF
-

VAL

BEC TOTAL

2007/
2008

62 278 9 83 1 68 31 10 44 6 467 2 4 8 32 10 5 19 11 11 10 2 10 3 2 150 1338

2008/
2009

74 305 9 53 68 22 13 52 5 472 2 6 38 10 3 20 16 21 5 44 2 169 1409

2009/
2010

97 303 9 49 54 21 30 50 5 486 3 3 44 9 4 13 10 12 4 53 1 1 11 211 1482

2010/
2011

103 307 7 47 66 16 29 47 5 508 3 2 43 8 3 16 8 24 9 67 1 1 12 237 1569

2011/
2012

115 311 5 41 80 14 27 41 474 2 3 45 7 2 24 6 34 2 59 2 3 17 163 1477

* Dades preses a 30 de juny de cada curs.

Llegenda PDI

Codi Categoria

CU Catedràtic/a d'universitat

TU Professor/a titular d'universitat

CEU Catedràtic/a d'escola universitària

TEU Professor/a titular d'escola universitària

TEUI Professor/a titular d'escola universitària interí/na

PCD Professor/a contractat/da doctor/a

PC Professor/a col·laborador/a

AJDOC Professor/a ajudant/a doctor/a

AJ Ajudant/a 

ASSTC Professor/a associat/da a temps complet

ASSTP Professor/a associat/da a temps parcial

EME Professor/a emèrit/a 

VIS Professor/a visitant

PIC Personal investigador contractat

PICD Personal investigador contractat doctor

RYC Personal investigador (programa Ramón y Cajal)

JdlC Personal investigador (programa Juan de la Cierva)

PIF-MEC Personal investigador en formació - MEC (FPU/FPI)

PIF-GV Personal investigador en formació - GV

PIF-UJI Personal investigador en formació - UJI

PIC-UJI Personal investigador de continuïtat -UJI

PD Personal docent contractat

I Investigador

PIMOB Personal investigador (programa de mobilitat de joves doctors i investigadors estrangers - MEC) 

PDI-JC Personal docent i investigador (programa José Castillejo)

PIED Personal investigador (estades de doctors en centres d'investigació d'excel·lència de la Comunitat Valenciana)

PIF-NAV Personal investigador en formació (Govern de Navarra)

PIFP-VAL Personal investigador en fase postdoctoral - Programa VALi+D (GV)

http://www.uji.es/UK/canals/laboral/promote


PIF-VAL Personal investigador en formació - Programa VALi+D (GV)

BEC Personal becari

Processos selectius PDI

Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

ACCÉS FUNCIONARIAT 
DE CARRERA

Concurs d'accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
07/07/2011

3

Concurs d'accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
28/07/2011

2

Concurs d'accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
30/11/2011

13

Concurs d'accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
16/12/2011

2

Concurs d'accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
24/05/2012

18

Total conv.: 5 Total places: 38

CONCURS DE MÈRITS Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 01/07/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 06/07/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 11/07/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 11/07/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 14/07/2011

1

Borsa de treball de personal 
investigador. Resolució 
21/07/2011

1

Borsa de treball de personal 
investigador. Resolució 
21/07/2011

1

Borsa de treball de personal 
investigador. Resolució 

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

21/07/2011

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 26/07/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 26/07/2011

1

Personal investigador 
contractat doctor. Resolució 
27/07/2011

4

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 01/09/2011

2

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 05/09/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 12/09/2011

2

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 13/09/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 14/09/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 22/09/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 23/09/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 03/10/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 05/10/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 17/10/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 24/10/2011

1

Personal investigador 1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

contractat doctor. Resolució 
25/10/2011

Personal laboral docent (conv. 
ordinària núm. 2 curs 11/12). 
Resolució 15/11/2011

2

Personal laboral docent (conv. 
ordinària núm. 3 curs 11/12). 
Resolució 23/11/2011

3

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 20/12/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 20/12/2011

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 02/01/2012

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 03/01/2012

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 06/02/2012

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 14/02/2012

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 15/02/2012

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 21/02/2012

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 23/02/2012

1

Personal investigador 
contractat doctor. Resolució 
29/02/2012

8

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 08/03/2012

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 27/03/2012

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 02/04/2012

2

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 30/04/2012

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 08/05/2012

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 09/05/2012

1

Borsa de treball de Personal 
investigador. Resolució 
21/05/2012

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 21/05/2012

2

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 21/05/2012

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 21/05/2012

2

Personal investigador 
contractat doctor. Resolució 
21/05/2012

4

Personal laboral docent a temps 
complet (conv. ordinària núm. 1 
curs 12/13). Resolució 
29/05/2012

20

Personal laboral docent a temps 
parcial (conv. ordinària núm. 2 
curs 12/13). Resolució 
29/05/2012

57

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 01/06/2012

2

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 05/06/2012

1

Personal laboral docent a temps 
complet (conv. ordinària núm. 3 
curs 12/13). Resolució 
13/06/2012

3



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 19/06/2012

1

Total conv.: 52 Total places: 151

PROCEDIMENT 
ABREUJAT

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 2 curs 
11/12). Resolució 12/07/2011

4

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 3 curs 
11/12). Resolució 19/07/2011

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 4 curs 
11/12). Resolució 12/09/2011

12

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 5 curs 
11/12). Resolució 28/09/2011

4

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 6 curs 
11/12). Resolució 20/10/2011

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 7 curs 
11/12). Resolució 26/10/2011

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 8 curs 
11/12). Resolució 07/11/2011

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 9 curs 
11/12). Resolució 24/11/2011

8

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 10 curs 
11/12). Resolució 05/12/2011

2

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 11 curs 
11/12). Resolució 16/01/2012

2

Total conv.: 10 Total places: 36

PROVISIÓ INDEFINIDA Concurs professorat contractat 
doctor. 
Resolució 16/12/2011

13

Concurs professorat contractat 
doctor. 
Resolució 24/05/2012

15

Total conv.: 2 Total places: 28

TOTAL 
CONVOCATÒRIES: 69

TOTAL 
PLACES: 253



Percentatge del PDI per categoria i sexe

Categoria dones homes Total % dones % homes

CU 24 91 115 20,87 79,13

TU 143 168 311 45,98 54,02

CEU 3 2 5 60,00 40,00

TEU 16 25 41 39,02 60,98

PCD 40 40 80 50,00 50,00

PC 6 8 14 42,86 57,14

AJDOC 16 8 22 63,64 36,36

AJ 24 17 41 58,54 41,46

ASS 182 292 474 38,40 61,60

EME 1 1 2 50,00 50,00

VIS 0 3 3 0,000 100,00

PICD 21 24 45 46,67 53,33

RYC 2 5 7 28,57 71,43

JdlC 0 2 2 0,00 100,00

PIF-MEC 17 7 24 70,83 29,17

PIF-GV 3 3 6 50,00 50,00

PIF-UJI 22 12 34 64,71 35,29

PIC-UJI 0 2 2 0,00 100,00

I 21 38 59 35,59 64,41

PIFP-VAL 3 0 3 100,00 0,00

PIF-VAL 10 7 17 58,82 41,18

PIMOB 1 1 2 50,00 50,00

Total 555 759 1314 42,24 57,76



Formació

Programa de formació permanent del professorat

El  4  de  novembre  de  2011 el  Consell  de  Govern  de  l’UJI  va  aprovar  el  Pla  de  formació  del 
professorat per a la millora i innovació educativa (2011-2014) coordinat per la Unitat de Suport 
Educatiu  (USE)  i  el  Vicerectorat  d’Estudiants,  Ocupació  i  Innovació  Educativa.  Aquest  pla  de 
formació  de  professorat  per  a  la  millora  i  innovació  educativa,  la  implantació  del  nou  model 
educatiu de l’UJI i l’EEES i la reducció de les taxes de fracàs acadèmic, es vertebra entorn d’un 
doble objectiu general:

A) Millorar les capacitats i destreses dels docents per  a  garantir la màxima qualitat  en la tasca 
docent. 

B) Promoure i facilitar la renovació metodològica i la implantació de canvis i innovacions  en la 
pràctica docent de l’UJI.

Per assolir aquests objectius es proposen quatre programes formatius:

1. Programa de formació permanent (PFP) (amb dues convocatòries d’activitats formatives per curs 
acadèmic) 

2.  Programa  de  formació  del  professorat  Novell  (PFN)  (suport  i  assessorament  educatiu  al 
professorat  de  nova  incorporació  al  llarg  de  dos cursos  acadèmics,  incloent-hi  com a  novetat 
accions formatives per a introduir la docència multilingüe)

3.  Programa  de  formació  sota  demanda  (PFSD)  (des  del  suport  i  coorganització  d’accions 
formatives  amb els  serveis,  departaments  i  projectes  institucionals  de  millora  educativa  fins  al 
reconeixement o convalidació d’accions promogudes per altres aliens a l’USE).

4.  Programa de  formació  dels  càrrecs  acadèmics  (PFC)  (desenvolupament  de  les  competències 
professionals dels càrrecs docents dels departaments, titulacions i universitat en general). 

Activitats formatives

Tal com estableix el pla de formació del professorat tota la formació es preveu interconnectada per a 
rendibilitzar  al  màxim els  esforços  i  les  sinergies.  Per  tant  presentem a  la  memòria  de  forma 
integrada les activitats formatives (cursos, tallers, seminaris, etc.) que s’han organitzat al llarg del 
curs  2011/12  entre  els  quatre  programes  formatius  que  formen  part  del  pla  de  formació  del 
professorat de l’UJI.

En l’oferta d’activitats formatives han participat altres serveis de l’UJI vinculats amb la docència 
com la Càtedra INCREA, Unitat d’Igualtat, CENT, SLT, ORI i OIPEP i s’han reconegut diversos 
cursos i jornades docents organitzats des de diversos departaments.

En aquest curs acadèmic 2011/12 fins al mes de juliol,  s’han organitzat i/o reconegut fins a 35 
accions formatives (11 menys que el darrer curs) amb un total de 464,5 hores diferents ofertes al 
PDI (19,98% hores menys que l’any passat). A aquesta oferta formativa han assistit 421 professors i 
professores diferents, que han participat en un o més cursos, suposant un decrement de només el 
7,06% respecte al curs passat. Aquest curs la subvenció de Generalitat Valenciana a l’UJI per a la 
formació continua dels empleats públics (PDI laboral) s’ha retallat en un 40% respecte a l’anterior, i 
aquesta  subvenció  representa  quasi  el  50% del  pressupost  de  l’UJI  per  a  la  formació  del  PDI 
coordinada per l’USE (per tant amb prou menys pressupost s’han assolit dades prou semblants al  



curs anterior).

Pel que fa a la valoració global mitjana de la satisfacció dels assistents a les diferents activitats 
formatives ha estat idèntica a la del curs anterior: 4,37 sobre 5 (satisfacció entre “bastant alta” i 
“molt alta”).

Taula 1.1. Taula d’assistents a cursos

TÍTOL PROGRAMA 
(**)

ASSISTENTS

1 Coordinació  de  la  docència  i  equips 
docents 

PFP 21

2 Com  es  opot  aconseguir  el  millor  dels 
alumnes  i  d’un  mateix:  c oaching per  a 
docents 

PFP 19

3 Seminari de coordinació del pràcticum PFP 7

4 Seminari de tutorització del pràcticum PFP 19

5 Jornades  de  coordinació  en  el  g rau  en 
Enginyeria de l'Edificació 

PFSD 11

6 L'ús  del  ELAN  (EUDICOR  Linguistic 
Annotator) com a eina docent 

PFSD 5

7 Seminari  de  tutorització  del  Programa 
Erasmus Pràctiques 

PFSD 6

8 La docència de les matemàtiques en e l nou 
g rau en Matemàtica Computacional 

PFSD 20

9 Descobriment  de  fortaleses  personals  i  la 
seua aplicació a l'aula 

PFSD 6

10
Planificació de la docència universitària

PFN 30

11 Metodologia didàctica per a l'ensenyament 
universitari 

PFN 31

12
Iniciació a l'aula virtual

PFN 22

13 L’a valuació com  a instrument de millora 
de la qualitat educativa 

PFN 35

14 Recursos de conducta per a la docència en 
v alencià 

PFN 21



15 i 16 Revisió  de  guies  docents  ECTS  per  als 
títols oficials de grau i màster 

PFC

PFSD 
90

17,18 i 19 Elaboració de guies docents ECTS per als 
títols oficials de grau i màster 

PFC

PFSD 
66

20 Taller de verificació i seguiment de màsters 
de procediment abreujat 

PFC

PFSD 
18

21 Gestionar  el  treball  no  presencial  de 
l’estudiantat de forma cooperativa 

PFP 15

22 Millora  de  l’avaluació  continua  da a 
l’EEES 

PFP 16

23 L’ensenyament  i  aprenentatge  des  d’una 
perspectiva creativa: l’assignatura pendent 

PFP 30

24 GoogleDocs per a fins docents PFP 28

25 Disseny de qüestionaris a l’ a ula v irtual PFP 21

26 i 27 Curs  d’anglès  de  nivell  B2.1  Upper-
Intermediate 

PFP

PFSD 
39

28 Nocions  bàsiques  per  a  la  introducció  de 
l’anglès com a llengua d’instrucció a l’aula 

PFP

PFSD 
16

29 Experiències de docència en anglès al curs 
2011-2012 

PFP

PFSD 
8

30 Integració de la  perspectiva de gènere en 
l’activitat del PDI 

PFP

PFSD 
20

31 Seminari  sobre  el  Programa  Erasmus 
(programa  europeu  de  cooperació 
acadèmica a nivell de màster i postgrau) 

PFSD 27

32 Ensenyament  amb  el  núvol:  taller  sobre 
Web 2.0 aplicat a l’educació 

PFSD 28

33 Disseny de presentacions efectives PFSD 11

34 Edició  de  problemes  i  solucions  amb 
variació de constants utilitzant LaTeX i R 

PFSD 13

35 Seminari  d’actualització  de  continguts  de 
matemàtiques  per  a  la  docència  del  curs 
2011-2012 

PFSD 14



(*) Quan s’indiquen més d’un número en la primera columna és perquè s’ha fet més d’una edició de 
la mateixa activitat formativa.

(**) Les sigles es corresponen amb els quatre programes del pla de formació amb activitats que 
pertanyen simultàniament a diferents programes.

Participació al Programa de formació del professorat novell

Dintre de les activitats formatives exclusives per a professorat novell (7 cursos de formació docent 
bàsica), han assistit un total de 91 docents diferents, amb una mitjana de la satisfacció general de 
4,28 sobre 5.

Al programa complet, incloent-hi l’assessorament i tutorització dels novells a càrrec de professorat 
sènior, es van oferir un total de 30 noves places per al curs 2011/12. S’ha entrevistat a 37 PDI 
novell, dels quals 31 (84%) van sol·licitar participar al programa i finalment se’ls va admetre a tots.

A més dels 31 PDI de nova incorporació al programa, altres 31 PDI novells han continuat cursant el 
segon any,  més 2 que es van reincorporar del curs passat,  de manera que al  curs 2011/12 han 
participat un total de 64 docents novells, ajudats per 55 docents tutors (hi ha tutors amb més d’un 
novell).

El professorat novell de primer any, junt amb els seus tutors i tutores, ha realitzat com a mínim tres 
entrevistes amb els tècnics de l’USE (per a la presentació de les tasques a realitzar, el seguiment del  
procés de treball i l’anàlisi i reflexió final del treball fet), igual que els de segon any del programa 
(per a l’assessorament en el plantejament del seu projecte de millora educativa, seguiment a meitat 
de  curs  de  les  innovacions  i  millores  introduïdes  en  la  seua  docència,  i  assessorament  per  a 
l’elaboració de la carpeta docent com a memòria final del programa).

Borsa de formadors i formadores de l’USE.

En el curs 2011/12 s’ha obert, per primera vegada, la “Borsa de formadors i formadores en docència 
universitària de l’USE” perquè el PDI sènior de l’UJI (amb un mínim de cinc anys d’experiència en 
docència universitària),  propose accions  formatives  a  impartir-les  ells  mateixos  dins del  pla  de 
formació del professorat.

Fins al mes de juliol (el primer període de sol·licitud va ser fins al 5 de juny), s’han presentat un 
total de dotze candidatures amb una proposta global de 23 activitats formatives distintes.



Personal d'administració i serveis

Personal d'administració i serveis (PAS)

Processos selectius PAS

Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

ACCÉS FUNCIONARIAT 
DE CARRERA

ESCALA TÈCNICA MITJANA 
D'INFORMÀTICA 
(ANALISTA-
PROGRAMADOR/A) 

1

Total conv.: 1 Total places: 1

ACCÉS FUNCIONARIAT 
INTERÍ

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA 
"INSTITUT D’ECONOMIA 
INTERNACIONAL-INSTITUT 
DE DESENVOLUPAMENT 
LOCAL" 

1

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA 
"INSTITUT UNIVERSITARI 
NOVES TECNOLOGIES DE 
LA IMATGE"  

1

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA 
"INSTITUT UNIVERSITARI 
PLAGUICIDES I AIGÜES" 

1

BORSA DE TREBALL 
ANALISTA-
PROGARMADOR/A 

1

BORSA DE TREBALL 
AUXILIAR DE LABORATORI 
DEL SCIC 

1

BORSA DE TREBALL 
D'OFICIAL DE LABORATORI 
DEP. ENGINYERIA DE 
SISTEMES INDUSTRIALS I 
DISSENY 

1

Total conv.: 6 Total places: 6

ACCÉS LABORAL 
TEMPORAL

PERSONAL INVESTIGADOR 
"SUPORT ALS GRUPS 
D'INVESTIGACIÓ D'ALT 
RENDIMENT 11I156." 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT - P. PROMETEU 
"DESARROLLO INTEGRAL 
DE CÉLULAS SOLARES 
MESOSCÓPICAS..." 

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "BIOGRAFIES DE 
GUERRA I POSTGUERRA. 
MEMÒRIA HISTÒRICA ..." 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "CÀTEDRA BP 
D'ESTALVI I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "CURS PER A 
PERSONES MAJORS" 

2

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "EFICACIA DEL 
ÁCIDO HEXANOICO EN EL 
CONTROL DE PENICILLIUM 
SP" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "EQUIPOS DE 
MICROGENERACIÓN EN 
CICLOS DE 
POTENCIA...PROGRAMA 
INNPACTO" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "ESTUDI DE 
CLIMATOLOGIA DE 
L'AEROPORT DE 
CASTELLÓ" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "FUNCIÓN 
ADAPTATIVA DE LA 
INMADUREZ COGNITIVA EN 
NIÑOS PREESCOLARES..." 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT- G FORTEZA " 
BILINGÜISMO Y 
NEUROCIENCIA 
COGNITIVA" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT- G FORTEZA 
"COVALT" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT- G FORTEZA 
"FORMALIZACIÓN DE 
PATRONES DE 
COMPORTAMIENTO 
TEXTUAL-FILO" 

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT- G FORTEZA "LA 
POLÍTICA DEL AMOR. 
ICONOGRAFÍA DEL 
CEREMONIAL SS XVI-XIX" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT- G FORTEZA "LA 
PRETENSION DE 
PROSPERAR POSEYENDO 
ESCLAVOS..." 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT- G FORTEZA 
"MODELIZACIÓN 
COMPUTACIONAL EN 
CATÁLISIS BIOLÓGICA" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT- G FORTEZA 
"ONLINE PREDICTIVE 
TOOLS FOR INTERVENTION 
IN MENTAL ILLNESS " 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT- G FORTEZA 
"ONTOCIC 
II:METODOLOGÍA 
TECNOLOGÍAS 
ELABORACIÓN 
DICCIONARIOS " 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT- G FORTEZA 
"PROYECCIÓN TÉRMICA 
POR PLASMA 
ATMOSFÉRICO... " 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT- G FORTEZA 
"QUÍMICA MOLECULAR DE 
COMPUESTOS 
SEUDOPÉPTICOS" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "GRUP DE 
DISPOSITIUS 
FOTOVOLTAICS" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "INGENIERÍA DE 
REDES TRÓFICAS EN 
AGUACATE Y CÍTRICOS..." 

2

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "MEJORA DEL 

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

CONTROL BIOLÓGICO DE 
PLAGAS..." 

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT- P. PROMETEU 
"MANIPULACIÓN 
BIMANUAL POR UN ROBOT 
HUMANOIDE" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "PERFIL 
PSICOLOGIA CLÍNICA" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT PROJECTE 
"GESTIÓ INTEGRADA DE 
PLAGUES AGRÍCOLES" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT PROJECTE 
PROMETEU 
"MANIPULACIÓN 
BIMANUAL POR UN ROBOT 
HUMANOIDE" 

1

TÈCNICS SUPERIORS 
D'INVESTIGACIÓ (PERFIL 
PSICOLOGIA CLÍNICA) 

1

Total conv.: 27 Total places: 29

PROMOCIÓ INTERNA CURSOS D'ADAPTACIÓ 
DETERMINAT PERSONAL 
LABORAL A LA 
NATURALESA DEL LLOC 
QUE OCUPA

1

PROMOCIÓ INTERNA 
ESCALA TÈCNICA MITJANA 
D'INFORMÀTICA 

1

Total conv.: 2 Total places: 2

CONCURS DE MÈRITS CONCURS DE MÈRITS 
ESCALA TÈCNICA 
D'ADMINISTRACIÓ 

1

CONCURS DE MÈRITS, PER 
A LA PROVISIÓ DE LLOCS 
TREBALL DE L'ESCALA 
ADMINISTRATIVA 

5

Total conv.: 2 Total places: 6

TOTAL CONVOCATÒRIES: 38 TOTAL PLACES: 44



Percentatge del PAS per categoria, grup i sexe

Categoria FC FI E LF LT LE TOTAL %

Grup H D H D H D H D H D H D H D Total H D

A1 38 31 2 2 2 1 1 1 45 34 79 57,00  43,00 

A2 28 39 5 7 33 46 79 41,77 58,23

C1 94 157 18 37 2 9 1 4 7 118 211 329 35,86 64,14

C2 16 21 12 22 2 1 2 30 46 76 39,47 60,53

E 1 1 100 0

Proj. inv. 39 21 39 21 60 65,00 35,00

TOTAL 177 248 37 68 4 9 3 2 40 21 5 9 266 357 623 42,7 57,3

% 41,6 58,4 35,23 64,77 30,77 69,23 60,00 40,00 65,58 34,42 35,71 64,29 42,7 57,3

Llegenda PAS

Codi Categoria

FC Funcionariat de carrera

FI Funcionariat interí

E Personal eventual

LF Personal laboral fix

LT Personal laboral temporal

LE Personal laboral eventual

Formació

Al llarg  del  curs  2011-2012 ha continuat  desenvolupant-se el  VI Pla  de formació del  personal 
d’administració i serveis de la Universitat Jaume I (2010-2012) aprovat pel Consell de Govern de 
27 de novembre de 2009. Aquest pla està estructurat en tres programes on queden recollides les 
diverses  accions  formatives  fruit  de l’anàlisi  de  les  necessitats  de  qualificació,  realitzades  amb 
anterioritat, sense perjudici d’incloure-hi unes altres accions formatives en funció de les necessitats 
sobrevingudes.  El  pla  respon  als  objectius  que  fan  referència  a  la  formació  del  PAS  com  a 
instrument de millora de la qualificació professional d’aquest, que preveu el sistema de direcció 
estratègica,  alhora  que  reflecteix  la  consideració  de  la  formació  com  a  element  essencial  en 
l’estratègia de canvi de la Universitat Jaume I, com a factor bàsic per a millorar la qualitat d’atenció 
a l’estudiantat, per a facilitar la gestió de la investigació i la comunicació amb la societat i per a 
incrementar la motivació i la integració dels empleats i empleades públics.

Aquest curs s’han realitzat 41 accions formatives; 15 de les quals són de formació en competències 
específiques i per a col·lectius específics, dirigides a la millora de les competències específiques 
que requereix cada lloc de treball. El nombre d’hores impartides suma un total de 810,5 i el nombre 
d’inscripcions rebudes, 801. 

Entre  les  accions  de formació que s’han impartit,  destaquem les  relacionades  amb la  formació 
necessària en Google per tal de possibilitar i facilitar el treball del personal d’administració i serveis 
amb les noves eines informàtiques derivades del que es coneix com «migració al núvol».

Formació general comuna
Curs 2011/2012 Durada (hores) Nre. d'inscripcions

Formació bàsica en matèria d'igualtat de dones i 
homes (1a edició)

4,5 24

Els nous estudis de doctorat, segons el RD 99/2011 3 37



(1a edició) 

Els nous estudis de doctorat, segons el RD 99/2011 
(2a edició) 

3 25

Gestió documental amb l'eina Alfresco 9 13

Formació bàsica en matèria d’igualtat de dones i 
homes (2a edició) 

4,5 27

Introducció a Google Mail i Google Calendar (10a 
edició) 

4 19

Introducció a Google Mail i Google Calendar (11a 
edició) 

4 24

Introducció a Google Mail i Google Calendar (12a 
edició) 

4 12

Actualització de coneixements de Microsoft Word 
2010 

4 12

Actualització de coneixements de Microsoft Excel 
2010 

10 12

Introducció a Google Docs (4a edició) 4 16

Introducció a Google docs (5a edició) 4 22

Introducció a Google Mail i Google Calendar (9a 
edició) 

4 28

Introducció a l'administració electrònica (GV) 25 31

La intel·ligència emocional: la clau de l'èxit 8 26

La comunicació i les relacions interpersonals 8 19

Curs d’actualització de coneixements bàsics d’anglès 30 20

Curs de dubtes lingüístics: català ↔ espanyol 30 23

Curs d'anglès B1.1 Lower-Intermediate (2a part)  70 25

Curs d'anglès B1.2 Intermediate (2a part)  70 17

Curs de francès de nivell B1.2 Niveau Seuil (1a part) 70 16

Curs d'atenció al públic en angles (communicating 
with the public). Nivell mitjà (GV) 

15 23

Curs de català de nivell C2 (Superior) 80 22

Curs d’anglès de nivell  A2.1 Upper-Elementary 70 24

Curs de francès de nivell A2.1 Survie 70 17

Curs de dubtes lingüístics: català-espanyol (GV) 30 21

Total 634 555

Formació en competències específiques
Curs 2011/2012 Durada (hores) Nre. d'inscripcions

Tendències TIC aplicades a activitats de difusió, 
orientació i informació 

15 14

El currículum normalitzat del investigador 2 20



Oracle Discoverer aplicat al Servei de la Docència i 
Estudiants 

12 21

Gestió comptable i fiscalitat a la Universitat Jaume I 
(GV) 

30 17

Gestió del repositori institucional: drets d'autor, 
directrius europees i nous continguts (GV) 

25 21

Qualitat i “Survey Feedback” 8 10

Coaching: l’art d'estar presents 16 18

Curs d'històries d’usuari i gestió del backlog 8 11

Curs pràctic de gestió econòmica a l’UJI 10,5 27

Jira i Greenhopper 8 21

Comunicació intercultural 8 20

Total 142,5 200

Formació per a col·lectius específics
Curs 2011/2012 Durada (hores) Nre. d'inscripcions

Aplicació informàtica per a les guies docents del curs 
2012-2013 

3 17

Oracle Discoverer aplicat a la Unitat Tècnica 
d'Harmonització 

12 7

Lideratge i motivació d'equips de treball (GV) 10 16

Google Apps 9 6

Total 34 46

TOTAL FORMACIÓ 810,5 801

Grados

Titulacions de primer i segon cicle i graus

Al curs acadèmic 2011/12 ha continuat a la Universitat Jaume I el procés d’implantació de títols de 
grau  segons  el  Reial  decret  1393/2007,  de  29  d’octubre,  pel  qual s’estableix  l’ordenació  dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol. 

En concret, s’han implantat els següents graus:
• Grau en Infermeria
• Grau en Medicina

El  nombre  de  crèdits  impartits  en  títols  oficials  de  grau  ha  sigut  de  8.214,86,  que  representa  
3.749,35 crèdits més respecte del curs 2010/11. Per la seua banda, en els actuals estudis oficials de 
1r, 1r i 2n i només 2n cicle s’han impartit 6.177,03 crèdits, xifra que suposa un descens de 3.484,42 
crèdits  respecte  del  curs  2010/11.  Pel  que  fa  als  títols  propis  de  Graduat  en  Matemàtica 



Computacional i Graduat en Seguretat i Ciències Policials, s’han impartit 43,20 crèdits menys que 
el curs anterior.

La distribució d’aquests crèdits per centre / titulació i departament es mostra a les següents taules:

Taula 1: Crèdits impartits en títols oficials de 1r, 1r i 2n i només 2n cicle del curs 2011/12.

Titulació Crèdits Imp.
Arquitectura Tècnica 39,67
Enginyeria Industrial 481,33
Enginyeria Informàtica 356,58
Enginyeria Química 188,70
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i 
Jardineria

127,70

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 243,27
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 233,37
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 158,60
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 191,91
Llicenciatura en Química 305,80
Total Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 2.326,93
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 224,30
Llicenciatura en Filologia Anglesa 173,00
Llicenciatura en Humanitats 194,50
Llicenciatura en Psicopedagogia 177,00
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 233,60
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 171,02
Mestre/a, especialitat d'Educació Física 88,21
Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 67,00
Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 84,85
Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 68,78
Optatives Mestre/a (totes les especialitats) 261,00
Total Facultat de Ciències Humanes i Socials 1.743,26
Diplomatura en Ciències Empresarials 244,00
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 71,00
Diplomatura en Relacions Laborals 24,20
Diplomatura en Turisme 28,70
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 562,02
Llicenciatura en Ciències del Treball 133,98
Llicenciatura en Dret 349,65
Total Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 1.413,55
Llicenciatura en Psicologia 537,79
Total Facultat de Ciències de la Salut 537,79
Estil UJI i Lliure Configuració de Centre 155,50
Total Universitat Jaume I 6.177,03

Taula 2: Crèdits impartits en títols propis de primer cicle del curs 2011/12.

Titulació Crd. Imp.
Graduat en Matemàtica Computacional 18,00
Graduat en Seguretat i Ciències Policials 99,50
Total Universitat Jaume I 117,50

Taula 3: Crèdits impartits en títols oficials de grau del curs 2011/12.



Titulació Crd. Imp.
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 109,18
Grau en Enginyeria d'Edificació (*) 515,37
Grau en Enginyeria Elèctrica 244,33
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de 
Productes

404,05

Grau en Tecnologies Industrials 189,41
Grau en Enginyeria Informàtica 305,85
Grau en Enginyeria Mecànica 244,34
Grau en Enginyeria Química 143,74
Grau en Matemàtica Computacional 53,15
Grau en Química 313,73
Total Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 2.523,15
Grau en Comunicació Audiovisual 288,00
Grau en Estudis Anglesos 257,80
Grau en Història i Patrimoni 71,20
Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 71,20
Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil 397,10
Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària 597,70
Grau en Periodisme 286,50
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 287,70
Grau en Traducció i Interpretació 423,99
Total Facultat de Ciències Humanes i Socials 2.681,19
Grau en Administració d’Empreses 531,70
Grau en Criminologia i Seguretat 173,86
Grau en Dret 255,80
Grau en Economia 293,48
Grau en Finances i Comptabilitat 530,66
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans (*) 266,50
Grau en Turisme 299,87
Total Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 2.351,87
Grau en Infermeria 79,80
Grau en Medicina 116,85
Grau en Psicologia 462,00
Total Facultat de Ciències de la Salut 658,65
Total Universitat Jaume I 8.214,86

(*) Incloent el curs d’adaptació al grau.

Taula 4: Crèdits impartits per departament del curs 2011/12.

Departament Crd. Imp.
Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting 875,50
Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural 227,47
Dep. de Ciències de la Comunicació 928,75
Dep. de Dret Privat 256,53
Dep. de Dret Públic 584,28
Dep. de Filologia i Cultures Europees 465,77
Dep. de Filosofia i Sociologia 417,60
Dep. de Finances i Comptabilitat 691,57
Dep. de Física 264,05



Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics 594,36
Dep. de Matemàtiques 740,41
Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 637,84
Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 765,12
Dep. de Química Física i Analítica 293,15
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica 316,55
Dep. de Traducció i Comunicació 624,12
Dep. d'Economia 820,31
Dep. d'Educació 1.151,01
Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 737,13
Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors 568,41
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció 1.062,22
Dep. d'Enginyeria Química 188,40
Dep. d'Estudis Anglesos 699,12
Dep. d'Història, Geografia i Art 327,30
U.P. de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l’Estat 171,94
U.P. de Medicina 74,28
U.P. d’Infermeria 26,20
Total Universitat Jaume I 14.509,39

Amb tot, el nombre total de crèdits impartits per la Universitat Jaume en títols de grau i 1r, 1r i 2n i  
només 2n cicle oficials és de 14.391,89 crèdits, 265 crèdits més que al curs 2010/11. Els crèdits  
impartits  totals  del  curs  2011/12 han sigut  14.509,39,  és  a  dir,  221,73 crèdits  més que al  curs 
2010/11.

Titulacions de màsters oficials

El nombre de crèdits impartits en màsters oficials al curs 2011/12 ha sigut de 3.851,50. D’aquests 
crèdits 1.008,95 han sigut impartits per professorat extern a la Universitat Jaume I i en global s’han 
impartit 53,43 crèdits més respecte del curs 2010/11.

El total de màsters oficials amb docència a la Universitat Jaume I al curs 2011/12 ha sigut de 43.

La distribució d’aquests crèdits per màster oficial i departament es mostra a les següents taules:

Taula 5: Crèdits impartits per màster oficial al curs 2011/12.

Màster oficial Crèdits Imp.
Màster Universitari en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica 14,00
Màster Universitari en Catàlisi Homogènia 23,49
Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels 
Materials Ceràmics

82,20

Màster Universitari en Disseny i Fabricació 94,89
Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en 
Instal·lacions Industrials i Edificació

158,64

Màster Universitari en Matemàtica Computacional 72,70
Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia 
Molecular

86,51

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals 129,50
Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius 10,00
Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica 109,50
Màster Universitari en Química Sostenible 75,00
Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització 
Computacional

7,80



Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents 80,00
Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 19,50
Màster Universitari en Tecnologia Geoespacial/Geospatial 
Technologies

60,00

Total Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 1.023,73
Màster Universitari en Comunicació Intercultural i 
d'Ensenyança de Llengües

100,35

Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua 
Anglesa en Contextos Multilingües

46,29

Màster Universitari en Estudis Contemporanis i Investigació 
Avançada

99,00

Màster Universitari en Ètica i Democràcia 110,00
Màster Universitari en Història de l'Art i Cultura Visual 6,00
Màster Universitari en Història i Identitats Hispàniques en el 
Mediterrani Occidental (segles XV-XIX)

63,00

Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar 123,50
Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis 
Feministes, de Gènere i Ciutadania

60,00

Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 68,46
Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç 
Internacional

47,50

Màster Universitari en Noves Tendències i Processos 
d'Innovació en Comunicació

194,00

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyaments d'Idiomes

411,50

Màster Universitari en Tecnologies de la Traducció i 
Localització

41,00

Màster Universitari en Traducció Medicosanitària 124,00
Màster Universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes 
i Desenvolupament

153,25

Total Facultat de Ciències Humanes i Socials 1.647,85
Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament 118,75
Màster Universitari en Gestió de la Qualitat 26,00
Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat 
Avançada

126,20

Màster Universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament 
Local

60,00

Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i 
Privat

122,00

Màster Universitari en Internacionalització Econòmica: 
Integració i Comerç Internacional

116,00

Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 82,50
Màster Universitari en Pràctica Jurídica 64,25
Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal 13,00
Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social 
Corporativa

63,50

Total Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 792,20
Màster Universitari en Ciències de la Infermeria 120,00
Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans

117,72

Màster Universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 150,00



Total Facultat de Ciències de la Salut 387,72
Total Universitat Jaume I 3.851,50

El Màster Universitari en Física Aplicada no ha tingut docència al curs 2011/12.

Taula 6: Crèdits impartits per departament del curs 2011/12.

Departament Crèdits Imp.
Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting 180,50
Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural 48,50
Dep. de Ciències de la Comunicació 168,75
Dep. de Dret Privat 21,00
Dep. de Dret Públic 85,05
Dep. de Filologia i Cultures Europees 90,30
Dep. de Filosofia i Sociologia 98,00
Dep. de Finances i Comptabilitat 115,75
Dep. de Física 92,51
Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics 88,00
Dep. de Matemàtiques 117,17
Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 132,00
Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 241,75
Dep. de Química Física i Analítica 76,40
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica 147,50
Dep. de Traducció i Comunicació 119,46
Dep. d'Economia 116,75
Dep. d'Educació 173,81
Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 69,83
Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors 64,47
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció 174,35
Dep. d'Enginyeria Química 83,00
Dep. d'Estudis Anglesos 131,95
Dep. d'Història, Geografia i Art 132,25
U.P. de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l’Estat 45,00
U.P. de Medicina 0,00
U.P. d’Infermeria 28,50
Total Universitat Jaume I 2.842,55

 

Màsters i Postgrau

MÀSTERS I POSTGRAU

Durant el curs 2011/12 s’ha creat un expedient per a cada màster on figura la memòria del pla 
d’estudis, així com els diferents documents interns i externs relacionats amb el procés d’elaboració i 
aprovació dels màsters.

Per a tots els màsters, els implantats i també els que estan en procés d’implantació o d’extinció, s’ha 
recopilat  informació  relacionada  amb  el  caràcter  del  màster,  les  universitats  participants,  la 
universitat coordinadora, l’estat dels convenis i les dades relatives als procediments d’aprovació 
dels diferents tràmits pels òrgans competents (aprovació del Consell de Govern, informe del Consell 
Social,  informe  d’avaluació  favorable  de  l’ANECA,  verificació  del  Consell  d’Universitats, 
aprovació del caràcter oficial  per part  del Consell  de Ministres,  informe favorable de l’AVAP i 
autorització de la Conselleria d’Educació).



Així  mateix,  s’han  creat  diferents  bases  de  dades  per  tal  de  millorar  la  gestió  acadèmica  i  
administrativa dels màsters:

• Modificacions dels plans d’estudi de màsters. Aquesta base recull les dades referents al procés 
d’aprovació de les modificacions pels òrgans interns de l’UJI i les del procés d’aprovació per 
part de l’ANECA.

• Convenis. S’ha recopilat tota la informació relativa als convenis dels màsters interuniversitaris 
per a controlar la gestió acadèmica i econòmica d’aquests estudis.

• Comissions de titulació de màsters. En coordinació amb la Secretaria General s’ha actualitzat i 
millorat la base de dades de nomenaments de responsables de la gestió acadèmica de cada 
màster, juntament amb el professorat que coordina els màsters.

• Expedició de títols. S’ha col·laborat amb el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants en la 
gestió d’expedició de títols de màsters regulats pels reials decrets 56/2007 i 1393/2007. En el 
cas de màsters interuniversitaris, s’han fet les gestions pertinents davant el Ministeri per tal 
d’assegurar  que en la  denominació del  títol  publicada al  Registre  d’Universitats,  Centres i 
Títols hi figuren totes les universitats participants.

Aquesta oferta reglada de graus i màsters s’ha completat amb estudis de postgrau que inclouen 
màsters propis, curs d’especialització i de formació continuada i específica.

Procés d’implantació dels plans d’estudi de grau

PROCÉS D'IMPLANTACIÓ DELS PLANS D’ESTUDI

Durant el curs acadèmic 2011-2012, la Universitat Jaume I ha continuat amb l'adaptació dels seus 
estudis a l'espai europeu d'educació superior amb una oferta acadèmica de 29 títols de grau, que 
inclou les cinc branques de coneixement.

Cal destacar la implantació del primer curs de dos títols de grau de la branca de Ciències de la 
Salut:

• Grau en Medicina
• Grau en Infermeria

A més, s'ha implantat el segon curs de 18 títols de grau:
• Grau en Economia
• Grau en Administració d’Empreses

• Grau en Finances i Comptabilitat
• Grau en Dret

• Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
• Grau en Psicologia

• Grau en Mestre d’Educació Infantil
• Grau en Mestre d’Educació Primària

• Grau en Història i Patrimoni
• Grau en Humanitats: Estudis Interculturals

• Grau en Criminologia i Seguretat
• Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

• Grau en Enginyeria Química
• Grau en Enginyeria Informàtica



• Grau en Matemàtica Computacional

• Grau en Enginyeria Mecànica
• Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

• Grau en Enginyeria Elèctrica
S’ha implantant el tercer curs de 9 títols de grau:

• Grau en Estudis Anglesos

• Grau en Traducció i Interpretació
• Grau en Comunicació Audiovisual

• Grau en Periodisme
• Grau en Publicitat i Relacions Públiques

• Grau en Turisme
• Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

• Grau en Química
• Grau en Enginyeria d’Edificació

S'han realitzat els tràmits per tal d'incorporar dos graus nous per al pròxim curs:
• Grau en Gestió i Administració Pública
• Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

A més, s'ha iniciat el procés d'elaboració d'un nou títol de grau:

• Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Per últim, s'ha iniciat el procés de modificació de plans d'estudis de grau per tal d'adequar-los a les  
noves normatives i donar resposta a les recomanacions de l'informe de verificació emès pel Consell 
d'Universitats. Durant el curs 2011-12 s'han tramitat un total de 14 modificacions de grau:

• Grau en Enginyeria de l'Edificació

• Grau en Dret
• Grau en Criminologia i Seguretat

• Grau en Psicologia
• Grau en Enginyeria Informàtica

• Grau en Matemàtica Computacional
• Grau en Comunicació Audiovisual

• Grau en Periodisme
• Grau en Publicitat i Relacions Públiques

• Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
• Grau en Humanitats:Estudis Interculturals

• Grau en Història i Patrimoni
• Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària

• Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil



Docència de grau

Grau i primer i segon cicle 

La principal novetat de l’actual curs acadèmic 2011/2012 ha sigut la implantació dels graus en 
Infermeria i Medicina tan  sol·licitats per la societat castellonenca. Aquestes dues titulacions han 
augmentat considerablement, de manera desproporcionada, les actuacions en les diferents gestions 
administratives.

A nivell  de  millora  dels  processos  de  gestió  acadèmica  el  fet  més  destacable  ha  estat  en  la 
modificació del procediment per a dur a terme l’assemblea d’adjudicació de vacants i  posterior 
gestió de les llistes d’espera de les diferents titulacions. Aquest procés que es gestionava mitjançant 
la crida pública de les persones assistents a l’assemblea fins a cobrir el nombre de places vacants i 
posterior presentació de sol·licituds de les persones interessades, que no havien obtingut plaça, en 
accedir a les diferents titulacions, si hi havia vacants amb posterioritat a l’assemblea, s’ha realitzat 
aquest curs de manera telemàtica, per web. Realitzada l’assemblea de places vacants les persones 
interessades que no havien obtingut plaça accedien al web per a manifestar l’interès a continuar en 
la llista d’espera. En aquesta mateixa pàgina  es podia consultar en temps real la situació de cada 
alumne en les llistes d’espera. Aquest canvi ha suposat simplificar els tràmits administratius i una 
major informació actualitzada per a l’alumnat.

Una altra novetat d’aquest curs ha sigut facilitar a l’estudiantat la realització de la matrícula a temps 
parcial per tal de conciliar la vida laboral/professional i familiar. El nombre d’alumnes que s’han 
acollit a aquesta modalitat d’estudi és de 31.

L’ aplicació de la Normativa de p ermanència i progrés per als ensenyaments universitaris de grau i 
màster de la Universitat Jaume I, aprovada pel Consell de Govern el 13 de maig de 2011 i publicada 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el 8 d’agost de 2011, desconeguda per a la majoria 
de la comunitat universitària i sobretot per l’alumnat, juntament amb l’augment de les taxes per part  
de la Conselleria, han creat molts problemes al llarg del procés de matrícula.

Passant a l’anàlisi concret de les dades de preinscripció i matrícula de la Universitat Jaume I podem 
dir que les titulacions més demanades per l’alumnat a l’hora de fer la preinscripció, en el mes de 
juliol de 2011, van ser el  grau en Medicina, que va rebre 3.744 sol·licituds; el  grau en Mestre  o 
Mestra d’Educació Primària, amb 2.173 sol·licituds; i el grau en Infermeria, que en va tindre 1.908 
sol·licituds.

La  matrícula  d’estudiants  en  primer  curs  ha  continuat  en  la  línia  d’ascens  dels  últims  anys. 
Enguany, amb l’oferta d’estudis de grau s’ha aconseguit una cobertura del 96,69% del total de les 
places oferides en els 29 graus, amb 2.867 matriculats davant els 2.691 del curs passat, en què el 
percentatge total d’ocupació va ser del 95,60%, xifra que ha suposat un 1,10% d’increment.

En primer curs 1.564 (54,55 %) alumnes són dones i 1.303 (45,45%) són homes.

Per centres, la Facultat de Ciències Humanes i Socials i la Facultat de Ciències de la Salut han 
cobert el 100% de les places oferides en primer curs, mentre que la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques ha arribat al 98,90% i l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals al 
84,32% d’ocupació respecte a les places oferides.

El nombre total d’alumnes matriculats en estudis de grau i primer i segon cicle en el present curs  
acadèmic  és  de  13.159  davant  els  12.757  del  curs  passat,  xifra  que  ha  suposat  un  3,15% 
d’increment, dels quals 7.298 són dones (55,46%) i 5.861 són homes (44,54%).

En la matrícula del curs 2011/2012 l’alumnat ha continuat fent ús de la matrícula no presencial.  



L’alumnat de primer curs que ha fet la matrícula no presencial ha representat un 44% del total  
d’aquest alumnat, i un 89% entre l’alumnat de segon i cursos posteriors.

La  matrícula  presencial  per  a  l’alumnat  de  nou accés  es  va  realitzar  al  recinte  de  matrícula  a  
Infocampus, els dies 22, 23, 26 i 27 de juliol, en horari de matí, de 8.30 a 14.30 hores. Aquests  
alumnes han pogut fer modificacions a la seua matrícula inicial fins al dia 3 d’octubre.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES MATRICULATS DES DEL CURS 
2005/2006 FINS AL 2011/2012)

TITULACIÓ 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Arquitectura Tècnica 92 169 249 338 297 230 149

Diplomatura en Ciències Empresarials (pla 1991) 1248 1173 1189 1195 1264 895 692

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 178 162 154 146 137 105 71

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Física) 359 372 366 389 377 258 168

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Infantil) 350 362 348 346 370 262 177

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Musical) 298 309 301 302 311 210 135

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Primària) 381 379 365 361 368 273 183

Diplomatura en Relacions Laborals (pla 1991) 65 21 ----- ----- ----- ----- -----

Diplomatura en Relacions Laborals (pla 2002) 248 248 252 256 191 137 74

Diplomatura en Turisme 363 347 370 371 280 212 112

Enginyeria Industrial 552 559 545 541 554 449 377

Enginyeria Informàtica (pla 1991) 195 139 87 ----- ----- ----- -----

Enginyeria Informàtica (pla 2001) 412 405 381 358 331 259 179

Enginyeria Química 318 267 239 210 206 145 103

Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat Hortofructicultura i 
Jardineria)

239 204 164 143 135 101 90

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (pla 1995) 716 727 694 689 703 548 446

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (pla 1991) 11 ----- ----- ----- ----- ----- -----

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (pla 2001) 600 531 466 430 376 269 193

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 282 272 256 257 219 159 117

Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat Mecànica) 405 431 437 451 442 322 234

Grau en Administració d’Empreses ----- ----- ----- ----- ----- 302 452

Grau en Comunicació Audiovisual ----- ----- ----- ----- 89 171 250

Grau en Criminologia i Seguretat ----- ----- ----- ----- ----- 92 167

Grau en Dret ----- ----- ----- ----- ----- 167 328

Grau en Economia ----- ----- ----- ----- ----- 105 166

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural ----- ----- ----- ----- ----- 40 62

Grau en Enginyeria d’Edificació ----- ----- ----- ----- 182 348 461

Grau en Enginyeria Elèctrica ----- ----- ----- ----- ----- 62 123

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament 
de Productes

----- ----- ----- ----- ----- 164 258

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials ----- ----- ----- ----- ----- 87 161

Grau en Enginyeria Informàtica ----- ----- ----- ----- ----- 111 202

Grau en Enginyeria Mecànica ----- ----- ----- ----- ----- 116 182



Grau en Enginyeria Química ----- ----- ----- ----- ----- 27 63

Grau en Estudis Anglesos ----- ----- ----- ----- 78 130 173

Grau en Finances i Comptabilitat ----- ----- ----- ----- ----- 214 352

Grau en Història i Patrimoni ----- ----- ----- ----- ----- 51 86

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals ----- ----- ----- ----- ----- 51 83

Grau en Matemàtica Computacional ----- ----- ----- ----- ----- 16 35

Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil ----- ----- ----- ----- ----- 188 342

Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària ----- ----- ----- ----- ----- 291 529

Grau en Periodisme ----- ----- ----- ----- 89 174 251

Grau en Infermeria ----- ----- ----- ----- ----- ----- 63

Grau en Medicina ----- ----- ----- ----- ----- ----- 91

Grau en Psicologia ----- ----- ----- ----- ----- 223 384

Grau en Publicitat i Relacions Públiques ----- ----- ----- ----- 88 169 247

Grau en Química ----- ----- ----- ----- 47 104 162

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans ----- ----- ----- ----- 66 125 241

Grau en Traducció i Interpretació ----- ----- ----- ----- 104 185 267

Grau en Turisme ----- ----- ----- ----- 82 147 219

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 1064 1022 1043 1052 1072 785 622

Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) 139 108 83 79 107 110 93

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 163 261 335 391 355 310 241

Llicenciatura en Dret (pla 1991) 335 229 58 ----- ----- ----- -----

Llicenciatura en Dret (pla 2002) 367 485 652 737 783 649 531

Llicenciatura en Filologia Anglesa 289 291 290 298 233 195 154

Llicenciatura en Humanitats 276 238 212 204 222 164 135

Llicenciatura en Psicologia 916 916 905 930 960 756 592

Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) 129 131 130 127 140 160 188

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Publiques 590 592 575 540 427 339 263

Llicenciatura en Química (pla 2002) 582 547 516 476 396 307 225

Llicenciatura en Traducció i interpretació 514 519 501 476 380 288 215

TOTAL 12676 12416 12163 12093 12461 12757 13159

 



 

Màsters universitaris

MÀSTERS I POSTGRAU

Durant el curs 2011/12 s’ha creat un expedient per a cada màster on figura la memòria del pla 
d’estudis, així com els diferents documents interns i externs relacionats amb el procés d’elaboració i 
aprovació dels màsters.

Per a tots els màsters, els implantats i també els que estan en procés d’implantació o d’extinció, s’ha 
recopilat  informació  relacionada  amb  el  caràcter  del  màster,  les  universitats  participants,  la 
universitat coordinadora, l’estat dels convenis i les dades relatives als procediments d’aprovació 
dels diferents tràmits pels òrgans competents (aprovació del Consell de Govern, informe del Consell 
Social,  informe  d’avaluació  favorable  de  l’ANECA,  verificació  del  Consell  d’Universitats, 
aprovació del caràcter oficial  per part  del Consell  de Ministres,  informe favorable de l’AVAP i 
autorització de la Conselleria d’Educació).

Així  mateix,  s’han  creat  diferents  bases  de  dades  per  tal  de  millorar  la  gestió  acadèmica  i  
administrativa dels màsters:

• Modificacions dels plans d’estudi de màsters. Aquesta base recull les dades referents al procés 
d’aprovació de les modificacions pels òrgans interns de l’UJI i les del procés d’aprovació per 
part de l’ANECA.

• Convenis. S’ha recopilat tota la informació relativa als convenis dels màsters interuniversitaris 
per a controlar la gestió acadèmica i econòmica d’aquests estudis.

• Comissions de titulació de màsters. En coordinació amb la Secretaria General s’ha actualitzat i 
millorat la base de dades de nomenaments de responsables de la gestió acadèmica de cada 
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màster, juntament amb el professorat que coordina els màsters.

• Expedició de títols. S’ha col·laborat amb el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants en la 
gestió d’expedició de títols de màsters regulats pels reials decrets 56/2007 i 1393/2007. En el 
cas de màsters interuniversitaris, s’han fet les gestions pertinents davant el Ministeri per tal 
d’assegurar  que en la  denominació del  títol  publicada al  Registre  d’Universitats,  Centres i 
Títols hi figuren totes les universitats participants.

Aquesta oferta reglada de graus i màsters s’ha completat amb estudis de postgrau que inclouen 
màsters propis, curs d’especialització i de formació continuada i específica.

Doctorat

Estudis de Doctorat

A continuació es detalla l’evolució de l’alumnat matriculat en els programes de doctorat.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE L’ALUMNAT MATRICULAT DES DEL CURS 2005/2006 
FINS AL 2011/2012)

CURS ACADÈMIC TOTAL MATRICULATS

Curs 2005/2006 415

Curs 2006/2007 241

Curs 2007/2008 257

Curs 2008/2009 171

Curs 2009/2010 145

Curs 2010/2011 650

Curs 2011/2012 714
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Màsters propis i cursos d'especialització

Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada

Durant el curs acadèmic 2011/2012 s’han impartit 8 màsters propis i 17 cursos d’especialització.

S’han matriculat  271 persones  en els  títols  de postgrau propis  i  s’han impartit  9.295 hores  de 
docència. 

També s’han realitzat  64 cursos de formació continuada i  específica amb l’assistència de 1.114 
alumnes. 

Títol propi Nombre de títols Nombre d’alumnes Nombre d’hores

Màster 8 92 5275

Cursos d’especialització 17 179 4020

TOTALS 25 271 9295

 

MÀSTERS PROPIS

Màster d’Història del Món Hispànic: Les Independències en el Món Iberoamericà 

Màster en Polítiques Locals, Gènere i Desenvolupament 

Màster en Tècniques Analítiques del Laboratori Clínic

Màster en Gestió i Dret del Transport

Màster Integrat en Gestió de la Qualitat, el Medi Ambient i la Prevenció de Riscos Laborals 

Màster en Medi Ambient

Màster en Direcció Professional de Recursos Humans

Màster en Desenvolupament Web

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

Acció Humanitària Internacional

Organització i Gestió de la Informació Documental 

Agent d’Igualtat

Creació i Desenvolupament Estratègic d’Empreses Innovadores

Comptabilitat, Finances i Fiscalitat

Gestors de la Qualitat en les Administracions Públiques i els Serveis

Integració Laboral

Desenvolupament de Projectes Informàtics amb Tecnologies Java

El Laboratori de Bioquímica Clínica



Citogenètica, Hematologia, Immunologia i Microbiologia Clíniques

Gestió de la Qualitat

Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

Gestió de Medi Ambient

Sistemes de Control per a Entorns Industrials

Comunicació Política

Gestió d’Esdeveniments i Accions per a la Reputació

Disseny Multimèdia

Aules

La formació en les aules del Servei d'Activitats Socioculturals és:

AULA DE CINEMA I CREACIÓ JUVENIL
Activitat Lloc Organitza Data Assistència Hores

Taller de guió de cine HA1116AA-
FCHS

SASC-UJI Del 17 d'octubre al 21 
de desembre de 2011

12 60

Trastorn visual. 
Taller de vídeo 2011- 
1r semestre

Aula del taller 
de vídeo, 
TI2024TA-
ESTCE

SASC-UJI De 17 d'octubre al 20 
de desembre de 2011

13 82

Taller d'escriptura 
creativa

HA1216AA i 
HA1015AA- 
FHCS

SASC-UJI Del 18 d'octubre de 
2011 al 31 de maig de 
2012

46 132

Conferència: 
Postpoesia ¿un nuevo 
paradigma? De Marta 
Romero Sobrecueva

HA1216-FCHS SASC-UJI 24 de novembre de 
2011

30 2

Conferència: Delicias 
y secretos en 
Manhattan d'Olivia 
Ardey.

HA1216-FCHS SASC-UJI 19 de gener de 2012 28 2

Conferència: El 
públic de la novel·la 
de Pep Castellano. 

Llotja del 
cànem

SASC-UJI 24 de gener de 2012 25 2

Taller de còmic. 2n 
semestre

TD2303AA-
ESCTE

SASC-UJI Del 13 de febrer al 26 
d'abril de 2012

11 40

Trastorn visual. 
Taller de vídeo 2012. 
2n semestre

Aula del taller 
de vídeo, 
TI2024TA-
ESTCE

SASC-UJI Del 13 de febrer al 26 
d'abril de 2012

11 82

Taller de Guió de 
Cine Avançat

HA1116AA-
FCHS

SASC-UJI Del 13 de febrer al 9 de 
maig de 2012

12 60



Conferència: 
Novel·la i 
discursivitat d'Adolf 
Piquer

Llotja del 
Cànem

SASC-UJI 21 de febrer de 2012 25 2

Conferència: Les 
Xanes de María 
Ángeles Chavarría 

HA1216AA-
FCHS

SASC-UJI 27 d'abril de 2012 20 2

Nombre total d'assistents 233

Nombre total d'hores de formació 466

AULA DE FOTOGRAFIA
Activitat Lloc Organitza Data Assistència Hores Col·laboració

Microtallers. 
Llenguatges 
fotogràfics 12- 
José María Díaz 
Maroto

Sala d'actes 
del Centre 
Social Sant 
Isidre de la 
Caixa Rural 
Cstelló

SASC-UJI 18 i 25 
de febrer 
i 3 i 24 
de març 
de 2012

25 20 Centre Social 
San Isidro 
Caixa Rural 
Castellón

Nombre total d'assistents 25

Nombre total d'hores de formació 20

AULA DE MÚSICA
Activitat Lloc Organitza Data Assistència Hores

Taller de Big Band Aula 2123-
FCHS;Music 
Boxes Tetuán XIV-
Locals d'assaig. 
Castelló

SASC-UJI Del 26 
d'octubre al 
30 de maig de 
2012

19 90

Taller de Combo Music Boxes 
Tetuán XIV-Locals 
d'assaig. 
Castelló

SASC-UJI Del 26 
d'octubre al 
30 de maig de 
2012

8 20

Taller de llenguatge i 
improvisació en el 
jazz

Aula 2123-FCHS SASC-UJI Del 28 de 
novembre de 
2011 al 21 de 
maig de 2012

12 30

Taller de jazz 
tradicional

Aula 2123-FCHS SASC-UJI Del 23 de 
gener al 28 de 
maig de 2012

11 20

Espai de música 
Vocal-Orfeó

Aula 2106-FCHS SASC-UJI Del 28 de 
setembre de 
2011 al 30 de 
maig de 2012

55 100

Conferència: La 
reconstrucció del so 
en la música antiga de 

Aula 1012- FCHS SASC-UJI 27 de gener 
de 2012

6 2



Carles Magraner

Cicle: Conferències 
música en societat. 
“Els sistemes 
d'orquestres a Amèrica 
Llatina”

Conservatori 
Superior de 
València

SASC-UJI-
ISACV 
(Institut 
Superior 
d'Ensenyame
nt Artístic 
Comunitat 
Valenciana)

14, 15 i 16 de 
febrer de 2012

75 6

Taller de Música 
Antiga. La paraula en 
el primer barroc italià

Aula 2106-FCHS SASC-UJI 26 i 27 de 
maig de 2012

11 15

Taller de Música 
Antiga. Les veus 
perdudes: música del 
Renaixement, per 
cantar i tocar

Aula 2123-FCHS SASC-UJI 2 i 3 de juny 
de 2012

12 15

Nombre total d'assistents 209

Nombre total d'hores de formació 298

AULA DE TEATRE CARLES PONS
Activitat Lloc Organitza Data Assistència Hores

Curs d'iniciació al 
teatre

Aula de Teatre 
Carles Pons- 
JB2S12AA-FCJE

SASC-UJI Del 17 
d'octubre de 
2011 a l'11 de 
maig de 2012

12 144

Curs d'interpretació Aula de Teatre 
Carles Pons- 
JB2S12AA-FCJE

SASC-UJI Del 19 
d'octubre de 
2011 al 17 de 
maig de 2012

16 144

Taller d'escenes de 
pràctica teatral

Aula de Teatre 
Carles Pons- 
JB2S12AA-FCJE

SASC-UJI Del 19 
d'octubre de 
2011 a l'1 de 
juny de 2012

10 144

Taller de dansa 
clàssica o ballet

Aula de Teatre 
Carles Pons- 
JB2S12AA-FCJE

SASC-UJI Del 10 
d'octubre de 
2011 al 8 de 
juny de 2012

13 90

Taller de flamenc Aula de Teatre 
Carles Pons- 
JB2S12AA-FCJE

SASC-UJI Del 10 
d'octubre de 
2011 al 8 de 
juny de 2012

16 90

Taller de dansa 
contemporània

Aula de Teatre 
Carles Pons- 
JB2S12AA-FCJE

SASC-UJI Del 10 
d'octubre de 
2011 al 8 de 
juny de 2012

16 90

Ciclorama. Curs Aula de Teatre SASC-UJI 14, 15, 21 i 22 13 12



intensiu de tècnica 
Meisner. Impartir per 
Iñaki Moreno i Esther 
Ramos

Carles Pons- 
JB2S12AA-FCJE

de maig de 
2012

Taller amb Caravan. 
Artits on the road.

Àgora universitària SASC-UJI 2 i 3 de maig 
de 20120

25 2

Nombre total d'assistents 91

Nombre total d'hores 716

Programa d'extensió universitària

El programa formatiu renova el seu compromís de treballar amb els municipis en benefici del futur 
d’aquests. El desenvolupament del PEU en les diferents línies de treball és un procés progressiu que 
busca la implicació i la participació dels usuaris i usuàries. 

L’element  dinamitzador  i  vertebrador  de tot  aquest  model  de treball  ha sigut  la  Mesa Tècnica, 
representativa de totes les realitats socioculturals del nostre territori i que ens permet tindre una 
visió  en  temps  real  i  per  tant  dissenyar  propostes  formatives  ajustades  a  la  demanda  i  a  les 
necessitats. Enguany s’han realitzat 34 cursos i tallers.

TALLERS I CURSOS
Activitat Població Organitza Dates Assistència Hores

Dansa oriental conscient Pobla de 
Benifassà

SASC-UJI 20, 22, 27 i 29 de 
juliol de 2011

20 10

Pastissos decorats Sant Jordi SASC-UJI 28 i 29 d’octubre 
de 2011

10 12

Salut i plantes 
medicinals

Sant Joan de 
Moró

SASC-UJI Setembre i 
octubre de 2011

10 4

Taller de joguets a partir 
d’embalatges

Vistabella SASC-UJI 17 d’agost de 
2011

10 6

Creació artesanal: raku i 
corda seca

Olocau del Rei SASC-UJI 4 i 11 de juny de 
2011

10 6

Curs de Photoshop Atzeneta del 
Maestrat

SASC-UJI Juliol de 2011 25 18

Treball de cuir Sorita SASC-UJI 19 i 20 d’agost 
de 2011

15 10

Curs de tast de cervesa Villores SASC-UJI 9 de juliol de 
2011

10 6

Curs de tast de cervesa Viver SASC-UJI 7 i 8 de juliol de 
2011

16 6

Tallers de creació 
artesanal: marroquineria, 
socarrats, joquets a partir 
d’embalatges

Herbers SASC-UJI 31 de juliol de 
2011

30 8

Taller de dansa oriental Azuébar SASC-UJI 29 de setembre i 
6, 13, 20 i 27 
d’octubre de 

10 10



2011

Plantes medicinals i 
cosmètica natural i 
ecològica

Figueroles SASC-UJI Juliol de 2011 10 10

Com es poden elaborar 
menús saludables

La Serratella SASC-UJI Cap de setmana 
del 15 d’agost de 
2011

17 6

Dansa oriental conscient Coves de 
Vinromà

SASC-UJI 17 de maig i 17 
de juny de 2011

15 10

Taller de creació 
artesanal

Sant Rafel del 
Riu

SASC-UJI 6 i 7 de setembre 
de 2011

10 12

Taller de creació 
artesanal

Vilanova 
d’Alcolea

SASC-UJI 2 i 3 d’agost de 
2011

10 6

Dansa oriental La Mata SASC-UJI 1, 8, 15 i 22 de 
setembre de 2011

18 10

Taller de creació 
artesanal: raku

Todolella SASC-UJI Del 14 al 28 de 
setembre de 2011

10 6

Taller de creació 
artesanal: socarrats

Portell de 
Morella

SASC-UJI 11 d’agost de 
2011

10 6

Ball tradicional Herbers SASC-UJI 31 de juliol de 
2011

15 6

Curs de tast de vi Castellfort SASC-UJI 17 i 18 d’agost 
de 2011

20 6

Iniciació a la micologia Vistabella SASC-UJI 15 d’octubre de 
2011

10 7

Viticultura Sucaina SASC-UJI 1, 15 i 29 
d’octubre de 
2011

9 18

Cuina de muntanya, 
alimentació i salut 
integral

Bell-lloc SASC-UJI 23 i 30 de juliol 
de 2011

10 12

Recuperació, recol·lecció 
i aprenentatge dels balls 
tradicionals de la teua 
comarca

Culla SASC-UJI 3, 10 i 17 de 
setembre de 2011

10 15

Creació artesanal Morella SASC-UJI 9 i 10 de juliol de 
2011

10 10

Itinerari formatiu per a 
persones adultes en 
comarques d’interior 
amb propostes 
d’especialització 
professional:
-Psicologia de la 
intervenció assistencial

Centres EPA 
EC Alto 
Palancia.
Edifici 
Glorieta-
Soneja;
Casa Cultura 
Soneja; Casa 

SASC-UJI; 
Centre FPA 
EC Alto 
Palancia

De novembre de 
2010 a maig de 
2011

88 100



-Educació infantil
-Atenció geriàtrica

de Cultura de 
Jérica; Viver 

Nombre total d’assistents 438

Nombre total d’hores 336

AULA RURAL OBERTA
Activitat Lloc Dates Assistència

Pilates Azuébar De febrer a abril de 2011 14

Pilates Almedíjar De febrer a abril de 2011 14

Pilates Barraques De febrer a abril de 2011 15

Pilates Fuente la Reina De febrer a abril de 2011 12

Taller de memòria Pina De febrer a abril de 2011 12

Pilates Pavías De febrer a abril de 2011 14

Pilates Sot de Ferrer De febrer a abril de 2011 15

Total 96

Taller de dansa oriental conscient. La Poble de Benifassà



         Taller de dansa. Herbers.

         Taller de socarrats. Sant Rafel del Riu.



Cursos d’estiu

En la tradicional trobada formativa estival s’han realitzat 20 cursos, als quals s’han inscrit un total 
de 469 persones.

Curs Lloc Data Assistència

Art, naturalesa i jardins Sala de Graus 2 – FCHS
Universitat Jaume I

Del 3 al 5 de juliol de 
2012

12

Impacte psicosocial en el 
retorn de la immigració

Aula HD0113Al- FCS
Universitat Jaume I

Del 3 al 5 de juliol de 
2012

16

El valor dels 
medicaments:efectivitat 
comparada, preu real i 
reemborsament pactat

Llotja del Cànem
Castelló

Del 3 al 5 de juliol de 
2012

33

La digitalització del sector de 
la comunicació corporativa i 
publicitària: nous perfils i 
noves metodologies

Seminari 1 i Sala 
multimèdia 2.
LAB-COM-FCHS
Universitat Jaume I

Del 4 al 6 de juliol de 
2012

30

Positivitza’t: desenvolupa la 
teua felicitat i fortaleses

HA1020AA-FCHS
Aula de Teatre Carles 
Pons- FJCE
Universitat Jaume I

Del 9 a l’11 de juliol de 
2012

42

Creació artística i valors Hotel Bonaire-
Benicàssim

Del 10 al 13 de juliol de 
2012

9

La intermodalitat en el 
transport de mercaderies: una 
visió de futur

Seu de l’Autoritat 
Portuària
Grau de Castelló

Del 10 al 12 de juliol de 
2012

17

Proves científiques, ADN i 
procés penal

Sala de graus-FCJE
Universitat Jaume I

De l’11 al 13 de juliol de 
2012

28

A l’entorn de les Normes de 
Castelló: ambient, context 
cultural i repercussions

Sala de graus 1- FCHS
Universitat Jaume I

De l’11 al 13 de juliol de 
2012

14

Instantànies. Accessos 
indirectes a la cultura 
contemporània (2a edició)

Espai d’Art 
Contemporani

De l’11 al 13 de juliol de 
2012

15

Globalització, solidaritat i 
altermundisme

HD0113AL- FCS
Universitat Jaume I

De l’11 al 13 de juliol de 
2012

13

Un futur per al cinema 
espanyol?

Aula magna- FCHS
Universitat Jaume I

Del 16 al 18 de juliol de 
2012

23

Noves tendències en 
periodisme esportiu

Llotja del Cànem
Castelló

Del 16 al 18 de juliol de 
2012

42

Els ecosistemes costaners 
com a recursos educatius i 
ambientals al medi rural

Edifici Hucha.
Castelló de la Plana

Del 17 al 19 de juliol de 
2012

18

Esclerosi múltiple: com s’ha HA1020AA- FCHS Del 18 al 20 de juliol de 23



d’abordar i s’ha d’actuar des 
d’una perspectiva 
interdisciplinària (2a edició)

Universitat Jaume I 2012

Neuropoder: aspectes ètics de 
la neuropolítica i la 
neuroeconomia 

Hotel El Palasiet
Benicàssim

Del 18 al 20 de juliol de 
2012

42

Gestió energètica 
d’instal·lacions industrials i 
afins

Aula Magna – ESTCE
Universitat Jaume I

Del 18 al 20 de juliol de 
2012

24

Creativitat i expressió musical 
(2a edició)

Sala de graus 1; Aula 
2123-FHCS; Sala Alfons 
el Magnànim- FCJE
Universitat Jaume I

Del 23 al 26 de juliol de 
2012

22

Eines per a l’anàlisi de la 
sostenibilitat de sistemes 
energètics (2a edició)

Aula magna i aula 
TD0103AL-ESTCE
Universitat Jaume I

Del 25 al 27 de juliol de 
2012

14

Emocions i salut Llotja del Cànem
Castelló

Del 25 al 27 de juliol de 
2012

32

Nombre total d’assistents 469

CURS D’ESTIU “Art, naturalesa i jardins”. Inauguració. A la taula, el vicerector de Cultura i Extensió Universitària, 
Wenceslao Rambla, i els directors del curs, Víctor Mínguez i Pablo Tornel.



 CURS D’ESTIU “La digitalització del sector de la comunicació corporativa i publicitària. Nous perfils i noves 
metodologies”.Ponent: Rafa Soto. 

CURS D’ESTIU “Positivitza’t: desenvolupa la teua felicitat i fortaleses”. Ponent i directora: Marisa Salanova.



CURS D’ESTIU “Noves tendències en periodisme esportiu”. Ponent: Emilio Fernández. A la taula, els directors Hugo 
Doménech i Pablo López.

Programa d'estudis per a persones majors

La Universitat per a Majors és una oferta d’estudis per a persones majors de 55 anys, mitjançant la 
qual la Universitat Jaume I pretén donar resposta als desitjos d’ampliar els seus estudis i aprofundir 
en la seua formació integral. A través d’aquest programa universitari, la Universitat vol contribuir a 
la millora de les capacitats humanes dels majors tant des del punt de vista de la seua formació 
acadèmica com de la seua integració i desenvolupament social. Amb aquesta finalitat s’estableixen i 
se’ls ofereixen espais de reflexió i de llibertat que fan possible l’intercanvi dels seus coneixements i 
experiències.

En la nostra societat, dinàmica i subjecta a canvis importants, l’educació i l’aprenentatge al llarg de 
tota la vida constitueixen una necessitat per poder entendre el que succeeix en l’actualitat i s’han 
convertit en una excel·lent possibilitat de participar de manera responsable en el context històric i 
social que ens ha tocat viure. 

L’educació  universitària  dels  majors  no  està  destinada  a  la  preparació  professional,  sinó  que 
prioritàriament serveix per a la realització personal dels estudiants i  a la vegada constitueix un 
estímul en la tasca de contribuir al desenvolupament cultural de la nostra societat.

En  la  Universitat  per  a  Majors  es  poden  distingir  dos  importants  vessants:  la  docència  i  la 
investigació.  La  docència es  planteja  mitjançant  el  disseny i  oferta  del  pla  d’estudis  de grau i 
postgrau tant al  campus de Castelló com a les seus. La investigació es fomenta i desenvolupa en 
projectes, publicacions, congressos i intercanvis universitaris, en l’àmbit nacional i internacional.



Els objectius principals dels estudis de la Universitat per a Majors són:
• Oferir un espai adequat per al debat científic i cultural.

• Facilitar el desenvolupament dels coneixements dels estudiants majors que desitgen aprofundir 
en l’àmbit del saber.

• Proporcionar l’accés als coneixements científics, amb la finalitat de fomentar la creativitat i la 
participació social i cultural.

• Facilitar l’accés i la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació, per poder 
aprofitar amb més intensitat el desenvolupament científic i tecnològic del nostre temps.

• Estimular les relacions intergeneracionals i l’intercanvi cultural.

• Fomentar una sèrie de competències bàsiques: 
• Aprendre a conèixer

• Aprendre a fer
• Aprendre a conviure

  
Cerimònia de graduació. Estudiants de tercer curs de la Universitat per a Majors, curs 2011-2012

Graduat Sènior en Ciències Humanes i Socials

La  titulació  universitària  “Grau  Sènior”  està  configurada  i  articulada  d’acord  amb  els  nous 
plantejaments acadèmics que proposa la Unió Europea en la nova concepció de l’espai  europeu 
d’educació superior (EEES), segons la qual els criteris d’avaluació es centren tant en el resultat de 
l’aprenentatge  com en el  procés  de  com es  produEix  aquest  per  part  de  l’estudiant.  La  unitat 
acadèmica bàsica és el crèdit ECTS (European Credit Transfer System), equivalent a 25 hores de 
treball de l’estudiantat.



De la  mateixa  manera  que  en  cursos  anteriors,  de  forma optativa  i  com a  complement  al  pla  
d’estudis,  el  programa  ha  oferit  la  possibilitat  de  cursar  crèdits  d’Aptituds  Tecnològiques  i 
Lingüístiques,  matèries  com  ara  els  idiomes  o  les  noves  tecnologies,  que  per  les  seues 
característiques  específiques  necessiten  ser  impartides  de  forma  continuada  i  suposen  un 
complement necessari per a la formació integral.

La docència s’ha realitzat de forma participativa. Les exposicions magistrals s’han alternat amb 
col·loquis i activitats en grup. El professorat ha sigut majoritàriament de la Universitat Jaume I, si  
bé s’han convidat també altres professionals o experts en determinades matèries. 

  
Classe de segon curs de la Universitat per a Majors

Pel que fa a les assignatures troncals i optatives, durant el curs 2011-2012 s’han oferit un total de 
1.657,5 hores lectives entre Graduat Sènior i Postgraduat.

Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques

S’han  realitzat  1.419  inscripcions  en  assignatures  d’aptituds  tecnològiques  i  lingüístiques, 
realitzades per 658 persones diferents, per tant, el 70% dels estudiants s’ha mostrat interessat en 
aprendre noves tecnologies i idiomes.



  
Classe d’informàtica

La pàgina principal de la Universitat per a Majors ha rebut 147.081 visites des d’octubre del 2010, 
amb més de dos milions de pàgines servides, i es converteix d’aquesta forma en un referent tant per 
als alumnes com per a altres persones que busquen obtindre informació sobre la Universitat per a 
Majors.

• La Universitat per a Majors també està en les més àmplies comunitats virtuals, com són 
Facebook i Twitter.

• Amb 277 membres, és possible ara també poder compartir, encara que virtualment, un espai 
comú.

Per a fer possible tot això han participat en el programa un total de 75 professors i professores.

Més de 40 estudiants han estat inscrits en les classes de conversa d’anglès.

Dins de la docència d’aptituds lingüístiques, les classes d’anglès tenen un component principalment 
pràctic  i  comunicatiu  perquè es  fomente al  màxim el  desenvolupament  de les destreses  orals  i 
escrites tant en la seua modalitat de producció com de recepció.

Aquestes habilitats s’estan veient complementades mitjançant un acostament pragmàtic a la llengua 
anglesa  i  a  alguns  aspectes  interculturals  que,  al  nostre  entendre,  no  haurien  de  faltar  en  un 
tractament complet d’una llengua estrangera.



  
Classe d’anglès

Treballs d’investigació

Cal entendre que  l’aprenentatge  pot  ser  fruit  del  mestre  que  ens  ensenya,  però és  sols  amb la  
incorporació  i  assimilació  pel  propi  individu  que  el  coneixement  s’assoleix.  A més,  el  treball 
col∙laboratiu i la interacció en grup fa possible obtenir altres aptituds com el treball amb els altres, 
negociació,  opinió crítica,  etc.  Aquest  curs  acadèmic tots  els  alumnes de tots  els  cursos  i  seus 
(excepte 3r) han realitzat un treball d’investigació en grup tutoritzat des de la Universitat per a 
Majors i que han hagut de presentar públicament. En total, s’han realitzat 29 treballs en  primer i 
segon curs del Grau Sènior, 13 treballs en postgraduats exposats i 39 en tercer curs. Aquests treballs 
estan disponibles en la biblioteca de la Universitat per a Majors, i alguns d’ells ja en la WikiSènior.

Presentació de treballs d’investigació



Projectes d’investigació de final de grau

Cal entendre la realització d’aquest projecte com una forma de culminar i tornar a la societat tot el 
que s’ha aprés durant els tres primers anys. Des del punt de vista pedagògic, la realització d’aquest 
treball representa una forma de posar en pràctica la capacitat d’anàlisi, síntesi i d’investigació, d’un 
tema  que  tria  l’alumne.  Representa  també  una  tasca  després  de  tres anys,  on  l’estudiant  es 
converteix d’aquesta forma en una persona capaç de produir nou coneixement.

S’han presentat 39 treballs tots ells tutoritzats per professorat de la Universitat Jaume I. Alguns 
d’aquests van ser defensats en un acte públic el 17 de maig. La gran majoria ja estan disponibles en 
la biblioteca de la Universitat per a Majors o bé en la nostra pàgina web.

  
Defensa dels Projectes d’investigació de final de grau

Activitats de dinamització sociocultural

Cal entendre-les com les aules a l’aire lliure, on es fa possible ensenyar art o història sense usar 
llibres  i  sí  observant.  Presenten  a  més  una  magnífica  oportunitat  per  a  conèixer  el  patrimoni 
històric-artístic  que  ens  envolta,  estudiar-ho  amb  més  profunditat  i  desenvolupar  els  temaris 
estudiats en classe. S’han realitzat un total de 37 activitats de dinamització sociocultural, que han 
suposat més de 240 hores de docència fora de les aules universitàries. Podem destacar que una 
d’elles s’ha realitzar a Saragossa.



  
Activitat de dinamització sociocultural. Visita a Saragossa.  1Er, 2n i 3er curs. 18, 19 i 20 de maig

Activitats extraacadèmiques

Les activitats de repercussió social es realitzen amb la finalitat d’educar i d’integrar i millorar hàbits 
i habilitats. Fora del currículum del pla d’estudis, aquestes activitats presenten la possibilitat de 
complementar la formació integral de qualsevol persona amb altres activitats: taller de senderisme, 
taller de cant, taller de teatre, publicació en la revista Renaixement, Vox-Uji Sènior.

Taller de senderisme 

S’han realitzat  17 rutes per tota la província i  un total  de 260 km, amb l’objectiu principal de 
promoure una actitud saludable, social i de coneixement de l’entorn.  Aquesta activitat  també té 
presència virtual en el blog de senderisme: http://mayores.uji.es/blogs/senderismo que ha tingut un 
total de 16.595 visites. Del 9 al 17 de juny, 36 alumnes han participat en una activitat de senderisme 
a Polònia.

Taller d’art dramàtic

Permet aprendre i exercitar habilitats interpretatives com el llenguatge corporal, emocions, la veu o 
altres com la memòria, a més de crear dinàmiques de grup. Ens han presentat l’obra “La república 
de Mma. Apoline” de l’autora Roser Barrufet. Aquesta s’ha representat al Teatre del Raval i a la sala 
d’ctes Alfons el Magnànim.

Taller d’educació musical activa

Amb el propòsit de desenvolupar la veu i la oïda, a més de conèixer cançons de diferents parts del 
món. Ens han ofert diferents concerts; al Nadal, en la residència Savia, a Sant Mateu, i a Castelló.

Vox UJI ràdio‐



En la ràdio de la Universitat Jaume I, els majors tenen la seua veu: en la 107.8 de la FM o en 
http://www.radio.uji.es/. En total, aquest curs han realitzat 31 programes.

Revista Renaixement 

Tots els alumnes poden escriure articles en la revista de la Universitat per a Majors  Renaixement 
donant a conèixer d’aquesta forma experiències o fets a la resta de societat. Aquest curs s’han editat  
tres números, un d’ells dedicat específicament als treballs de final de grau.

Investigació

La pedagogia i docència és un camp de la ciència en constant evolució, més encara quan els seus 
destinataris són els majors o s’apliquen noves ferramentes.

La innovació, millora i augment de la qualitat són objectius sempre presents en la Universitat per a 
Majors, sols assolibles amb un esperit investigador constant.

La  Universitat  per  a  Majors  per  això,  és  membre  de  diferents  xarxes  tant  nacionals  com 
internacionals  d’Universitats  per  a  Majors  on  es  pretén  la  col·laboració  i  l’intercanvi  de 
coneixements i bones pràctiques.

Aula per a Majors a les sus

Durant  el  curs  2011-2012,  la  Universitat  per  a  Majors  ha  continuat  estant  present  a  la  Seu de 
l’Interior, a la Seu del Nord, a la Seu dels Ports i a la Seu del Camp de Morvedre. La presència de  
les  activitats  docents  de la  Universitat  per a  Majors  a les  seus ha tingut  com a objectiu  la  no 
discriminació de les persones ni per edat ni per territori. 

Les  Aules  per  a  Majors  a  les  seus  fan  possible  que  també  les  persones  majors  de  les  nostres 
comarques  tinguen  l’oportunitat  d’ampliar  coneixements  científics  propis  de  la  reflexió 
universitària, compartir experiències i establir vincles amb els estudiants de la Universitat Jaume I.

289 estudiants han pogut gaudir de les aules per a majors a les seus, on s’han impartit 735 hores 
d’assignatures i 13 assignatures de noves tecnologies. Els estudiants de les seus, han realitzat un 
total de vuit activitats de dinamització sociocultural: visites a museus, conferències, visites a ciutats 
d’interès cultural i històric, etc.

Anàlisi de la matrícula 

Nombre d’estudiants

Un total de 937 estudiants s’han matriculat durant el curs 2011-2012 (332 en Graduat Sènior, 316 
en Postgraus i 289 en les seus). 

Els estudiants de Grau Sènior s’han distribuït de la següent manera: 127 alumnes de primer curs, 
107 de segon curs i 98 de tercer curs. Als estudiants de Postgrau, se’ls han ofertat 4 postgraus de 6  
assignatures cada un. En aquesta oferta s’ha aconseguit que l’estudiant puga elegir aquell itinerari 
que més s’adapta per complir els seus objectius acadèmics a més de garantir un reciclatge continu i 
per tant una oferta permanent per als estudiants.

Per últim, els 289 alumnes de les seus s’han distribuït de la següent forma: 132 a la Seu del Nord, 
56 a la Seu de Camp de Morvedre, 62 a la Seu dels Ports i 31 a la Seu de l’Interior.



Convergència Europea

CONVERGÈNCIA EUROPEA

Les  accions  de  convergència  portades  a  terme  durant  el  curs  acadèmic  2011/12  han  estat  les 
següents:

Formació/difusió

Dins de les accions emmarcades en formació destaquem:
• Continuïtat de l’assignatura de lliure elecció l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i el 

Paper de l’Estudiantat, amb un total de dos cursos. Des de la primera edició, en el curs 
2004/05, l’han superada un total de 1.068 estudiants, que han conegut els canvis que s’han 
produït en el procés de convergència europea. 

En les accions de difusió cal destacar:
• Participació amb una secció especial de l’EEES al periòdic VoxUJI.. Durant el curs 2011/12 

s’han publicat un total d’onze articles relacionats amb els nous títols de grau implantats a la 
Universitat Jaume I.

Eines tecnològiques de suport al procés d’adaptació de les titulacions

• Canal Espai Europeu. Espai web on s’actualitza tota la informació generada sobre l’EEES. Està 
estructurat en dos blocs: d’una banda es publiquen tots els documents generats per organismes 
europeus, el Ministeri d’Educació, la Conselleria d’Educació i la Universitat Jaume I. D’altra 
banda, s’actualitza tota la informació relacionada amb els plans d’estudi de grau i màster com 
és la publicació de les memòries i dels informes de modificacions.

• Aplicació «Gestió de guies docents». Eina informàtica per a l’elaboració  de les guies de les 
assignatures  de  grau  i  màster,  dissenyada  per  a  contenir  els  apartats  més  rellevants  de  la 
memòria de verificació. La novetat del curs 2011/12 és que s’han elaborat en tres llengües, en 
valencià i castellà i també en anglès en el cas de les assignatures amb docència en aquesta 
llengua.

• Aplicació  «Verifica  UJI».  Aquesta  eina  informàtica  ha  estat  utilitzada  per  les  comissions 
acadèmiques internes que han elaborat els títols de grau i de màster com el grau en Gestió i 
Administració  Pública,  el  grau  en  Disseny i  Desenvolupament  de  Videojocos,  el  grau  en 
Ciències  de  l’Activitat  Física  i  l’Esport  i  els  màsters  en  Advocacia,  Psicopedagogia  i 
Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària.

• Assistent d’harmonització. Per al curs 2012-13, hi ha un total de 30 assignatures planificades 
mitjançant l’aplicació informàtica.

Informació acadèmica i assesorament educatiu

Fires

En aquest curs, hem de fer saber que la fira Form@emplea que s’ha fet a València durant tants anys  
–que ens suposava un gran esforç tant de material com de recursos humans–, no s’ha dut a terme; 
encara que s’ha fet una gran difusió per part del Servei de Publicacions i  Comunicacions,  i ha 
col·laborat amb ells a l’hora de subministrar els díptics i tot el que se’ns ha demanat. La Universitat 



Jaume I ha estat present en diferents jornades i fires d’informació i orientació, en un gran nombre de 
localitats més enllà del que es pot considerar l’àrea d’influència de la Universitat.

Taula 2.1. Fires d’informació i orientació

Fira Data Lloc

Juventud Activa, Salón del 
Estudiante

27 al 29 de març (2012) Terol

Portes Obertes a la Societat 5 de maig (2012)

X Fira de l’Estudiant 12 al 15 d’abril (2012) Gandia, València 

Festa per la Llengua 29 d’abril (2011) Castelló 

Educación y Empleo 23 al 25 de març (2012) Saragossa

Fira de l’Estudiant 10 al 13 de maig (2011) Xàtiva, València 

Expoebre 28 d’abril a l’1 de maig (2012) Tortosa, Tarragona 

Portes Obertes 15, 21 i 29 de febrer (2012) Castelló

Assistència  del  personal  d’InfoCampus  a  jornades  i  encontres  celebrats  a  unes  altres 
universitats  espanyoles  i  a  cursos  de  formació  específica  organitzats  per  la  Universitat 
Jaume I

Amb la finalitat d’estar informats de totes les novetats i també per tal d’intercanviar experiències  
amb altres universitats el personal d’informació i orientació de l’UJI va assistir als dos encontres 
organitzats pel Grup de Serveis d’Informació i Orientació Universitària (SIOU). Aquests encontres 
es van celebrar a Jaca els dies 10 i 11 de n ovembre de 2011 i van ser organitzats per la Universi tat 
de  Saragossa amb el nom de “L’Estatut de l’estudianta universitari i  els reptes dels SIOU”, i  a 
Madrid els dies 10 i 11 de maig de 2012 organitzats per la Universi tat Complutense de Madrid amb 
el títol “Les noves tecnologies i les xarxes socials aplicades als SIOU”. 

D’altra banda, a la Universitat Politècnica de València es van celebrar el 30 de novembre de 2011 
les XI Jornades  d’Orientació a les quals va assistir  personal  d’informació de l’UJI.  En aquesta 
edició es van tractar “Les polítiques d’atenció a l’estudiantat, les competències de l’orientador, els 
grups d’alt rendiment...”

Finalment,  el  personal  d’informació  va  assistir  entre  d’altres  als  següents  cursos  de  formació  
organitzats per l’àrea de formació del Servei de Recursos Humans de l’UJI: “Els nous estudis de 
doctorat, segons el RD 99/2011”, “Tendències TIC aplicades a activitats de difusió, orientació i 
informació”, “XI Jornada sobre la Qualitat a la Universitat Jaume I: el seguiment dels títols”

Informació acadèmica

Les sol·licituds d’informació ateses a InfoCampus de l’1 de juliol de 2011 al 30 de juny de 2012 
han estat en total 82.527, d’aquestes 45.155 van ser en persona, 33.765 per telèfon, 1.283 per correu 
electrònic,  2.324  mitjançant  la  bústia  institucional  de  consultes,  queixes,  suggeriments  i 
felicitacions i 1.377 consultes han estat tramitades mitjançant el xat de matrícula (actiu durant els 



períodes de matrícula i ampliació de matrícula).

Aquestes dades fan referència al nombre de persones que han plantejat consultes d’informació.

D’altra banda, des d’InfoCampus es gestiona la base de dades d’habitatge de l’UJI per tal de donar 
difusió a ofertes de pisos en lloguer o compartir. Durant el període de temps de l’1 de juliol de 2011 
i 30 de juny de 2012 aquesta base de dades ha rebut 54.047 consultes. En aquest període s’han 
introduït 922 ofertes noves i se n’han modificat 6.677.

El  personal  que  treballa  en  informació  també  gestiona  i  modera  la  base  de  dades  del  tauler 
d’anuncis que conté els tipus d’ofertes següents: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, 
treball (oferta/demanda)..., en el mateix període de temps aquesta base de dades ha registrat 10.737 
accessos, s’han introduït 312 ofertes noves i 244 han estat modificades.

Finalment, mitjançant la base de dades del Rodador, que conté convocatòries de beques, premis, 
congressos i cursos... s’ha donat difusió al voltant de 840 convocatòries.

Visites concertades al campus

El programa es crea a partir de la sol·licitud de centres educatius i entitats que volen incloure entre  
les seues activitats educatives extraescolars una visita a la Universitat Jaume I, ja siga de forma 
genèrica o vinculada a continguts de determinades assignatures de primària o d’ESO.

Tenen com a finalitat donar a conèixer la Universitat Jaume I, les titulacions que s’hi imparteixen i  
les instal·lacions pròpies.

Les visites s’acomoden a l’objectiu del centre sol·licitat, i n’hi ha dues modalitats:
• General: visita general de la Universitat Jaume I, les titulacions acadèmiques i les instal·lacions 

(Centre de Documentació-Biblioteca, aules informàtiques, Servei d’Esports, etc.). 
• Específica: visita a instal·lacions específiques d’una determinada titulació (laboratoris, tallers, 

hivernacle, etc.).

• Les visites consten d’una part explicativa per contextualitzar la Universitat o titulació i un 
itinerari per les diferents instal·lacions. 

Durant el curs 2011/12 s’han realitzat un total de:
• 26 visites concertades al campus del programa general amb un total de 850 participants 

procedents de les següents entitats: Col·legi Mater Dei, FP Fina Izquierdo, CEIP Fadrell Escola 
Infantil La Lluna (29/11/2011), Escola Infantil la Lluna (01/12/2011), CEIP La Mola, Col·legi 
Nostr Senyora de la Consolació, Projecte “Chavi” de l’Agència de Mediació, Integració i 
Convivència Social de l’Ajuntament de Castelló (AMICS), Escola Infantil UJI, Col·legi Mater 
Dei, Practica UJI. Grau en Enginyeria Informàtica (11/01/12), Practica UJI. Grau en 
Enginyeria Informàtica (23/01/12), Practica UJI. Grau en Enginyeria Mecànica, CEIP Lluís 
Revest, IES Vila-Roja, IES Betxi-Radio i CEIP Gaetà Huguet-Ràdio, IES Vicent Castell 
Domenech, Escola Infantil UJI, IES Montsià, Col·legi Liceo, IES Penyagolosa, Future, 
Col·legi Verge del Carmen, CEIP Lluis Revest, Fundació Sindrome de Down, EPA Castelló  

Cal destacar la reducció de sol·licituds de visites en referència a altres cursos acadèmics com a 
conseqüències de les retallades econòmiques 

Des del passat curs acadèmic es va iniciar un programa de col·laboració amb UJI-Voluntària per 
formar i donar suport al programa de Visites al Campus que du el nom: UJI-Voluntària. Programa 
Ensenyem la Universitat. Hi han participat un total de 22 voluntaris.

La valoració que ens han donat dels centres al Programa ha estat de 2,78 sobre 3.



Transició cap a la universitat

La coordinació de la universitat amb uns altres nivells educatius és un aspecte fonamental per a 
facilitar la presa de decisions en el procés de transició cap a la universitat. En aquest sentit, s’han 
establert una sèrie d’activitats i projectes:

Jornades de Portes Obertes

Els dies 15, 21 i 29 de febrer s’ha organitzat la XXI edició de les Jornades de Portes Obertes,  
dirigides als centres d’ensenyament secundari. El nombre de centres participants ha sigut de 47 i 
l’estudiantat assistent de 2.900. La valoració d’aquesta activitat va donar un índex de satisfacció 
general de 4,25 sobre 5.

Com a aspecte que cal destacar, en aquesta edició s’han ubicat punt d’informació a les facultats, per 
facilitar als assistents la localització de les aules. Es realitzen tres xarrades d’accés a la universitat 
cada dia, en diferents llocs i horaris, per a facilitar l’assistència als interessats. 

Xarrades als centres d’ensenyament secundari
Les xarrades als centres educatius es divideixen en les modalitats següents:

• Xarrades UJI: graus, accés i admissió a la universitat o prova d’accés a la universitat (PAU). 

• Taller web: Navega pel teu web: transita cap a la Universitat!
• Xarrades temàtiques de les titulacions. 

Els destinataris han estat alumnat de batxillerat, de cicles formatius de grau superior o d’educació 
secundària obligatòria, persones que es preparen la prova d’accés per a majors de 25 anys i/o pares i 
mares. 

Quant a la temporalització, s’han situat entre el període de desembre a maig.

El nombre total d’accions que s’han realitzat, dividides per modalitats, ha estat de: 
• 59 xarrades UJI. Satisfacció general: 4,06 sobre 5
• 11 tallers web. Satisfacció general: 4,13 sobre 5

• 6 xarrades temàtiques de titulació (Criminologia i Seguretat, Enginyeria Agroalimentària i del 
Medi Rural, Comunicació Audiovisual i Periodisme, Economia, g rau en Química, Enginyeria 
Industrial). Satisfacció general: 4,18 sobre 5. 

• 3 xarrades per a persones majors de 25 anys en un centre de formació de persones adultes 
(CFPA)

En definitiva, el total d’intervencions realitzades aquest curs acadèmic se situa en 79.

Pràctica a l’UJI 

Des del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de la Universitat Jaume I, aquest 
curs s’ha impulsat de forma institucional la segona edició d’un projecte referent a la realització de 
pràctiques dels diferents graus dirigides a l’estudiantat que està cursant primer i segon de batxillerat 
i/o últims cursos de cicles formatius de grau superior (GFGS). 

Aquesta acció té com a objectiu donar a conèixer de primera mà els graus de l’UJI d’una forma 
pràctica i facilitar la pressa de decisions del futur estudiantat universitari. 

En aquestes pràctiques han participat més de 1.300 estudiants i s’han fet a les instal·lacions de la 
Universitat Jaume I durant el mes de gener (durant un total de 19 dies). 

Les  propostes  tenen  un  caràcter  aplicat  i  es  plasmen  en  funció  de  cadascun  dels  graus  en 



simulacions,  pràctiques  de  laboratori,  resolució  de  casos,  joc de  rols,  etc.  Concretament,  s’han 
implicat 14 graus: 

• Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials.

• Grau en Enginyeria Informàtica. 
• Grau en Enginyeria Química. 

• Grau en Matemàtica Computacional. 
• Grau en Enginyeria Mecànica. 

• Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural. 
• Grau en Química

• Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques -FCJE- (Administració d’Empreses, 
Criminologia i Seguretat, Dret, Economia, Finances i comptabilitat, Relacions Laborals i 
Recursos Humans i Turisme). 

Jornada per als majors de 25, 40 i 45 anys

Es van realitzar una jornada a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, el dia 26 de gener, 
dirigida a les persones que es presenten a les proves per als majors de 40 anys. L’activitat tenia dues 
vessants:  una  primera  referent  a  una  xarrada  sobre  l’accés  (proves,  procediment  de  selecció, 
estructura,  etc.),  i  una segona part,  consistent en la Universitat Jaume I (títols de grau, serveis, 
departaments, etc.). El nombre total de persones assistents va ser d’onze.

Coordinació amb els orientadors i les orientadores dels centres d’ensenyament secundari

Les  principals  accions  que  s’han  desenvolupat  dirigides  als  orientadors  i  orientadores 
d’ensenyament secundari són: 

• 1a Jornada d’Orientació (23/11/2011)

• Orientadors assistents: 71
• Valoració satisfacció: 4,39 (escala d’1 a 5)

• Programa de la jornada:
• Entregada del premi del III Concurs d’Elaboració de Materials d’Orientació per a 

l’Ensenyament Secundari.

• El paper de l’orientador/a
• El professional de la psicologia enfront del dol. Què cal fer?

• Programa formatiu
• Definició de vocacions i orientació professional:trencant estereotips.

• Accions d’informació i orientació
• Propostes de la Unitat de Suport Educatiu (USE) per al curs acadèmic 2010/11.

• Itinerari guiat pel  nou edifici de Ciències de la Salut

• 2a Jornada d’Orientació (23/05/2012)
• Orientadors assistents: 49

• Programa de la jornada: 
• Programes de la Unitat de Suport Educatiu

• Millora el teu rendiment acadèmic. Estudia i investiga. Pla d’acció tutorial 
universitari.

• Accions d’informació i orientació:

• Novetats i materials d’informació i orientació universitari.



• Entrega del premi del II Concurs d’Elaboració de Materials d’Orientació per a l’Ensenyament 
Secundari: “Herramientas de Orientación y Tutoría para los Programas de Orientación de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de Mª Milagro Aymerich Navarro. 

• Entrega del premi del III Concurs d’Elaboració de Materials d’Orientació per a l’Ensenyament 
Secundari. Premi per a: Mª Pilar Ferrer Ripollés, del Departament d’Orientació de l’IES Vicent 
Sos Baynat, Isabel García Barceló, Departament de Matemàtiques de l’IES Vicent Sos Baynat i 
Francisca Ferrando Reula, Departament de Física i Química de l’IES Vicent Sos Baynat pel 
treball titulat: Orientación Educativa y Alta Capacidad. 

• Es convoca el IV Concurs d’ d’Elaboració de Materials d’Orientació per a l’Ensenyament 
Secundari. El premi queda desert ja que no es presenta cap proposta. 

Coordinació amb els centres de formació permanent d’adults (CFPA)

S’han organitzat al llarg del curs acadèmic dues reunions informatives a les quals van assistir els 
responsables de les proves d’accés a la universitat dels centres FPA.

1a reunió informativa (20/01/2012)
• Proposta de calendari per a les Proves d’Accés per a Majors de 25 i 45 anys 
• Proves d’Accés a la Universitat per a Majors de 25 i 45 anys 

• Procediment de selecció per a l’accés per a majors de 40 anys: Guia per a l’accés.
• Pàgines Web per a l’accés dels majors de 25, 40 i 45 anys

• Propostes de la Unitat de Suport Educatiu per al curs 2010/2011. 
• Els títols de grau de la Universitat Jaume I. 

2a reunió informativa (28/06/2012)
• Aspectes d’informació i orientació universitària 

• Resultats de les PAU dels majors de 25 i 45 anys del curs 2011/12
• El paper dels centres de Formació de Persones Adultes en la preparació de les proves.

• Propostes de treball per al curs acadèmic 2011/2012, per part dels centres de FPA i la 
Universitat.

• Informació de la Unitat de Suport Educatiu. 

Jornada d’acollida

Per novè any consecutiu s’ha realitzat la Jornada d’acollida per a facilitar l’adaptació i la integració 
de l’estudiantat de nou ingrés. Aquestes jornades van tenir lloc els dies 13, 14, 15 i 16 de setembre 
de 2011 amb una participació de 1.100 estudiants.

La satisfacció general amb l’activitat en una escala d’1 a 5 ha obtingut una puntuació de 4,12, la 
valoració de la Guia d’acollida entregada ha estat de 4,05 i de la presentació audiovisual de 3,82. 

Tutorització de majors de 25 anys

Aquest any en el programa de tutorització per a les persones que accedeixen per majors de 25, 40 i 
45 anys, la participació ha sigut de 9 alumnes tutoritzats i 9 alumnes tutors (18 estudiants en total),  
de manera que s’ha assignat a cadascun dels estudiants sol·licitants un estudiant-tutor o estudianta-
tutora de la mateixa titulació de cursos superiors amb la finalitat d’ajudar-los i assessorar-los en la 
seua trajectòria acadèmica. 

Programa: Forma’t a l’UJI!

Aquest programa té com a finalitat facilitar l’adaptació dels estudiants procedent d’altres províncies 
que volen estudiar a la Universitat Jaume I.



Entre les accions realitzades dins del programa destaquem:
• Actualització i ampliació del directori de centres d’altres províncies que formen part de la 

nostra base de dades: Alacant (70), Conca (61), València (210), Terol (21), Tarragona (8) i 
Albacete (38), Andalusia (4), Aragó (6), Canàries (3), Cantàbria (3), Castella-la Manxa (4), 
Castella i Lleó (2), Catalunya (2), Comunitat de Madrid (2), Illes Balears (3), Múrcia (4) i La 
Rioja (3) en total 444 centres. Aquests reben periòdicament informació sobre la nostra 
universitat adient a cada període del curs. A més, també se’ls envia el Vox-UJI elaborat 
especialment per als centres de secundària.

• Contacte amb els pares i mares de l’alumnat de fora de Castelló matriculat a l’UJI que vénen 
de fora de la nostra Comunitat, per mitjà d’una carta de presentació i un Vox-UJI en castellà.

• Xarrades en tres centres de València, dirigides a l’alumnat de batxiller i al seu professorat, 
perquè coneguen l’UJI i la seua oferta acadèmica.

• Creació del Vox-UJI en castellà, versió dirigida als instituts, i difusió d’aquest pels IES de 
províncies de fora de Castelló.

Elaboració de materials d’orientació

Des  de  la  Unitat  de  Suport  Educatiu  s’ha  coordinat  i  desenvolupat  l’elaboració  de  diferents 
materials:

• Quadríptics de les titulacions: revisió i actualització dels quadríptics en castellà i en valencià.
• CD simulador de la prova d’accés a la universitat (PAU).

• Cartells informatius amb els graus de l’UJI (juntament amb el Servei de Comunicacions i 
Publicacions). 

• Full informatiu d’accés a la universitat (notes de tall, ponderacions, preinscripció, matrícula, 
etc.). 

• Guia de portes obertes per a l’estudiantat i els orientadors i orientadores dels centres 
d’ensenyament secundari.

• Guia d’acollida per a l’estudiantat nouvingut.

• Pàgina web transició secundària-UJI: http://www.uji.es/infopre/trans/. Durant aquest curs 
destacar de la pàgina:
• Disseny i elaboració de les monografies dels 29 graus ofertats. 

• Elaboració de les taules de ponderacions de batxillerat per a l’accés a la universitat. 
• Incorporació dels temaris de la prova d’accés a la universitat.

• S’afegeix vídeo de presentació de l’UJI. 

En el  curs acadèmic 2011/12 s’ha detectat  un gran augment de visites  a la pàgina de transició 
secundària-UJI. El nombre total d’entrades és de 70.216.

• Pàgina web d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys: http://www.uji.es/infopre/majorsde/

En la pàgina de majors de 25 anys s’ha obtingut un gran nombre de visites durant aquest curs. El 
nombre d’entrades ha sigut de 25.458.

En la de majors de 40 anys, el nombre de visites ha segut de 3.341.

I, finalment, a la de majors de 45 anys s’han registrat 4.098 visites.

LLEU, llibre de les titulacions

El LLEU conté informació fonamental sobre les titulacions que s’imparteixen a la Universitat, tant 



de les assignatures (continguts, horaris, incompatibilitats, professorat, llengua de docència, crèdits, 
etc.) com la referida a la normativa, presentació de les titulacions, serveis de la universitat, FAQ, 
etc.

El LLEU és una de les eines més consultades per l’estudiantat, especialment durant el període de 
matrícula i ampliació.

Des de l’USE coordinem l’actualització dels continguts de les assignatures al LLEU.

Suport psicopedagògic a l’estudiantat de la Universitat Jaume I
• Els  tècnics  i  tècniques  de  la  Unitat  de  Suport  Educatiu  han atès  un  total  de 54 consultes  

d’orientació acadèmica. Les persones assessorades són fonamentalment estudiantat universitari 
(74,07%). A més, aquest curs també, s’ha assessorat un 25,92% referent al col·lectiu de futurs 
estudiantats (secundària, CFGS, majors de 25 anys, etc.). 
Les temàtiques més freqüents d’aquestes consultes són: 

• Eixides professionals de la titulació. 
• Modalitat de pràcticum i elecció d’assignatures optatives.

• Accés a la universitat, millora de nota de selectivitat, títols de grau.
• Opcions per a continuar estudis, màsters, postgraus i cursos d’especialització i de formació 

contínua...

• Per altra banda, es realitza assessorament a les persones que ho sol·liciten en relació a la 
transició cap a la universitat. Concretament, es realitza: 
• Assessorament virtual mitjançant les bústies de consultes, suggeriments, queixes i 

felicitacions de la pàgina web de transició secundària-Universitat i de la pàgina web 
d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. Aquest any el nombre de consultes ha sigut de 
239. El nombre de respostes referents a transició secundària-Universitat ha estat de 96 i les 
referents a majors de 25, 40 i 45 anys de 143 

• Assessorament personalitzat (presencial, telefònic o per correu electrónic). El nombre total 
de consultes ha sigut de 149, d’aquestes 40 han sigut de persones majors de 25, 40 i 45 
anys que volien accedir per aquestes vies i 109 consultes d’accés d’altres col·lectius (futurs 
estudiants, pares i mares, orientadors, etc.). 

• Durant  aquest  curs  2011/2012  s’ha  continuat  implantant  el  Programa  d’Acció  Tutorial 
Universitari (PATU) dirigit a alumnat de primer curs. L’objectiu d’aquest programa és facilitar 
la integració dels alumnes de primer a la Universitat Jaume I i per a portar-ho a terme s’utilitza 
una tutoria mixta, en la que els alumnes tutors amb l’ajuda d’un professor tutor, que serveix de 
guia i de suport, tutoritzen a un determinat nombre d’estudiants de primer curs. 

Els  alumnes  de  primer  s’inscriuen  voluntàriament  al  programa i  tenen  durant  el  curs  tres 
reunions  presencials  on se’ls  facilita  i  explica  informació que  és  rellevant  segons en quin 
moment del curs. La Unitat de Suport Educatiu fa una sessió de formació per cadascuna de les 
reunions tant per als alumnes tutors com per als professors tutors i després són ells els que es 
reuneixen amb els  tutoritzats.  A banda de les  reunions  presencials,  els  alumnes de  primer 
disposen d’un contacte directe amb els seus alumnes i professors tutors i d’una aula virtual on 
se’ls posa la informació.

 Les titulacions que han participat han sigut: 
• Llicenciatura en Psicopedagogia
• Grau en Criminologia i Seguretat

• Grau en Dret
• Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural



• Grau en Enginyeria Elèctrica

• Grau en Enginyeria Informàtica
• Grau en Matemàtica Computacional

• Grau en Enginyeria Mecànica
• Grau en Enginyeria Química

• Grau en Estudis Anglesos
• Grau en Periodisme

• Grau en Psicologia
• Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

• Grau en Tecnologies Industrials
• Grau en Traducció i Interpretació

• Grau en Turisme
• Grau en Medicina

En aquesta última titulació, la participació només ha sigut de professorat tutor. El professorat 
ha  sigut  l’encarregat  de  tutoritzar  a  l’alumnat  de  primer  degut  a  que  no  disposaven 
d’alumnat de cursos posteriors.

En total han participat 37 professors/es tutors/es i 77 alumnes tutors/es que han tutoritzat a 
un total de 526 alumnes de primer.

La satisfacció amb el programa per part dels professors tutors, en una escala d’1 a 5, ha sigut 
3,89. La satisfacció dels alumnes tutors 3,75 i la dels alumnes tutoritzats 3,77.

• Durant el curs 2011/12 s’ha continuat fent accions de tutoria en grup. Les accions d’enguany 
han sigut: 

• ACCIONS • VALORACIÓ (ESCALA DE L’1 A 5)

• Taller “He d’expressar-me en públic. Com 
puc fer-ho millor” 

• 5

• Taller “Arriben els exàmens! Com 
aconseguir un equilibri personal. 
Entrenament en hàbits d’estudi”

• 4

• Taller: “Com s’ha d’escriure correctament 
un treball acadèmic en llengua espanyola” 

• 4,75

• Taller: Saps treballar en grup? Propostes i 
estratègies per a ser més eficaç

• 4,73

• Programa “Millora el teu rendiment acadèmic”

Aquest  programa que ofereix  un  suport  personalitzat  a  aquell  alumnat  que  no  ha  obtingut  els 
resultats que esperava en les convocatòries d’exàmens, o que volen millorar les seues estratègies i 
tècniques  d’estudi  amb vista  a  altres  convocatòries  d’examen al  llarg  de  la  titulació.  S’ofereix 
suport  individualitzat  a  l’alumnat  de  la  Universitat  Jaume I  (sobretot  de  primers  cursos)  per  a 
treballar diferents metodologies i tècniques d’estudi. Va adreçat a dos grans col·lectius d’estudiants: 



per una banda aquells que es presenten a un nombre determinat d’assignatures i no superen les que 
esperaven i per una altra banda als que, tot i que han obtingut els resultats esperats, volen millorar  
els seus resultats per a les properes convocatòries d’exàmens. 

La difusió d’aquest programa s’ha portat a terme de la manera següent:
• Enviant un correu informatiu a tot l’estudiantat matriculat al primer curs de totes les titulacions 

de l’UJI, amb les dades de contacte del servei.

• En total s’han realitzat 49 intervencions a les aules (27 graus, en tots els grups són 49).
• Difusió a través de programes de ràdio de l’UJI, i també del periòdic: VOX UJI.

En total s’han inscrit 142 estudiants de les tres facultats i de l’Escola, amb la distribució següent: 
FCHS: 26 (18,30%), FCJE: 70 (49,29%), FCS: 24 (16,90%), ESTCE: 22 (15,49%).

Titulacions que estan participant:

FCHS
• Grau en Traducció i Interpretació: 4
• Grau en Comunicació Audiovisual: 3

• Grau en Estudis Anglesos: 2
• Diplomatura en Mestra o Mestra d’Educació Musical: 5

• Grau de Mestra o Mestra d’Educació Primària: 5
• Grau en Publicitat i Relacions Públiques: 2

• Grau en Humanitats: Estudis Interculturals: 1
• Grau en Història i Patrimoni: 3

• Llicenciatura en Psicopedagogia: 1

FCJE
• Grau en Administració i Direcció d’Empreses: 12

• Grau en Economia: 5
• Grau en Finances i Comptabilitat: 15

• Grau i Llicenciatura en Dret: 18
• Grau en Turisme: 2

• Diplomatura en Relacions Laborals: 2
• Grau en Criminologia i Seguretat: 15

• Diplomatura en Ciències Empresarials: 1
FCS

• Llicenciatura i grau en Psicologia: 18
• Grau en Infermeria:4

ESTCE
• Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes: 1
• Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió: 1

• Grau en Enginyeria Agroalimentària: 1
• Grau en Enginyeria Informàtica: 4

• Grau en Enginyeria Mecànica: 2
• Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes: 3

• Grau d’Enginyeria de l’Edificació i Arquitectura Tècnica: 4
• Grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials: 2



• Grau Enginyeria Elèctrica: 4

Una vegada l’alumnat ve a l’USE es porten a terme sessions de treball individualitzades, amb una 
mitjana de 4 sessions per persona, de manera que s’han realitzat un total de 455 intervencions per 
part dels cinc tècnics de l’USE.

La satisfacció de l’estudiantat amb l’atenció rebuda per les tècniques i del funcionament general del 
programa ha sigut, per al primer semestre, d’un 4,83 en una escala d’1 al 5, i al segon semestre, 
d’un 4,5 en una escala d’1 a 5.

• Programa “Estudia i investiga a l’UJI”

Aquest programa va adreçat a aquell alumnat més brillant que es matricula a la nostra universitat, i  
li ofereix l’oportunitat de participar en un grup d’investigació des de l’inici dels estudis.

L’objectiu és aconseguir el desenvolupament integral de les capacitats, aptituds i coneixements de 
l’alumnat a través d’una tasca que exigeix l’esforç i compromís tant del professorat com del mateix 
alumnat, a través d’un saber disciplinari, així com acompanyant-los amb la finalitat de millorar la 
seua competència acadèmica i personal.

Es tracta de fomentar en aquest alumnat més talentós la capacitat de reflexió i anàlisi de l’entorn a 
partir d’un tema que resulte motivant i rellevant per a la titulació que cursa.

Persones destinatàries d’aquestes accions

Aquesta iniciativa va adreçada a dos col·lectius d’estudiantat de batxillerat, per un banda:
- Aquell estudiantat que gràcies a un rendiment excel·lent compta amb un bon expedient per a 
accedir a la universitat (és estudiantat amb una nota mitjana d’accés a la universitat superior a 
9,5 sobre 14).

-  Els estudiants que han quedat finalistes en qualsevol de les modalitats de les olimpíades 
acadèmiques que es porten a terme mentre cursen el batxillerat als centres de secundària 

La difusió d’aquest programa s’ha realitzat de la manera següent
• Enviament als centres de díptics amb informació sobre el programa amb el contacte per a 

resoldre tots els dubtes que puguen sorgir.

• Reunions informatives amb els estudiants finalistes de les olimpíades després de selectivitat 
però abans de que facen preinscripció per a oferir-los de primera mà l’oportunitat de triar una 
titulació UJI amb la qu al obtindran avantatges formatius i investigadors de la mà dels 
professionals dels grups d’investigació que estan implicats en el programa Estudia i Investiga a 
l’UJI i amb els estudiants més brillants, per a explicar-los l’existència del programa, un a 
vegada ja estan matriculats en la titulació. 

• Notes de premsa en l’agenda d’actualitat del web de la universitat, programes de ràdio de Vox 
Uji Ràdio, i també notes a la premsa local. 

• Enviament d’una carta amb l’oferta d’aquest programa a tots els participants de les olimpíades 
acadèmiques per part del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa. 

Els participants aquest curs són un total de 25 estudiants:

TITULACIÓ GRUP 
D’INVESTIGACIÓ

ANYS al 
programa

ACCÈS CENTRE DE 
PROCEDÈNCIA

Grau en Materials Moleculars 3 OLIMP IES Francesc Ribalta



Química Síntesi Orgànica 3 OLIMP IES Frances Ribalta

GROC-UJI:Grup de 
Recerca d’Òptica de 
Castelló

1 NAU IES Serra d’Espadà

Química Bioanalítica 1 OLIMP IES Penyagolosa

Química Analítica en 
Salut Pública i Medi 
Ambient

2 NAU IES Politècnic

Grau en 
Mecànica

Fluids Multifàsics 2 NAU0 IES La Plana

Grau en 
Enginyeria en 
Tecnologies 
Industrials

ISTENER:Enginyeria 
dels Sistemes Tèrmics i 
Energètics

1 OLIMP IES Francesc Ribalta

Grau en 
Enginyeria 
Elèctrica

Dispositius Fotovoltaics 
i Optoelectrònics

1 OLIMP IES Matilde Salvador

Grau en 
Matemàtica 
Computacional

Geometria Diferencial i 
Estereologia

1 NAU IES Gilabert de Centelles

Grau en 
Psicologia

Psicopatologia, 
Avaluació i Tractament 
dels Trastorns 
Emocionals

2 NAU Col·legi Mater Dei

Grau en 
Medicina

Addicció i 
Neuroplasticitat

1 NAU IES Francesc Tàrrega

Neurofarmacologia i 
Genètica de la Conducta 
Motivada

3 NAU Col·legi Madre Vedruna 
Sagrado Corazón

Llicenciatura i 
Grau en 
Administració 
d’Empreses

Grup de Recerca de 
l’Institut Interuniversitari 
de Desenvolupament 
Local

3 OLIMP
Col·legi Madre Vedruna 
Sagrado Corazón

SOGRES: Sostenibilitat 
i Responsabilitat Social 
Corporativa

2 OLIMP IES Llombai

Grup de Recerca de 
Mercats Financers

3 OLIMP IES Álvaro Falomir

Grau en IEI – Institut 1 OLIMP IES Ramón Cid



Economia d’Economia 
Internacional

Grau en Turisme GETUR: Gabinet 
d’Estudis Turístics

2 NAU IES Matilde Salvador

Grau en 
Traducció i 
Interpretació

Traducció i Comunicació 
als Mitjans Audiovisual

3 NAU IES Serra d’Espadà

Organització i 
Aprenentatge Virtual, 
Recursos Humans i 
Ciberpsicologia/IIDL

3 NAU IES Joan Baptista Porcar

CRIT: Comunicació 
Intercultural, 
Immigració, Etnografia 
de la Comunicació

1 OLIMP IES Miralcamp

COVALT: Corpus 
Valencià de Literatura 
Traduïda

1 NAU IES Penyagolosa

Grau en 
Comunicació 
Audiovisual

ITACA: Noves 
Tendències i Procesos 
d’innovació en 
Comunicació

1 NAU IES La Garrigosa 
(València)

Grau en 
Periodisme

Periodisme, 
Comunicació i Poder

1 NAU IES Vicent Sos Baynat

Grau en Història 
i Patrimoni: 
Estudis 
Interculturals

GREMI: Grup de 
Recerca 

1 OLIM. IES Violant de Casalduch

Grau en Mestre 
o Mestra de 
Primària

MEICRI: Millora 
Educativa i Ciutadania 
Crítica

1 NAU IES Botànic Cavanilles

La valoració a data 2 de juliol de 2012 per part d’alguns membres del programa (ens falten les 
valoracions de més de la meitat de les persones participants) és la següent:

ESTUDIANTAT

Té una satisfacció general d’haver participat en aquest programa en aquest curs acadèmic de 4,7 
punts en una escala d’1 a 5. I ha fet els comentaris següents:

• Crec que és un bon programa per a l’estudiantat. Potser a l’inici de la titulació no es pot 
aprofitar massa el potencial del grup d’investigació, però a mesura que s’avança en 
l’aprenentatge les coses es fan més fàcils i es pot aprofitar més l’experiència. Recomanaria 
sense cap dubte aquest programa a altres estudiants. 



• M’ha agradat molt poder compaginar la carrera amb la participació en el programa Estudia i 
Investiga a l’UJI.

• El programa em sembla molt positiu per a l’estudiantat ja que t’ajuda a integrar-te en el món de 
la investigació des del principi de la teua carrera. 

• És un programa molt interessant que permet apropar a l’alumne dins del món de la 
investigació, portant-lo més enllà de les lliçons de classe

PROFESSORAT

Té una satisfacció general d’haver participat en aquest programa en aquest curs acadèmic de 4,8 
punts en una escala de l’1 a 5. I han fet els comentaris següents:

• El programa és excel·lent per a incentivar la vessant investigadora dels millors estudiants 
universitaris des del primer moment i afavorir l’adquisició de determinades capacitats i 
competències. S’ha de potenciar iniciatives d’aquest tipus. 

• Crec que és un programa innovador i molt ben pensat de cara a la iniciació de l’estudiantat, des 
del principi, en les tasques d’investigació pròpies d’un grup investigador. La meua valoració 
sobre el programa és molt positiva tant per a l’orientació laboral futura que a l’estudiant li 
suposa, com per l’adquisició de competències i habilitats específiques en el cas que l’estudiant 
decidisca orientar la seva carrera professional en l’àmbit de la investigació.

• Vull felicitar a la universitat pel programa. 

Respecte  al  professorat  de  secundària  que  ha  contribuït  a  la  preparació  dels  estudiants  per  a 
participar  en  les  diferents  modalitats  d’olimpíades,  destacar  el  manteniment  del  numero  de 
participants, amb un total de 68 docents per al present curs, procedents de 30 centres d’ensenyament 
secundari diferents. En compensació a aquests professionals, se’ls prepara un certificat que acredita 
la seva tasca en aquesta preparació amb una durada de 65 hores, que els serveis per a mèrits docents 

Estudiantat amb necessitats educatives especials (ENEE)

Suport a estudiantat/professorat

L’1 de juny de 2005 es va aprovar en Consell de Govern el Programa d’atenció a la diversitat de la 
Universitat Jaume I. Aquest programa pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat 
universitària  que  presenten  algun  tipus  de  necessitat  educativa  especial;  s’entén  per  això  les 
relacionades  amb  discapacitat  sensorial,  auditiva,  deficiència  visual,  problemes  de  mobilitat  o 
discapacitat  motora,  malalties  cròniques  i  necessitats  davant  de  la  immigració  o  la  diversitat 
sociocultural.

Durant  aquest  curs,  des  de  la  Unitat  de  Suport  Educatiu,  hem treballat  amb  236  estudiants  i 
estudiantes i s’ha donat suport al seu professorat (un total de 973) i als grups de referència-aula. En 
alguns  casos  es  treballa  amb  els  familiars  de  l’estudiantat,  i  se’ls  ofereix  informació  i  
assessorament.

Quant  a  la  relació  de  serveis  que  s’ofereixen  a  l’estudiantat  són:  consulta  psicopedagògica, 
programa de rendiment acadèmic, Informació sobre beques i ajudes a l’estudi, suport en gestions 
acadèmiques,  seguiment  acadèmic  i  mediació  amb  el  professorat,  gestió  d’exàmens,  gestió  de 
voluntaris, acompanyament en desplaçaments pel campus, acompanyament acadèmic (pràctiques, 
exàmens...), préstec d’ajudes tècniques, espais de descans, Espai d’Estudi Adaptat, adaptació del 
lloc  d’estudi,  suport  ENEE  participant  en  programes  de  mobilitat  universitària  i  suport  en 
assignatura de pràcticum.

 



El treball amb dades sensibles l’estudiant, dades confidencials(mediques i acadèmiques) ha requerir 
la creació d’una base de dades /gestió de la informació dels estudiants que garanteix la privacitat de 
les dades. Permet, tan mateix, la comunicació protegida tant amb professorat com amb l’estudiantat. 
Durant aquest curs s’han generat 8862 notificacions/comunicacions protegides.
 

Respecte al suport al professorat, facilitem pautes de treball al professorat segons problemàtica de 
l’estudiantat, recomanacions respecte a les adaptacions curricular més adequades, etc.

 

- Bucle d’inducció magnètica 

S’ha instal·lat  un bucle magnètic al  Paranimf en col·laboració amb el Vicerectorat de Campus, 
Noves tecnologies i Infraestructura. El bucle permet el seguiment de les activitats culturals (teatre, 
cinema  i  altres  activitats)  a  les  persones  amb  pèrdua  auditiva  portadores  d’implant  coclear  i 
audiòfons. L’UJI s’ha convertit en la primera instal·lació cultural de la Comunitat Valenciana amb 
aquesta tecnologia.

Espai de descans i lactància

Durant el curs 2011-12 tenim en funcionament dos espai de descans/lactància ubicats a l’accés de 
l’ESTCE i al pavelló poliesportiu. 

Aquestes instal·lacions son accessibles a tota la comunitat universitària, l’han utilitzat durant el curs 
2011-12 quinze persones

UJI Voluntària

En col·laboració  amb l’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  hem posat  en 
marxa un programa en UJI-Voluntària. 

A l’UJI-Voluntària Programa de Suport a Estudiantat  amb Necessitats  Educatives Especials han 
participat 23 voluntaris.

Contacte amb personal secundària/PAU

Des del nostre programa treballem conjuntament amb els centres educatius d’ensenyaments previs a 
la  universitat  (centres  de  secundària  i  formació  de  persones  adultes),  així  com amb  els  i  les 
responsables i tribunals de les proves d’accés a la universitat.

El protocol de treball de suport a l’estudiantat amb necessitats educatives especials que es presenta 
a les proves d’accés a la universitat ha servit de referència a la Comissió Gestora de PAU de la  
Comunitat Valenciana. 

En selectivitat s’ha donat suport a un total de 15 estudiants amb les necessitats educatives especials 
següents: malalties cròniques, trastorns .de l’aprenentatge (disl è xia), problemes auditius, asperger, 
problemes físics ( un d’aquestos estudiants va necessitar transcripció de les respostes d’examen), 
trastorn d’ansietat i trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDA-H). 

Respecte a les proves de 25 anys, van ser 16 els estudiants que van necessitar suport a l’hora de fer  
les proves amb diferents problemàtiques com ara físics, auditius i psicològics. 

Aquest curs 2011/2012,  a les proves d’accés a majors de 40 i 45 anys, hem donat suport  a dues 
persones amb diverses problemàtiques. 

Projecte INCLOU



En el marc del Programa d’atenció a la diversitat-PAD figura el projecte INCLOU, que té com a 
objectiu  desenvolupar  accions  de  sensibilització  sobre  les  necessitats  de  les  persones  amb 
necessitats  educatives  especials  i  la  col·laboració  en  altres  entitats  educatives  i  associacions 
específiques del món de la diversitat.

Relació d’accions del projecte INCLOU:
Curs Data realització

Jornada Europea del TDA-H
(Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat)

Octubre de 2011

VIII Jornades Tècniques sobre Discapacitat 
auditiva 

Novembre de 2011

Curs la discapacitat a la societat des d’una 
perspectiva de gènere 

Novembre de 2011

3 de desembre. Dia Internacional de la 
Discapacitat 

Desembre de 2011

Art dramàtic i discapacitat. Una proposta 
d’animació terap èu tica, pedagògica i artística. 

Febrer i març 2012

Curs Comunitat sorda i introducció a la llengua 
de signes

Febrer i març 2012

 Jornada Ajudes tècniques per a la pèrdua 
auditiva. Bucle d’inducció a l’UJI

Març 2012

Obra de Teatre: PUEBLO. Maset de FRATER Març 2012

Vox UJI ràdio i Sense barreres

En el marc del projecte INCLOU es realitza des del curs 2008/09 un programa quinzenal de ràdio  
en Vox UJI ràdio amb el nom: Sense barreres. Amb l’objectiu de fer visible el món de la diversitat i  
discapacitat des de la perspectiva universitària.

Programes realitzats del curs 2010/11:
Data Temàtica

05/10/11 Entrevista al Rector de la Universitat Jaume I: Vicent Climent

26/10/11 Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat

09/11/11 Discapacitat des d’una perspectiva de gènere

23/11/11 Normativa d’exàmens

07/12/11 Associació de Sords de Castelló

21/12/11 Estudiant amb Necessitats Educatives Especials en la 
universitat

18/01/12 Exàmens i temps lliure a la universitat

01/02/12 Proves d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 
anys

15/02/12 Programa d’Atenció a la Diversitat

29/02/12 L’esclerosi múltiple

21/03/12 Incorporació al món laboral



Data Temàtica

04/04/12 Accessibilitat a la Universitat

25/04/12 Programa d’Atenció a la Diversitat de la Universitat 
Politècnica de València

09/05/12 Fundació Universia

23/05/12 Curs de monitors de temps lliure infantil i juvenil

06/06/12 Proves d’accés a la Universitat

20/06/12 Entrevista a la Vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació 
Educativa, Pilar García Agustín

Web

Durant el curs 2011/12 hem reestructurat i actualitzat la pàgina web: enee.uji.es

Contacte amb altres universitats

SAPDU

Al llarg del  curs  hem participat  activament  en  SAPDU, Servicios  Universitarios  de Apoyo a 
Persones con Discapacidad vinculat a RUNAE.

UNIDISVAL

Durant  aquest  curs  acadèmic  hem  fet  diferents  reunions  de  coordinació  amb  les  distintes 
universitats de la comunitat.

Innovació i millora de la docència

Pla de formació del professorat per a la millora i innovació educativa (2011-
2014)

Les dades corresponents  a l’oferta i  participació del  PDI en les activitats  de formació per a  la 
millora i innovació educativa, la implantació del nou model educatiu de l’UJI i l’EEES i la reducció 
de les taxes de fracàs acadèmic, es poden trobar en l’apartat 1. Comunitat Universitària, Personal, 
Formació PDI d’aquesta memòria.

El  pla  de  formació  del  professorat  es  pot  consultar  a  la  següent  adreça  w eb: 
http://www.uji.es/bin/serveis/use/amb/formacio/PFPDI14.pdf     

Ajudes per a projectes de millora i innovació educativa

Durant el curs 2011/12, s’ha ofert la convocatòria d’ajudes per a projectes de millora i innovació 
educativa amb la novetat d’oferir, per primera vegada, línies d’ajuda independents amb objectius 
específics: 

• Per ajudar i oferir recursos que possibiliten una implantació efectiva del canvi en la docència, 
tant per part del professorat amb experiència, com pels novells:

• Línia d’ajudes per a projectes de millora i innovació educativa (general). 

http://www.uji.es/bin/serveis/use/amb/formacio/PFPDI14.pdf


• Línia d’ajudes per a projectes de millora i innovació educativa (professorat novell).

• Per a promoure que es generen espais d’intercanvi d‘experiències i reflexió des dels nuclis 
responsables de la docència i la seua coordinació:

• Línia d’ajudes a la constitució de seminaris permanents de departament o titulació.

• Per a prestar suport a la difusió dels resultats anteriors d’innovació educativa:
• Línia d’ajudes per a la difusió dels resultats de projectes de millora i innovació 

educativa.

Taula. Projectes de millora i innovació educativa

Nombre de 
sol·licituds 

admeses

Nombre 
d'ajudes/sol·lici
tuds concedides

Percentatge d'ajudes 
concedides respecte 

admeses

Facultat de Ciències Humanes i 
Socials

45 32 71,11%

Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals

49 29 59,18%

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

34 23 67,65%

Facultat de Ciències de la Salut 17 12 70,59%

TOTAL 145 96 66,21%

El 100% de les ajudes denegades es van concentrar en la línia general, que és l’adreçada a tot el PDI 
de l’UJI (i a la qual es va dedicar el 80% del pressupost global). Les prioritats en aquesta línia van 
ser:

• Accions de suport a la implantació coordinada dels graus.

• Accions de canvis en la docència d’acord amb l’EEES.
• Accions de planificació i disseny de la futura docència de grau i/o màster oficial.

• Accions de suport a programes institucionals de millora educativa.

Tots  els  projectes  que  finalment  es  van  aprovar  incideixen  en  un  mínim de  dos  de  les  quatre  
prioritats establertes a la convocatòria i van gaudir, de mitjana, del doble de pressupost que els del 
curs passat (la convocatòria d’enguany permetia demanar major quantia). El fet de concedir menys 
projectes, però de major quantia, ha repercutit directament en un important increment de la qualitat 
dels projectes aprovats.

Programa de reconeixement de grups d’innovació educativa (GIE) i seminaris 
permanents d’innovació educativa (SPIE) de l’UJI

Amb aquesta  nova acció  del  curs  2011/12 s’ha ofert  reconeixement  a  les  trajectòries  d’aquells 
equips docents que han portat i encara porten a cap bones pràctiques educatives i que demostren 
estar interessats a millorar de forma continuada la seua tasca i la qualitat de la docència en aquesta 
universitat.  A partir  d’aquest  catàleg oficial  de grups d’innovació educativa,  i  dels  seus  àmbits 
d’interès, es vertebraran els futurs programes d’innovació educativa de l’UJI.

Taula: Distribució dels GIE i els SPIE per centres (*)



GIE SPIE TOTAL

Nombre % Nombre % Nombre %

Escola Superior de 
Tecnologia i 
Ciències 
Experimentals

17 34,69 6 37,5 23 35,38

Facultat Ciències 
Humanes i Socials

14 28,57 6 37,5 20 30,77

Facultat de 
Ciències Jurídiques 
i Econòmiques

14 28,57 2 12,5 16 24,62

Facultat de 
Ciències de la 
Salut

4 8,16 2 12,5 6 9,23

TOTAL 49 100 16 100 65 100

(*) NOTA: Els GIE i SPIE s’han classificat per Centre en funció del departament de la persona que 
el  dirigeix,  quan  hi  ha  diversos  GIE  i  SPIE  molt  interdisciplinar i s  amb  PDI  de  diferents 
departaments i Centres. 

Entre tots els 65 equips docents reconeguts són 444 PDI diferents de l’UJI els que s’han compromès 
a portar accions de millora al llarg dels propers dos cursos acadèmics.

Programa de coordinació de l’ensenyament/aprenentatge secundària-universitat

El 22 de febrer  de 2012 el  Consell  de Govern va aprovar  el  nou  programa de coordinació de 
l’ensenyament/aprenentatge  secundària-universitat,  amb  la  finalitat  d’encetar  un  pla  de  treball 
conjunt  entre  el  professorat  de  secundària  i  el  PDI de l’UJI,  per  a  que  s’inicien  projectes  que 
milloren l’adaptació de l’estudiantat de secundària als requisits dels graus.

Aquest programa, a implantar fins al curs 2014/15 es vertebra entorn a dues fases:
• Projecte pilot de diagnòstic de la continuïtat entre secundària i universitat respecte a 

l’ensenyament/aprenentatge.
• Projecte d’accions conjuntes d’innovació educativa i de formació docent secundària-

universitat.

Web d’innovació educativa de l’USE

Al curs 2011/12 s’ha desenvolupat una nova secció dintre de la pàgina web de l’USE destinada 
exclusivament  a  l’àmbit  de  la  innovació  educativa  d’interès  per  al  PDI  de  l’UJI: 
http://www.uji.es/CA/serveis/use/amb/innoedu/     

En  aquesta  web  es  dóna  publicitat  específica  sobre  totes  les  activitats  d’innovació  educativa 
comentades en aquesta secció de la memòria, així com altra informació d’assessorament al PDI per 
a la millora de la seua docència. Per exemple, s’ha inclòs una base amb les dades de 28 congressos 

http://www.uji.es/CA/serveis/use/amb/innoedu/


sobre docència universitària i innovació educativa a celebrar en l’any 2012 (amb indicació de la 
respectiva web, dates i lloc de celebració, organitzador, àmbit, etc.).

Base de dades de publicacions docents

Al curs 2011/12 ha estat el desdoblament definitiu de la base de productivitat científica gestionada 
per l’OCIT, diferenciant-se les publicacions d’investigació de les docents o d’innovació educativa, 
de manera que les segones són administrades des de l’USE.

A juliol de 2012 ja són més de 3.500 les referències de publicacions docents incloses en la base de 
dades (manuals, articles, actes, ponències, etc.), i al llarg de 2012 s’han donat d’alta més de 700 
noves publicacions diferents, que s’han hagut de revisar la documentació i validar l’adequació des 
de l’USE.

Innovació educativa dels plans d’estudi

Els tècnics de Suport  Educatiu de l’USE, al  curs 2011/12,  han continuat  revisant i  recomanant 
millores educatives a totes les propostes de grau i màster (tant a les noves propostes, com a les  
modificacions), així com a tots els nous programes de doctorat finalitzats al mes de juny.

També des de l’USE s’ha participat en la formació i  assessorament del professorat responsable 
d’elaborar les guies docents, així com als coordinadors de curs que s’han encarregat de la revisió de  
les dites guies docents.

IX Premi de Millora Educativa

Amb la finalitat de donar suport i reconèixer la millora contínua de la docència a la Universitat 
Jaume I, es van concedir la XII edició del premi de millora educativa de l’UJI, per segona vegada 
dintre  del  conveni  dels  “Premis  Banco Santander  al  Reconeixement  d’Activitats  Docents  i 
Investigadores del PDI de l’UJI”. D’acord amb les bases es va atorgar un premi per facultat:

• Per la Facultat d’Humanes i Ciències Socials el projecte:“Atenció a alumnat de l’assignatura 
sense docència LO2. Programa autònom i tutoria entre iguals en el context de l’assignatura 
L19”, dirigit per la professora Isabel Ríos García, del Departament d’Educació.

• Per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques el projecte: “Implementació d’un model 
d’avaluació continuada per a l’assignatura Dret Romà en el nou grau en Dret mitjançant 
docència semipresencial”, dirigit per la professora Carmen Lázaro Guillamón, del Departament 
de Dret Públic.

• Per l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals el projecte: “Disseny i aplicació 
de l’aprenentatge basat en projectes (ABP) a la docència de laboratori en química analític”, 
dirigit pel professor Eduardo Beltrán Iturat, del Departament de Química Física i Analítica.

Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic

Durant 2011 la Universitat  Jaume I (UJI) ha aconseguit  11 milions d'euros per a  la  realització  
d'activitats  d'investigació  i  desenvolupament  tecnològic,  mig  milió  menys  que  l'any  anterior. 
Aquesta xifra confirma la davallada en ingressos per a I+D que es va iniciar en 2010 (quan ja es va 



deixar d'ingressar un milió d'euros respecte de 2009), després d'una dècada d'increments interanuals 
d'un 10% de mitjana. Es confirma, doncs, que la minva d'ingressos viscuda l'any passat no era una 
anomalia en una cadena de constant ascens per a la ciència a l'UJI, sinó un punt d'inflexió imposat, 
segurament, per la forta crisi econòmica que pateix el nostre país.

La situació demana, no obstant, una anàlisi més detallada. Així, en aquest nefast context econòmic, 
sorprenen els bons resultats obtinguts en la partida d'ingressos procedents d'empreses, que en 2011 
es van incrementar  en  mig  milió  d'euros  respecte  de  2010.  Les  companyies  públiques  són les 
responsables exclusives d'aquest augment, i no les privades. Però aquests bons resultats no han estat 
suficients per a contrarestar la davallada combinada en les partides de les administracions públiques 
(308.000 euros menys que en 2010) i la partida “Altres”, fonamentalment entitats privades sens 
ànim de lucre (quasi 700.000 euros menys).

Captació de recursos pel seu origen 2011
Origen Import (euros) Percentatge (%)

Administració central 5.721.773,59 51,96

Administració autonòmica 389.897,01 3,54

Administració provincial 4.368,00 0,04

Administració local 98.055,25 0,89

Administració europea 428.534,00 3,89

Total públic 6.642.627,85 60,32

Empresa privada 1.088.696,77 9,89

Empresa pública 580.888,37 5,27

Total empresa 1.669.585,14 15,16

Altres 2.700.296,24 24,52

Total altres 2.700.115,94 24,52

Total general 11.012.509,23

L'import  corresponent  als  projectes  d'investigació  representa  el  gruix  dels  recursos  recaptats 
(44,5%, quasi dos punts menys que en 2010), els contractes de l'art. 83 de la LOU contribueixen 
amb més  del  26%,  i  la  resta  d'ajuts  suposa  un  29,4%,  una  partida,  aquesta  última,  en  evident 
creixement.

Cal assenyalar també que s'ha produït una davallada notable dels contractes d'investigació iniciats, 
que han passat de 76 l'any 2010 a 53 en 2011. Aquesta caiguda s'ha reflectit en una minva paral·lela 
de  la  quantitat  ingressada  per  aquest  tipus  d'activitat:  667.430 euros  menys.  Així,  durant  2011 
l'import mitjà dels projectes d'investigació contractats a la Universitat per part de les empreses ha 
caigut 3.000 euros per projectes respecte a 2010.

Projectes

De les 1.168 accions d'investigació vigents durant l’any 2011, 296 han estat projectes d'investigació 
finançats a través de les convocatòries públiques que convoquen les diferents administracions i la 
mateixa UJI. Els projectes d'investigació en marxa han augmentat lleugerament respecte de l'any 
anterior.

En concret, durant l'any 2011 els investigadors i les investigadores de l'UJI han participat en 23 
projectes d'investigació europeus, 129 projectes nacionals, 15 autonòmics i 129 finançats per l'UJI. 

Projectes vigents per departaments



Projecte 
d'investigació 

europeu

Projecte 
d'investigació 

estatal

Projecte 
d'investigació 

de l'UJI

Projecte 
d'investigació 

autonòmic

Total

Administració 
d'Empreses i 
Màrqueting

3 4 7

Ciències 
Agràries i del 
Medi Natural

3 4 7

Ciències de la 
Comunicació

1 1 2

Estudis 
Anglesos

1 4 5

Dret Privat 2 2 4

Dret Públic 5 4 12

Enginyeria i 
Ciència dels 
Computadors

3 4 11 2 27

Llenguatges i 
Sistemes 
Informàtics

10 9 5 1 18

Economia 3 6 5 11

Educació 2 2

Enginyeria 
Mecànica i 
Construcció

11 7 18

Enginyeria de 
Sistemes 
Industrials i 
Disseny

6 7 13

Filologia i 
Cultures 
Europees

1 1

Finances i 
Comptabilitat

4 4

Filosofia i 
Sociologia

1 2 3

Física 4 9 5 1 19

Filosofia, 
Sociologia i 
Comunicació 
Audiovisual i 
Publicitat

1 1

Història, 
Geografia i Art

4 5 9



Projecte 
d'investigació 

europeu

Projecte 
d'investigació 

estatal

Projecte 
d'investigació 

de l'UJI

Projecte 
d'investigació 

autonòmic

Total

Institut 
Interuniversitar
i de 
Desenvolupam
ent Local de la 
Comunitat 
Valenciana

1 1

Institut 
Universitari de 
Matemàtiques i 
Aplicacions de 
Castelló

1 1

Institut 
Universitari de 
Noves 
Tecnologies de 
la Imatge

1 3 4

Enginyeria 
Química

2 2

Institut 
Universitari de 
Plaguicides i 
Aigües (IUPA)

1 4 1 6

Institut 
Universitari de 
Tecnologia 
Ceràmica

2 4 1 7

Matemàtiques 5 8 1 14

Psicologia 
Bàsica, Clínica 
i Psicobiologia

1 24 11 6 42

Psicologia 
Evolutiva, 
Educativa, 
Social i 
Metodologia

6 6 1 13

Química Física 
i Analítica

5 8 2 15

Química 
Inorgànica i 
Orgànica

9 12 21

Traducció i 
Comunicació

5 2 7

Total 23 129 129 15 296



Tots els projectes d'investigació tenen com a finalitat última l’obtenció de nous coneixements que 
afegir al corpus teòric de cada disciplina. Aquests coneixements queden fixats en textos i altres tipus 
de  materials  (articles  científics,  llibres,  ponències  en  congressos),  que  conformen  l'anomenada 
producció científica, principal indicador de la qualitat de la ciència que es fa en una institució o en  
un país. En el cas de l'UJI, la producció científica, durant l'any 2011, va assolir les següents xifres:  
646 articles en revistes amb comitè de selecció, 33 llibres, 150 capítols de llibre i 425 ponències en 
congressos, publicades en actes.

Contractes article 83

La situació de les accions d'investigació sota contracte durant 2011, en totes les formes,  no ha 
canviat excessivament respecte de l'any anterior. Es constata una lleugera caiguda en el nombre de 
contractes totals vigents, i una lleu minva dels recursos econòmics recaptats per aquesta via. Així, 
s'ha passat de 564 contractes en 2010 a 545 en 2011, i de 2,9 milions d'euros a  2,8 milions. De les 
1.168 accions d'investigació vigents durant 2011, 545 han estat contractes d'investigació.

Contractes vigents per tipus
Tipus de contracte Nombre

Contracte d'assistència tècnica (CAT) 267

Contracte d'assessorament (CA) 76

Contracte de formació (CF) 3

Càtedres i aules d'empresa 2

Contracte d'investigació (CI) 100

Contracte de col·laboració (CC) 77

Contracte de treball professional (CP) 2

Contracte de suport tecnològic (CST) 11

Contracte de transferència de tecnologia (CTT) 7

Total 545

El repartiment d'aquestes accions per departaments queda de la següent manera:

Contractes vigents per departaments
CAT CA CF CE CI CC CP CST CTT Total

Administració 
d'Empreses i 
Màrqueting

2 6 2 10

Ciències Agràries i 
del Medi Natural

9 5 1 3 2 1 21

Ciències 
Experimentals

1 1

Ciències de la 
Comunicació

8 8 2 3 21

Dret Privat 2 4 11

Dret Públic 3 10 13

Enginyeria i Ciència 
dels Computadors

2 1 2 3 8

Llenguatges i 
Sistemes Informàtics

1 1 2 2 4 10



CAT CA CF CE CI CC CP CST CTT Total

Dret del Treball i 
Seguretat Social i 
Eclesiàstic de l'Estat

4 1 5

Economia 3 2 21 26

Educació 1 1

Enginyeria Mecànica i 
Construcció

22 4 1 21 2 1 51

Enginyeria de 
Sistemes Industrials i 
Disseny

13 3 16 1 1 1 35

Finances i 
Comptabilitat

2 4 9 15

Filosofia i Sociologia 1 1

Física 1 2 3

Filosofia, Sociologia i 
Comunicació 
Audiovisual i 
Publicitat

1 1

Història, Geografia i 
Art

1 3 4

Institut Universitari de 
Noves Tecnologies de 
la Imatge

1 7 1 1 10

Enginyeria Química 2 2

IUPA 2 16 6 1 25

ITC 1 24 25

Matemàtiques 1 1

Psicologia Bàsica, 
Clínica i Psicologia

78 1 3 82

Psicologia Evolutiva, 
Educativa, Social i 
Metodologia

12 4 9 1 26

Química Física i 
Analítica

7 1 8

Química Inorgànica i 
Orgànica

8 1 9 1 19

Servei Central 
d'Instrumentació 
Científica

67 67

Traducció i 
Comunicació

30 2 1 33

Vicerectorat 
d'Investigació i 
Política Científica

3 7 10

Total 267 76 3 2 100 77 2 11 7 545

En la distribució del finançament a través de contractes via l'article 83 de la LOU, destaquen el  
Departament  d'Economia,  l'Institut  Universitari  de  Plaguicides  i  Aigües-IUPA,  i  l'Institut  de 
Tecnologia Ceràmica.

EBTS

L'objectiu dels projectes d'investigació és la generació de nous coneixements, mètodes i productes 
un  gran  nombre  dels  quals  poden  tindre  una  aplicació  comercial  important.  La  implementació 
d'aquests resultats de la investigació en el mercat, mitjançant la integració en el sistema productiu 



com a font de riquesa i ocupació constitueix la culminació del procés de investigació.

En aquest sentit,  durant el  curs 2011/12, la Universitat  Jaume I ha aprofundit  en una iniciativa 
pròpia  per  a  fomentar  la  creació  d'empreses  derivades  (spin-off) que  exploten  resultats  de  la 
investigació. Es tracta del Programa StartUJI de Creació d'Empreses, que, a través d'un complet 
programa de  formació  per  a  emprenedors  i  emprenedores,  vol  promoure  la  creació  d'empreses 
innovadores de base tecnològica que puguen contribuir a la diversificació i regeneració del teixit 
industrial castellonenc. Aquesta iniciativa forma part del Pla Estratègic de Transferència que, des de 
finals de 2009, executa l'OCIT amb finançament del Ministeri de Ciència i Innovació. Durant el 
curs  2011/12  dues  iniciatives  sorgides  dels  laboratoris  de  l'UJI  han  passat  per  aquest  procés 
formatiu tendent a la creació d'un spin-off universitari.

Beques

A banda del personal docent i  investigador de plantilla,  durant 2011 han estat  vigents beques i 
contractes fins a un nombre de 447 (233 dels quals ocupats per dones). Els becaris predoctorals i de  
continuïtat (postdoctorals) en activitat han estat 165 (dels quals 98 van ser dones) i els investigadors 
contractats,  92  (d'ells  44  van  ser  dones).  La  resta  correspon  a  becaris  i  personal  contractat 
específicament a càrrec d'un projecte.

Personal investigador que no pertany a la plantilla durant 2011
Total Dones

Becaris predoctorals 150 91

Becaris postdoctorals 15 7

Becaris del Programa Santiago 
Grisolía

20 10

Becaris a càrrec de projectes o 
contractes de l'art. 83

170 81

Contractats a càrrec de 
projectes  o contractes de l'art. 
83

92 44

447 233

Mobilitat

La  mobilitat  és  una  condició  necessària  en  el  desenvolupament  professional  del  científic  o 
científica, sobretot durant el seu període de formació com investigador. La ciència és una activitat 
eminentment  col·laborativa i,  per  tant,  l'intercanvi  temporal  d'investigadors  entre  l'UJI  i   altres 
institucions científiques d'arreu del món és un indicador del grau de qualitat de la ciència que es fa a 
la nostra Universitat.

Així, durant el curs 2011/12 els grups d'investigació de l'UJI van acollir 41 professors i professores 
invitats (17 dones) provinents dels següents països: Alemanya, Argentina, Brasil, Xile, Cuba, Índia, 
Irlanda,  Colòmbia,  Mèxic,  Canadà,  Kenya,  Corea del  Sud,  Finlàndia,  França,  Grècia,  Holanda, 
Itàlia, Polònia, Rússia, Suècia i Regne Unit.

Durant el mateix període 82 professors i professores (36 dones) de la Universitat Jaume I van gaudir 
d'una estada per a fer investigació a unes altres institucions d'Espanya o de l'estranger, com ara 
Alemanya,  Àustria,  Bèlgica,  Cuba,  Estats  Units,  Espanya,  Finlàndia,  França,  Holanda,  Irlanda, 



Itàlia, Mèxic, Suïssa, Regne Unit, Hongria, Suècia, Austràlia, Brasil i Japó.

Servei Central d'Instrumentació Científica

Introducció

Aquesta  memòria  resumeix  les  activitats  realitzades  al  llarg  de  l’any  2011  al  Servei  Central 
d’Instrumentació Científica (SCIC) de la Universitat Jaume I ue, d’acord amb el seu reglament, 
dóna suport als grups investigadors de la Universitat,  així  com a altres institucions públiques o 
privades  i  a  la  societat  en general,  i  posa a  la  seua disposició una infraestructura  instrumental 
avançada en el camp de la investigació experimental.

Pel que fa a instrumentació, l’any 2011 el fet més rellevant ha sigut la instal·lació i posada en  
funcionament d’un espectròmetre de masses de triple quadrupol acoblat a un cromatògraf líquid 
d’ultraresolució, de l’empresa Waters Cromatografia, S.A. i d’un equip de difracció de raigs X de 
mostres monocristal·lines, de l’empresa Agilent Technologies, ambdós finançats amb fons FEDER 
en el marc de la Convocatòria d’Infraestructura Cientificotecnològica del Ministeri de Ciència i 
Innovació. D’aquesta manera, s’han renovat les Seccions d’Espectrometria de Masses i de Raigs X 
del Servei.

A principis  de  2011  es  va  traslladar  el  làser  polsat  (espectroscòpia  de  fluorescència)  al  nou 
laboratori NA2S05DL, millorant la Secció de Làsers i Mesura de Propietats Físiques 

Pel que respecta a personal, el Ministeri de Ciència i Innovació va aprovar la sol·licitud d’un tècnic 
en  el  marc  del  Programa  de  Tècnics  de  Suport  (modalitat  d’Infraestructures 
Cientificotecnològiques), per a incorporar-se al gener de 2012.

El  SCIC  també  ha  vingut  col·laborant  durant  el  curs  2011-12  en  diferents  activitats  docents, 
dirigides tant a estudiants de la Universitat Jaume I com d’altres centres educatius.

A continuació es presenta un resum de totes les activitats realitzades en cadascun dels esmentats 
àmbits.

Equipament

Al llarg de l’any 2011, s’han instal·lat  els equips finançats amb fons FEDER en el marc de la 
Convocatòria d’Infraestructura Cientificotecnològica del Ministeri de Ciència i Innovació:

• Espectròmetre de masses de triple quadrupol acoblat a un cromatògraf líquid d’ultraresolució, 
de Waters Cromatografia, S.A., al laboratori NA1108DL.

• Equip de difracció de raigs X de mostres monocristal·lines, d’Agilent Technologies, al 
laboratori NA1012DL.

Ambdós equips s’han posat en marxa i estan treballant per a complir les sol·licituds dels usuaris.

S’ha  millorat  la  Secció  de  Làsers  i  Mesura  de  Propietats  Físiques,  traslladant  el  làser  polsat 
(espectroscòpia  de  fluorescència)  del  laboratori  compartit  NA1S11DL  al  nou  laboratori 
NA2S05DL. 

Continuant en la mateixa línia de renovació d’equipament obsolet es van realitzar dues peticions a 
la  convocatòria  d’Infraestructura  Cientificotecnològica  del  Ministeri  de  Ciència  i  Innovació, 
sol·licitant un analitzador elemental de C, H, O, N, S, (micro i macro) i un equip d’anàlisi tèrmica 
diferencial i termogravimètrica. Les dues sol·licituds van ser valorades positivament pel Ministeri, 
però no es van concedir per falta de pressupost.

Resum d’activitats del SCIC

Els  treballs  realitzats  al  llarg  de  l’any  2011  han  estat  majoritàriament  a  petició  de  grups 



d’investigació usuaris de la mateixa Universitat Jaume I, i s’ha dut a terme un nombre molt més 
reduït de treballs per a altres institucions públiques i empreses privades.

En  la  següent  taula  es  presenten  les  dades  globals  corresponents  al  nombre  total  de  treballs 
realitzats, així com la comparació amb les dades d’anys anteriors.

 Any 2008 Any 2009 Any 2010 Any 2011

Treballs realitzats 1400 1228 1375 1664

Pel que fa al tipus d’usuaris, seguint la mateixa línia que en anys anteriors, tan sols un 6,4% del 
total de treballs corresponen a usuaris externs (107 treballs). Quant als treballs per a usuaris interns, 
447 dels 1557 s’han fet en règim d’autoservei.

La facturació total per aplicació de les tarifes vigents als treballs realitzats durant l’any 2011 ha 
sigut de 59.201,24 euros, dels quals 17.335,42 euros corresponen a treballs realitzats per a usuaris 
externs, i 41.865,82 euros a usuaris interns.

Activitats de suport a la investigació

Al llarg de l’any 2011, el SCIC ha donat suport a grups d’investigació de la Universitat Jaume I de 
diferents departaments, així com a l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica. A continuació es 
relacionen  tots  el s grups  d’investigació  usuaris  del  SCIC,  indicant  per  a  cadascun  el  codi 
d’identificació que consta a l’OCIT:

Departament de Química Física i Analítica
• Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient (codi 005)

• Materials Moleculars (codi 023)
• Química Teòrica i Computacional (codi 024)

Departament de Química Inorgànica i Orgànica
• Química de l’Estat Sòlid (codi 019)
• Riscos Ambientals i Laborals (codi 020)

• Química Sostenible: Reactius i Catalitzadors Suportats. Química Supramolecular (codi 021)
• Síntesi Orgànica (grup 022)

• Química Inorgànica Mediambiental i Materials Ceràmics (codi 103)
• Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia (codi 138)

• Química Orgànica Supramolecular (codi 162)
• Química Orgànica i dels Medicaments (grup 164)

Departament de Física
• Dispositius Optoelectrònics i Fotovoltaics (codi 034)
• Grup de Recerca d’Òptica (codi 087)

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
• Gestió de Recursos Hídrics (codi 001)
• Bioquímica i Biotecnologia (codi 003)

• Mineralogia Aplicada i Ambiental (codi 031)
• Ecofisiologia i Biotecnologia (grup 122)

• Metabolic Integration and Cell Signaling (codi 246)



Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

• Enginyeria de Materials (codi 247)

• Polímers i Materials Avançats – PIMA (codi 239)

Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció:

• Fluids Multifàsics (codi 166)

• Enginyeria de Residus (codi 168)

Activitats de suport a la docència

El SCIC ha col·laborat en la realització de diferents tipus d’activitats docents que van des de visites 
per part d’estudiants de la mateixa Universitat o d’altres centres educatius, fins a la utilització de 
l’equipament  disponible  per  a  la  realització  de  pràctiques  tant  en  titulacions  de  grau  com de 
postgrau i cursos específics.

A continuació es relacionen les principals activitats d’aquest tipus que s’han desenvolupat.
• Assignatura IA36 - “Laboratori Avançat en Química IV” de la llicenciatura en Química. A 

petició dels professors Mario Llusar, María Alcalde i Araceli García, s’han caracteritzat 
mostres utilitzant la tècnica de difracció de raigs X en pols i microscòpia electrònica de 
rastreig.

• Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics, assignatura 
Fonaments i Aplicacions del Làser. A petició de la professora Mercedes Fernández Alonso 
s’han visitat els laboratoris de làsers.

• Màster Universitari de Química Aplicada i Farmacologia, assignatura Emmagatzemament i 
Conversió d’Energia, s’han caracteritzat mostres utilitzant la tècnica de microscòpia 
electrònica de rastreig, a petició dels professors Eloísa Cordoncillo i Héctor Beltran.

• Visita d’alumnes de llicenciatura en Químiques, assignatura Ciència dels Materials, a petició 
del professor Juan Bta. Carda.

• Visita dels alumnes del Máster Interuniversitari de Nanociència i Nanotecnologia.
• Visita de la reunió d’experts nacionals i europeus del projecte “Ciència i aplicacions dels làsers 

ultracurts i ultraintensos” (SAUUL) finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació del Govern 
Espanyol.

• Seminari per a la presentació de nous analitzadors TOC d’Analitik Jena, en col·laboració amb 
l’empresa Inycom. Van assistir investigadors de la universitat i representants d’empreses del 
sector socioeconòmic d’aquesta.

• Cursos i seminaris introductoris de les tècniques del Servei, impartits pel personal tècnic a 
usuaris interns de la UJI amb vista a la seua autorització d'utilització d'aquestes en forma 
d'autoservei.

• Jornades d’Anàlisi de Materials Ceràmics. Alumnes de formació professional de l’IES Vicent 
Castell, sota la supervisió dels tècnics del SCIC han conegut el funcionament i les aplicacions 
de tècniques com la fluorescència de raigs X i ICP-MS. Aquesta activitat ha estat sol·licitada 
pel professor Eduardo Ochandio de l’IES Vicent Castell i finançada per la Conselleria 
d’Educació de la Generalitat Valenciana.

• Alumnes de segon curs de C.F.G.S d’Anatomia Patològica i Citologia Ginecològica de l’IES 
Matilde Salvador han rebut formació sobre les tècniques de microscòpia electrònica (SEM i 
TEM). Aquesta activitat ha estat sol·licitada per la professora Marina Ràfols.

• Rutes Científiques, Conselleria d’Educació. Visita d’alumnat de batxillerat i cicles formatius de 
l’IES Santa María de Carrizo, de Carrizo de la Ribera (Lleó) i l’IES Villa de Vallecas (Madrid) 



a les instal·lacions del SCIC.

• Visita d’alumnes de l’assignatura Mineralotècnia i Mineral·lúrgia de la Facultat de Geologia de 
la Universitat de Barcelona, a petició del professor Carlos de la Fuente.

• Curs sobre “Olex2”, programa de resolució i refinament de petites  molècules, organitzat per la 
Dra. Rosa Llusar i el Dr. Horst Purchmann de Olexsys, de la Universitat de Durham del Regne 
Unit.

• Curs de microscòpia electrònica de rastreig, microscòpia electrònica de transmissió i 
microscòpia de força atòmica, impartit a personal de AIMPLAS, Instituto Tecnológico del 
Plástico.

Assistències a usuaris externs

El nombre total de treballs que s’han realitzat per a usuaris externs l’any 2011 ha estat de 107, la  
qual cosa suposa un 6,4% del nombre total de treballs realitzats pel personal del SCIC.

A continuació es relacionen els usuaris externs del SCIC de l’any 2011, indicant per a cada un  
quines han estat les tècniques utilitzades. D’un total de 18 usuaris externs, 9 han sigut organismes 
públics, i 9 són empreses de l’entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I.

• BIC IBERIA, S.A.: difracció de raigs X en pols, microscòpia electrònica de rastreig i 
fluorescència de raigs X.

• COLORES CERÁMICOS, S.A.: microscòpia electrònica de rastreig.

• COLOROBBIA ESPAÑA, S.A.: microscòpia electrònica de rastreig.
• FERRO ENAMEL ESPAÑOLA, S.A.: microscòpia electrònica de rastreig, difracció de raigs X 

en pols, anàlisi tèrmica.

• ITACA: microscòpia electrònica de rastreig, fluorescència de raigs X, anàlisi tèrmica.
• LABORATORI D’AIGÜES SALOMÓN-MÀRQUEZ: difracció de raigs X.

• MEDCO: microscòpia electrònica de rastreig, fluorescència de raigs X.
• NANOBIOMATTERS RESEARCH AND DEVELOPMENT: espectrometria de masses (triple 

quadrupol).

• VERNIS, S.A.: difracció de raigs X en pols.
• CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA: fluorescència de 

raigs X.

• AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico: microscòpia de força atòmica.
• IATA-CSIC, Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos: ICP-MS.

• INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO: 
espectrometria de masses (isòtops).

• INSTITUT DE CIÈNCIA DE MATERIALS DE BARCELONA: difracció de raigs X en 
monocristall.

• INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA): difracció de 
raigs X en pols, espectrometria de masses (isòtops).

• INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA (UPV-CSIC): difracció de raigs X en 
monocristall, espectrometria de masses (triple quadrupol, isòtops),

• UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA: perfilòmetre òptic, difracció de raigs X en 
pols.

• UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: ICP-MS, espectrometria de masses (Q-TOF), ICP-MS, 
difracció de raigs X en pols. 



Servei d’Experimentació Animal

Servei d’Experimentació Animal

El Servei d’Experimentació Animal s’ha creat al llarg d'aquest any i es va aprovar en el Consell de 
Govern número 19 celebrat el dia 26/01/2012, depenent del Vicerectorat d'Investigació i Postgrau. 
Les noves instal·lacions previstes per al curs 2012/2013 permetran donar suport a un nombre més 
gran d'usuaris, tant de la comunitat universitària com d'altres empreses públiques o privades que ho 
requerisquen i facilitarà la investigació i la docència amb animals d'acord amb la legislació vigent.

Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino

 



Introducció

L’Institut de Tecnologia Ceràmica és un institut mixt concertat, instaurat mitjançant el conveni entre 
l’Associació  d’Investigació  de  les  Indústries  Ceràmiques  (AICE)  i  la  Universitat  Jaume  I  de 
Castelló.  Compta amb el suport  de l’Institut  de la Xicoteta i  Mitjana Indústria (IMPIVA) de la 
Conselleria d’Economia de la Generalitat Valenciana i està integrat a les xarxes REDIT d’Instituts 
Tecnològics  de  la  Comunitat  Valenciana,  FEDIT,  Federació  Nacional  de  Centres  Tecnològics 
d’Espanya  i  en  la  Xarxa  d’Universitats  Valencianes  per  al  foment  de  la  Investigació,  el 
Desenvolupament i la Innovació (RUVID).

L’Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino (ITC) té ja 40 anys d’història. Està ubicat a 
Castelló i desenvolupa la seua activitat en dues seus, la que s’ubica al  campus del Riu Sec de la 
Universitat Jaume I i la seu ALICER, Àrea de Disseny i Arquitectura de l’ITC, situada en el nucli 
urbà de Castelló.

Durant tota la seua trajectòria l’Institut ha estat impulsat per un objectiu fonamental:oferir un suport 
sòlid  a  la  indústria  ceràmica  espanyola  -composta  majoritàriament  per  xicotetes  i  mitjanes 
empreses- a fi de promoure i incrementar la seua competitivitat als mercats internacionals.

Aquest suport s’ha materialitzat en el disseny i exercici d’activitats i servicis tecnològics pensats per 
a resoldre les necessitats de les pimes que, precisament per la seua condició, no poden disposar de 
la tecnologia, l’equipament científic o els recursos humans necessaris per a dur a terme les accions 
de R+D o transferència de tecnologia que condueixen a la innovació. Per això l’ITC es constitueix 
com el soci tecnològic de les empreses del sector ceràmic.

Les empreses ceràmiques han realitzat un intens esforç per a evolucionar i aconseguir  aquest lloc 
pròxim al cim en el rànquing  mundial tractant de diferenciar-se de les seues competidores a través 
del  disseny  i  desenvolupament  de  línies  de  productes  sofisticats  i  d’altes  prestacions,  amb 
aplicacions  a l’ arquitectura i l’urbanisme actuals, buscant obrir nous mercats dins d’un complicat 
entorn  global.  Actualment,  i  malgrat  la  crisi,  el  sector  ha  aconseguit  augmentar  les  seues 
exportacions  i  remuntar  la  difícil  situació  mitjançant  la  internacionalització  i  obertura  a  altres 
mercats.

En aquest escenari complex i canviant, l’ITC, com a entitat basada en el coneixement, posa a l’abast 
de les empreses ceràmiques els serveis, infraestructures, equipament científic i recursos humans 
qualificats, dotats d’alt valor, perquè les empreses puguen recolzar-se en  aquest, tenint accés a la 
informació estratègica necessària en clau de mercat, tecnologia, medi ambient, energia, tendències 
de l’hàbitat, etc., per a poder continuar  decidint el seu futur amb el màxim de garanties possible.

Visió:

Ser un centre preocupat per la recerca com a principal via de desenvolupament sectorial però, al 
mateix temps, pròxim a les necessitats concretes de totes les empreses del sector.

Missió:

Liderar  els  processos  d’innovació  tecnològica  del  sector  ceràmic  espanyol  anticipant-se  a  les 
necessitats de mercat i dels consumidors respecte als usos i utilitats de la ceràmica, per mitjà de la 
gestió professionalitzada d’un equip humà qualificat i compromès amb l’excel·lència del sector.

Política Social:

L’ITC ha  materialitzat  el  seu  compromís  de  responsabilitat  social  empresarial  per  mitjà  d’una 
contribució activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental en relació amb tots els 
seus grups d’interès, siguen proveïdors, clients, alumnes, empreses del sector ceràmic, associacions 
empresarials,  professionals del sector ceràmic,  altres centres d’investigació o altres universitats, 



mitjans de comunicació, societat i,  en suma, totes aquelles persones o entitats amb les quals es 
relaciona per la seua activitat.

Instal·lacions

L’ITC compta amb dues seus on desenvolupa totes les seues activitats.

La seu ubicada al campus Riu Sec de la UJI compta amb 7.000 m2 i diverses dependències que 
inclouen tallers, laboratoris, sales de formació equipades i una sala de conferències amb capacitat 
per 120 persones. A més, compta amb una planta pilot de 600 m2 de superfície dotada amb l’equip 
tècnic, a escala semiindustrial, en la qual les empreses ceràmiques poden testar els seus prototips 
per tal de detectar qualsevol problemàtica que  puga suposar pèrdues econòmiques importants al 
realitzar la producció a gran escala.

L’Àrea  de  Disseny i  Arquitectura,  ALICER,  està  ubicada  a  l’avinguda  del  Mar,  a  la  ciutat  de 
Castelló, i allí es porten a terme les activitats  pròpies de disseny i aplicacions arquitectòniques de la 
ceràmica. 

Empreses associades:

A data 31 de desembre del 2011, l’ITC comptava amb 257 empreses associades.

Organigrama: 

L’Institut de Tecnologia Ceràmica compta am uns recursos humans qualificats amb capacitat per 
afrontar,  des  de diferents  punts  de  vista,  projectes  d’investigació  que  ofereixen a  les  empreses 
serveis d’alt valor afegit. L’estructura d’investigació del centre es desenvolupa mitjançant la tasca 
que realitzen els investigadors i investigadores conjuntament amb les empreses, posant al seu abast 
coneixements  i  infraestructures.  A 31  de  desembre  de  2011,  155   persones  componen  l’ITC. 
D’aquestes persones, més d’un 17% tenen el grau de doctor; el 48% són llicenciats i llicenciades; 
un 28% FPII i un 5,8%, altres.

Activitats.

R+D i assessorament tecnològic

L’ITC desenvolupa una àmplia sèrie d’accions orientades a solucionar la problemàtica del dia a dia 
en la producció, però també a obrir camí a les empreses del sector ceràmic, afavorint així l’augment 
de la seua competitivitat per mitjà de la creació i desenvolupament de nous productes ceràmics, la 
millora dels ja existents i l’aprofundiment en el coneixement de les etapes del procés de fabricació, 
així  com el  disseny de  nous  equips  i  procediments  de  fabricació;  és,  en  definitiva,  un  centre 
generador de noves tecnologies que permeten a les empreses desenvolupar innovacions.

A través de l’assessorament tecnològic, de qualitat i gestió mediambiental personalitzat, és possible 
la  transferència  de coneixements  tècnics  i  científics  generats  gràcies  a  l’activitat  de recerca de 
l’ITC,  que facilita  a  les  empreses l’accés a les  seues  instal·lacions  i  l’ús  del  seu equipament  i 
infraestructures, on existeix una inversió de més de nou milions d’euros.

Evolució de projectes 2009-2011:
2009 2010 2011

Nombre total de projectes 127 129 137

Import total
(Milions d’euros)

6.368.944,33 6.441.221,37 5.990.306€

Finançament públic 57% 67% 63%

Finançament sota contracte 43% 33% 37%



Projectes públics

L’any 2011 es van dur a terme un total de 42 projectes públics de R+D, assessorament tecnològic i 
transferència de tecnologia.

A l’àmbit autonòmic s’han desenvolupat 28 projectes per un import  total de 3.737.845 milions 
d’euros.  A l’àmbit  estatal,  s’han  desenvolupats  nou projectes  d’investigació  per  un  import  de 
403.105 euros. A l’àmbit europeu, s’han desenvolupat  cinc projectes europeus per un import de 
147.767 euros.

Projectes privats

L’any 2011 s’han dut a terme un total de 95 projectes amb 84 empreses del sector ceràmic.

Serveis tecnològics:

A l’ITC s’ofereixen una sèrie de serveis tecnològics que agrupen:
• Anàlisi i assaigs: l’ITC ofereix a les empreses més de 475 tipus diferents d’anàlisi i assaigs, 

dels quals l’any 2011 es varen generar un total de 14.019.

• Laboratori de Producte Acabat: des de 1988 l’ITC té implantat un sistema de qualitat per a 
garantir les seues competències com a laboratori d’assaig acreditat per ENAC. El centre ha 
continuat ampliant l’abast de la seua oferta de serveis i compta actualment amb les següents 
acreditacions:

1. Acreditació nº2/LE004 de Taulells ceràmics, paviments, recipients ceràmics, de vidre i 
vitroceràmics i materials d’argila cuita (revisió 8 de data 27/07/07). Per assaigs realitzats per 
els  Laboratoris de Producte Acabat, Anàlisi Químic i Caracterització Fisicoestructural.

2. Acreditació nº2/LE197 d’ Aparells sanitaris i banyeres (revisió 8 de data 27/03/09). Per  
assaigs realitzats per el Laboratori de Producte Acabat. Enguany aquest laboratori ha posat 
en marxa un conjunt d’assaigs quant a servei integral antilliscament, 

3. Acreditació nº2/LE197 d’ Emissions atmosfèriques (revisió 7 de data 24/04/09). Per  assaigs 
realitzats per la Unitat de Medi Ambient i el laboratori d’Anàlisi Química.

• Garantia de qualitat:  la garantia de qualitat té com a objectiu fonamental garantir la 
implantació i millora continuada del sistema integrat de gestió que contempla les diferents 
acreditacions i certificacions obtingudes. Gràcies als acords re reconeixement aconseguits, 
l’ITC col·labora amb organismes d’acreditació (ENAC) i certificació (CSTB-AFNOR-
AENOR) en auditoria i assessorament tècnic, per tal de mantenir la infraestructura necessària 
que impulse el desenvolupament i manteniment de sistemes de certificació de qualitat (ISO 
9000) a les empreses del sector ceràmic. Des de 1988 l’Institut té implantat un sistema de 
qualitat per la Norma UNE-EN ISO/IEC17025 per tal de garantir les competències com a 
Laboratori d’Assaigs acreditat per ENAC. El centre ha continuat ampliant l’oferta de serveis i 
ha obtingut les següents acreditacions per part d’AENOR:

1. Certificació nº SVT—0004/2008 del Sistema de Gestió de Vigilància Tecnològica (data 
31/07/08), segons els requeriments establerts a la Norma UNE166006EX per les activitats 
de Vigilància Tecnològica realitzades pel Centre de Documentació i l’Observatori 
Tecnològic de l’ITC

2. Certificació nº ER-0971/2010 del Sistema de Gestió de la Qualitat (data 08/09/10), segons 
els requeriments establerts a la Norma UNE.EN ISO 9001 per a la gestió de la Qualitat a les 
activitats i serveis que ofereixen les diferents àrees, unitats i laboratoris de l’ITC.

3. Certificació nº GA-2010/0533 del Sistema de Gestió Mediambiental (data 27/09/10), segons 
es requeriments establerts a la Norma UNE-EN ISO 14001 per a la gestió dels impactes 



ambientals que es puguen generar a les activitats i serveis oferits des de les diferents àrees, 
unitats i laboratoris de l’ITC.

4. Certificació nº SST-0203/2010 del Sistema de Seguretat i Salut en el Treball (data 05/10/10), 
segons els requeriments establerts a la Norma OHSAS 18001 per a la gestió de riscos 
laborals derivats de les activitats i serveis oferits per les diferents àrees, unitats i laboratoris 
de l’ITC.

5. Certificació nº IDI-0053/2010 del Sistema de Gestió de R+D+i (data 08/09/10), segons els 
requeriments establerts a la Norma UNE 166002 per a la gestió de les activitats 
d’investigació, desenvolupament i innovació oferides per les diferents àrees, unitats i 
laboratoris de l’ITC.

6. Certificació nº SI-0053/2010 del Sistema de Gestió de la Seguretat a la Informació (data 
11/11/10), segons els requeriments establerts a la Norma UNE-EN ISO 27001 per a les 
activitats d’exploració del centre de processament de dades que ofereix suport a les diferents 
àrees unitats i laboratoris de l’ITC.

Cal recordar que l’ITC també ha obtingut el Visat del Pla d’Igualtat entre Dones i Homes 
2010-2013 per part de la Generalitat Valenciana que promou les mateixes oportunitats i un 
clima de conciliació i flexibilitat per tal d’afavorir una millora continuada al entorn 
sociolaboral .

• Informació i documentació: El Centre de Documentació de l’ITC atén i gestiona les necessitats 
d’informació i documentació que sorgeixen tant del mateix ITC com de les empreses del sector 
ceràmic i sectors relacionats. Posseeix la metodologia més adient per a localitzar la informació, 
organitzar-la i difondre-la als usuaris, utilitzant  les tècniques i eines més actualitzades. Al llarg 
de  2011 s’han registrat i catalogat 211 documents nous corresponents a monografies, 
directoris, etc., i compta amb una biblioteca de quasi 10.000 volums. A més, s’han gestionat  
334  noves normes tècniques i 163 documents de patents. Es mantenen 90 subscripcions a 
publicacions especialitzades que són revisades i catalogades. En 2010  s’han gestionat 371  
sol·licituds de distints tipus d’informació.

• Disseny i aplicacions arquitectòniques  (ALICER): en resposta a la tendència actual orientada 
cap a una concepció global del disseny que proporcione una resposta coherent i sinèrgica a les 
polítiques i estratègies de les empreses, ALICER ha col·laborat amb empreses del sector en 
diverses activitats que tenen com a fi últim elevar la qualitat del producte ceràmic per a 
paviment i revestiment, a més de difondre una cultura del disseny. 

Difusió i transferència de tecnologia

La  transferència de  tecnologia pretén assimilar, aplicar i adaptar la tecnologia procedent d’altres 
sectors de producció industrial al sector ceràmic. La majoria de les pimes que conformen el sector 
ceràmic no poden generar per si mateixes tota la tecnologia que necessiten, per açò, des de l’ITC es 
potencia  aquesta activitat mitjançant la detecció de necessitats o problemàtiques sorgides durant 
l’exercici de l’activitat productiva. Cal recordar que l’Institut ha sigut premiat en diferents ocasions 
per aquesta activitat; en 2001 va rebre per part del Ministeri de Ciència i Tecnologia el Premi Juan 
de la Cierva a la Transferència de Tecnologia, i l’any següent va rebre, de mans de Sa Majestat el 
Rei  Joan Carles  I,  el  Premi  de  la  Fundació  Premis  Jaume I  per  aquesta  activitat,  entre  altres 
guardons. D’altra banda, l’ITC es considera un centre modèlic quant a transferència de tecnologia 
tal com recullen les més de 50 referències bibliogràfiques nacionals i internacionals on es cita com a 
model en bones pràctiques de transferència de resultats universitat-empresa.

El  coneixement  obtingut  per  part  de  l’equip d’investigadors  i  investigadores  de l’ITC es  difon 
mitjançant  la  publicació  d’articles  científics  a  les  més  prestigioses  publicacions  nacionals  i 
internacionals. En 2011 s’han publicat 34  articles científics i s’han presentat 52 ponències i pòsters 
a diferents congressos de gran rellevància també als àmbits nacional i internacional.



Formació

La formació  es  considera  prioritària  a  l’ITC,  tant  per  al  personal  tècnic  i  investigador  de  les  
empreses del sector ceràmic com per al personal de l’Institut.

Mitjançant la investigació, el personal tècnic de l’ITC adquireix nous coneixements que al seu torn 
difon, de forma pràctica, entre els professionals del sector ceràmic. A més a més, s’imparteixen els 
estudis del grau  en  Enginyeria Química a la Universitat Jaume I, on un 80% de la docència és 
impartida per professors i professores  també integrades a la plantilla de l’ITC. Cal destacar que part 
d’aquest professorat imparteix també els estudis del  màster  universitari de Ciència, Tecnologia i 
Aplicacions dels Materials Ceràmics impartit així mateix a la Universitat Jaume I de Castelló.

D’altra banda, es duen a terme accions de formació orientades a la difusió del disseny integral i dels 
avanços que es puguen produir en este camp, dirigida a la contínua actualització en matèria de 
disseny dels professionals de les àrees de disseny, desenvolupament i màrqueting de les empreses 
del sector ceràmic i capacitació de nous professionals.

En 2011 s’han impartit, per iniciativa de l’ITC, 32 cursos de formació als quals han assistit 331 
alumnes. D’altra banda, el personal tècnic de l’ITC ha assistit a nombroses activitats formatives 
(seminaris,  congressos,  cursos  i  jornades)  sobre  temes  centrats  en  les  línies  d’investigació  del 
mateix centre.

Àrees d’activitat 
• Taulells ceràmics
• Teules i  rajoles

• Frites, esmalts i matèries primeres
• Pigments ceràmics

• Peces especials i tercer foc
• Maquinària

• Porcellana, majòlica i pisa
• Distribució ceràmica

• Arquitectura i interiorisme
• Atomitzadors, materials argilosos i afins

• Ceràmiques avançades

Accions especials



 

Mostra Trans/hitos d’Arquitectura i Interiorisme en ceràmica

Sota  la  denominació  genèrica  de  TRANS/HITOS  es  presenta  en  CEVISAMA,  un  dels  dos 
certàmens firals mundials més rellevants del sector ceràmic (l’altre és l’anomenat CERSAIE, que es 
celebra a Bolonya-Itàlia) una mostra que ofereix la variada i versàtil oferta ceràmica presentada 
originalment i de manera no convencional per part de l’equip multidisciplinari d’ALICER, l’Àrea 
de Disseny i Arquitectura de l’ITC. La Mostra, programada inicialment per al període 2005-2007, i 
ampliada en un segon període 2008-2010,  també ha seguit  durant 2011 i,  ha recopilat  al  llarg 
d’aquests  anys  les  últimes  novetats  del  sector  ceràmic,  mostrant  les  potencialitats  ceràmiques 
juntament amb  la  capacitat  creativa  des  d’una  orientació  enfocada  als  nous  usos  del  material 
ceràmic  i  les  seves  aplicacions  a  l’arquitectura.  TRANS/HITOS  promou  connexions  entre  la 
ceràmica  i  l’arquitectura,  el  disseny  i  la  tecnologia,  el  producte  i  l’hàbitat,  la  fabricació  i 
l’experimentació, posant la creativitat al servei de la millora de l’entorn.

L’edició de 2005 es va presentar davall el lema: “Noves sendes ceràmiques” i en ella es va comptar 
amb la col·laboració de l’arquitecte Ramón Monfort i la interiorista Lola Lago; la Mostra de 2006 
es va denominar:”Simbiosi” i va comptar amb la participació de l’arquitecta Benedetta Tagliabue 
(d’EMBT arquitectes) i l’interiorista Francesc Rifé. A l’edició de 2007, denominada “Atmosferes” 
van participar l’arquitecta Teresas Sapey i l’arquitecte Juli Capella. A 2008 vam assistir a un canvi 
de  cicle  per  a  la  Mostra  TRANS/HITOS,  que  com  totes  les  manifestacions  transgressores, 
necessiten  reinventar-se.  Va  canviar  la  seua  denominació  al  nom “Mostra  d’arquitectura  i 
interiorisme en ceràmica” i gràcies a l’impuls de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació de 
la Generalitat Valenciana, l’IMPIVA i els Fons FEDER europeus, el suport d’ASCER, i la maeixa 
organització  de  CEVISAMA, va  recrear  davall  el  lema  “Nòmades”  una  sèrie  de  microhàbitats 
basats en els criteris d’adaptabilitat, sostenibilitat, suport mutu, interacció, etc., com a pràctiques 
adoptades pels pobles nòmades al llarg de segles, permetent-los sobreviure en situacions de vegades 
molt hostils.

A l’edició de 2008 van col·laborar a la Mostra TRANS/HITOS els equips d’arquitectes Paredes 
Pedrosa i Roldán+Berengué.

A l’edició 2009, anomenada “Xarxes” participaren l’arquitecte José Durán i l’estudi d’arquitectura 
Entresitio.

A l’edició 2010, anomenada “Habitant” participaren els arquitectes Patxi Mangado, Bailo Rull + 
Add  Arquitectes+Javier  Iniesta  a  més  de  Saeta  Estudi,  amb la  col·laboració  de  l’artista  gràfic 
valencià  Mario  Fernández  López,  que  durant  cada  dia  del  certamen  va  anat  transformant  i 
metamorfosar la instal·lació de l’Iglú Ceràmic, pintant damunt les peces ceràmiques de gran format 
que el recobrien figures associades a la metamorfosi.

A l’edició 2011, anomenada: “Con-fluències” participaren els arquitectes José Ramón Tramoyeres 
amb l’espai “Rice Field” i  grups de joves arquitectes de la Xarxa de Càtedres Ceràmiques que 
ASCER ha instaurat a tota Espanya per tal de promoure l’ús d’aquest material.

Sistemes d’intel·ligència competitiva: Observatori Ceràmic

L’Institut de Tecnologia Ceràmica, compromès amb la millora de la competitivitat de la indústria 
ceràmica, va crear l’Observatori Ceràmic, un sistema d’intel·ligència competitiva articulat en tres 
plataformes:especialitzades: L’Observatori  de Mercat,  l’Observatori  Tecnològic,  Mediambiental i 
d’Energia i l’Observatori de Tendències de l’Hàbitat. Les principals accions desenvolupades al llarg 
de 2011 per l’Observatori Ceràmic han sigut:

Observatori Tecnològic, Mediambiental  i d’Energia:  al llarg de 2011 ha intervingut en diferents 
esdeveniments i fòrums amb l’elaboració informes tecnològics que posa a l’abast de les empreses, 



destacant  els  de  CEVISAMA  (València);  GENERA  (Madrid);  CONSTRUMAT  (Barcelona); 
CERSAIE (Itàlia) i Hanover Messe (Alemanya). També a 2011 s’ha realitzat i posat a l’abast de les 
empreses un informe més exhaustiu sobre les possibilitats de la tecnologia Inkjet en l’aplicació de 
materials funcionals anomenat: “Més enllà de la decoració cromàtica”.

Així  mateix,  aquest  Observatori  ha  implantat  una  metodologia  d’intel·ligència  tecnològica  per 
identificació  d’innovacions  tecnològiques  a  l’àmbit  de  tècniques  de  deposició,  nanomaterials  i 
composites d’interès per al món de les falles, dins del projecte VIT FALLES. Cal destacar des de 
l’àmbit mediambiental la realització de l’informe de  vigilància  tecnològica sobre tecnologies de 
membranes,  aplicacions  i  oportunitats  aixi  com  l’actualització  de  l’informe:  “Deduccions  per 
inversions mediambientals”, elaborat com a resposta a la  llei d’eonomia  sostenible, entre les fites 
més importants. 

Observatori de Tendències de l’Habitatge: aquest Observatori ha estat present a les principals fires i 
fòrums relacionats amb l’habitatge, desenvolupant, durant 2011, una investigació sobre l’aplicació 
de les tendències a l’àmbit de les empreses.  Aquesta investigació s’ha dut a terme a nivell teòric, 
analitzant diverses estratègies que posseeixen les companyies per aplicar les tendències als àmbits 
del disseny, comunicació i distribució, donant lloc a la nova publicació: “Monogràfic 2. Vol. 1: 
“Com aplicar  tendències”,  dins  la  qual  es  mostren  casos  d’aplicació  d’una  manera  pràctica  i  
didàctica, per tal d’ajudar  perquè les empreses posen en pràctica les seues pròpies estratègies Al 
mateix temps, s’han impartit conferències, workshops  i Trend Training per tal de difondre aquesta 
nova publicació, aprofitant esdeveniments com la fira sectorial CEVISAMA, el València Design 
Week etc.,  on han participat més de 1.150 persones.  Així  mateix,  l’OTH ha continuat aportant 
informació mitjançant la seva pròpia web i diverses xarxes socials, amb més de 3.000 visitants 
únics i més de 1.000 subscripcions als  newsletters.

Observatori de Mercat:  es constitueix com un dels socis dels equips gerencials de les empreses i 
associacions empresarials representatives de la ceràmica quant a presa de decisions a l’àmbit de 
mercat. Durant 2011 ha dut a terme diverses accions, com ara l’anàlisi del sistema de valor ceràmic 
mitjançant el manteniment d’un sistema d’enquestació tipus panel entre les empreses dels sectors 
fabricants de taulells, maquinària per la ceràmica, fabricants de peces especials i complementàries, i 
empreses  de  distribució  ceràmica  i  materials  de  construcció.  També  s’ha  realitzat  una  anàlisi 
competitiva estudiant  les  pàgines  web  internacionals  de  les  principals  empreses  internacionals 
fabricants de ceràmica. També s’ha realitzat  una anàlisi del consumidor de reforma, organitzant 
diverses  dinàmiques  de  grups  entre  consumidors  que  acabaven  de  reformar  les  vivendes  amb 
l’objectiu d’esbrinar els patrons de compra, canals utilitzats, fonts d’informació consultades, volum 
de compra, motivacions i altres factors. A més a més, s’ha mantingut un sistema de prospectiva per 
al sector ceràmic i s’ha desenvolupat un estudi comparatiu entre grans superfícies de “bricolatge” i 
el canal tradicional de distribució de ceràmica i materials de construcció des del punt de vista dels 
consumidors de reforma. La difusió dels resultats d’aquest estudis i altres temes abordats  s’han 
traslladat  a  les  empreses  durant  varies  conferències  i  jornades  organitzades  per  el  “Fòrum de 
Mercat” del mateix Observatori de Mercat.

Beques  Miguel  Carda  de  Disseny  Ceràmic  i  Beques  de  la  Càtedra  Agustin  Escardino de 
Tecnologia Ceràmica.

Impulsades per ALICER, l’Àrea de Disseny i Arquitectura de l’ITC, a través del Fòrum de Disseny 
Ceràmic, a la IV Edició de les Beques Miguel Carda de Disseny Ceràmic, que tenen l’objectiu 
d’impulsar decididament la innovació mitjançant el disseny i desprès de la valoració del Comitè de 
Seguiment, Carlos Feliu, director d’AICE-ITCva fer el lliurament el 18 d’octubre de 2011 durant la 
cerimònia  d’obertura  del  curs  2011-2012  de  l’Escola  d’Art  i  Superior  de  Disseny de  Castelló 
(EASD) de 4  Beques convocades per estudiantat de disseny ceràmic de l’EASD per un import total 
de 1.700 euros.

D’altra banda, el Consell Directiu de la Càtedra Agustín Escardino per al seguiment de les beques 



Agustín Escardino de Tecnologia Ceràmica va resoldre per unanimitat  declarar vacants les  cinc 
beques per a estudiants de  primer curs de grau en Enginyeria Química de l’UJI i concedir per a la 
IV  edició de les  beques de la Càtedra Agustín Escardino de Tecnologia Ceràmica  una  beca de 
segon curs de  grau, dotada amb 350 euros d’ajut en concepte de material acadèmic i una  beca al 
rendiment acadèmic en la titulació d’Enginyeria Química de l’UJI (pla d’estudis 1993), en concepte 
de  pagament  de  matrícula  del  màster  universitari  en  Ciència,  Tecnologia  i  Aplicacions  dels 
Materials Ceràmics també impartit a la Universitat Jaume I.

Visita a l’ITC del director d’IMPIVA, Daniel Moragues

El 16 de maig de 2011  el director de l’IMPIVA, Daniel Moragues, es va reunir a l’ITC amb la 
direcció, membres de l’equip d’investigació d’un projecte destacat i representants de les empreses 
AZULIBER,  CERÁMICAS VILAR ALBARO  i NEOS ADDITIVES,  participants  a  l’esmentat 
projecte pel qual s’ha aconseguit l’eliminació d’alguns compostos nocius per a l’atmosfera durant 
l’etapa de cocció dels taulells ceràmics. Aquest projecte va merèixer el Premi al Medi  Ambient 
durant l’edició dels Premis Onda Cero de 2011. Aquest projecte va ser impulsat per IMPIVA amb 
els Fons FEDER europeus.

Visita a l’ITC del Director General d’Indústria, Rafael Miró

El 27 de setembre de 2011 va visitar les instal·lacions de l’ITC el director general d’Indústria i de 
l’IMPIVA, Rafael Miró, per tal de prendre contacte amb la realitat, segons les seues paraules, d’un 
sector fonamental per l’economia de la província i un dels més destacats al panorama industrial.

Visita a l’ITC del conseller d’Economia, Indústria i Comerç, Enrique Verdeguer

El  10 d’octubre  de  2011 l’ITC va  rebre  la  visita  del  conseller  d’Indústria,  Enrique  Verdeguer. 
Després d’atendre els mitjans de comunicació va realitzar una visita guiada per les instal·lacions del 
centre tecnològic i va conèixer alguns dels principals projectes així com tecnologies desenvolupades 
per l’ITC relacionades amb tot el procés ceràmic i la millora d’aspectes que ajuden a posicionar  
millor a escala internacional les empreses ceràmiques.

Institut Universitari de Plaguicides i Aigües de la Universitat 
Jaume I

Introducció

L’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), es va crear el 2004 (Decret 260/2004, de 19 
de  novembre,  del  Consell  de  la  Generalitat  Valenciana)  sobre  la  base  dels  antecedents  de 
col·laboració que existien entre els grups de treball de Química Analítica i Hidrogeologia de la 
Universitat Jaume I de Castelló. El director de l’Institut, el catedràtic de Química Analítica, Félix 
Hernández  Hernández,  i  el  subdirector,  el  catedràtic  de  Geodinàmica  Externa,  Ignacio  Morell 
Evangelista, han desenvolupat una intensa activitat investigadora en les àrees de Química Analítica i 
Hidrogeologia, respectivament, amb especial èmfasi en el camp dels plaguicides.

Seccions de treball i govern

L’IUPA es divideix en tres seccions de treball:
• Investigacions analítiques

• Laboratori d’Anàlisi de Residus de Plaguicides (LARP), amb certificat de compliment de 
Bones Pràctiques de Laboratori (BPL)

• Recursos Hídrics 



L’òrgan  de  representació  i  govern  és  el  Consell  de  l’Institut  que  està  format  pel  director,  el  
subdirector,  el  secretari,  tot  el  professorat i  personal investigador propi, i  una representació del 
personal investigador en formació i del PAS.

Personal de l’IUPA

DIRECTOR: Félix Hernández Hernández, catedràtic de Química Analítica

SUBDIRECTOR: Ignacio Morell Evangelista, catedràtic de Geodinàmica Externa

SECRETARI: Francisco López Benet, catedràtic de Química Analítica

Professorat
• Juan Vicente Sancho Llopis, catedràtic de Química Analítica
• Joaquim Beltrán Arandes, professor titular de Química Analítica

• Roque Serrano Gallego, professor titular de Química Analítica
• Antoni Francesc Roig i Navarro, professor titular de Química Analítica

• Elena Pitarch Arquimbau, professora titular de Química Analítica

Personal investigador propi (doctor)
• Mercedes Barreda Portalés

• Maria Ibáñez Martínez
• José Manuel Marín Ramos

• Jaime Nácher Mestre
• Tania Portolés Nicolau

• Alenjandra Renau Llorens

Personal investigador propi (no doctor)
• Lubertus Bijlsma

• Eduardo Beltrán Iturat
• Angel Castillo Tirado

• Inés Cervera Vidal
• Ramón Díaz San Pedro

• Emma Gracia Lor
• Arantzazu Peruga Mínguez

• Arianna Renau Pruñonosa
• Cristina Ripollés Vidal

Personal investigador en formació
• Liliana Bandenay Egoávil
• Clara Boix Sales

• Laura Cherta Cucala
• Ana Mª Botero Coy

• Neus Fabregat Cabello
• Montserrat Raro Macián

Personal d’administració i serveis
• Carmen Hidalgo Ortiz
• Vicenta Mª Salvador Daros



Línies d’investigació

Al llarg  dels  més  de  25  anys  de  treball  del  grup d’investigació  que  constitueix  l’IUPA,  s’han 
desenvolupat  diversos  projectes  d’investigació  en  temes  relacionats,  principalment,  amb  la 
problemàtica analítica, ambiental i toxicològica dels plaguicides.

Les línies d’investigació en què s’està treballant actualment són:

Secció d’Investigacions Analítiques
• Investigació sobre contaminants emergents en aigües: fàrmacs, hormones i drogues d’abús

• Aplicacions de tècniques híbrides cromatografia/espectrometria de masses en la quantificació, 
confirmació i elucidació de contaminants orgànics en mostres d’interès ambiental, alimentari i 
toxicològic.

• Estudis sobre el comportament de compostos orgànics persistents en xarxes tròfiques marines, 
incloent les activitats de l’aqüicultura. Toxicitat, bioacumulació i biomagnificació de 
compostos orgànics persistents en organismes marins.

• Desenvolupament de metodologia analítica basada en l’ús de la tècnica de dilució isotòpica
• Determinació de metalls i espècies metàl·liques.

• Determinació de compostos volàtils en mostres mediambientals i d’aliments.
• Desenvolupament de mètodes de screening universal en mostres ambientals i en aliments.

Laboratori d’Anàlisi de Residus de Plaguicides
• Estudis  en compliment dels principis de les bones pràctiques de laboratori.

Secció de Recursos Hídrics
• Hidrogeologia e hidrogeoquímica d’aqüífers costaners.

• Gestió de recursos hídrics.
• Gestió de l’aigua en camps de golf.

Durant  el  curs  2011-2012,  l’activitat  investigadora  de  l’IUPA s’ha  desenvolupat  a  través  de 
projectes d’investigació i contractes de col·laboració amb l’empresa privada i l’administració, en 
temes  relacionats  prioritàriament  amb  la  problemàtica  analítica,  ambiental  i  toxicològica  dels 
plaguicides i d’altres contaminants orgànics, com fàrmacs, drogues d’abús o toxines, així com, amb 
temes  relatius  amb  l’ especiació  de  metalls,  hidrogeologia  i  estudis  sobre  aqüicultura  marina, 
aquests últims en col·laboració amb l’ Institut d’Aqüicultura Marina de Torrelasal, del CSIC.

Cal destacar el patrocini de la Generalitat Valenciana mitjançant l’ajuda per a grups d’investigació 
d’excel·lència (PROMETEO) i l’ajuda a grups d’investigació per la constitució i  acreditació de 
xarxes  d’excel·lència  ISIC  en  la  GV;  aquesta  última  amb  l’objectiu  principal  de  reforçar  la 
cooperació nacional i internacional entre l’IUPA i altres centres de prestigi en el camp de la salut 
pública. També cal destacar el finançament obtingut a través de la Fundació Caixa Castelló per a la 
realització  de  projectes  de  R+D,  així  com  els  projectes  d’investigació  finançats  pel  Ministeri 
d’Educació. Referent als contractes amb l’empresa privada, destaquen tots aquells relatius a estudis 
realitzats sota el sistema de qualitat de BPL per al registre de plaguicides i l’establiment de límits  
màxims de residus de plaguicides (LMR). En aquest sentit  és d’especial  rellevància el  projecte 
europeu per a l’estudi de la substància activa metalaxil  i  el  referent a l’estudi de la substància 
metam-sodi  en  mostres  d’aire.  També  cal  destacar  els  contractes  establits  amb  IPROMA  i 
RECIPLASA.

A més  a  més,  l’IUPA participa  en  un  projecte  europeu  en  col·laboració  amb  altres  22  grups 
d’investigació de distints països, i l’European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction 
(EMCDDA), per tal de comparar dades sobre el consum de drogues d’abús entre països europeus. 
L’IUPA forma part del nucli bàsic amb altres quatre grups d’investigació de Noruega, Holanda, 



Itàlia i Bèlgica, amb els quals es promouen diverses accions de caràcter internacional

Des del punt de vista de resultats de la investigació, aquest apartat es pot resumir en la publicació de 
20  articles  en  revistes  internacionals  especialitzades,  incloses  en  l’ISI  Web  of  Knowledge,  10 
comunicacions en congressos nacionals i internacionals, un capítol de llibre internacional, i cinc 
conferencies o ponències invitades. D’altra banda, l’IUPA és agent investigador nº 003-PSA de la 
Plataforma  per  a  la  Investigació  en  Seguretat  Alimentaria  de  la  Conselleria  de  Sanitat  de  la 
Generalitat Valenciana (Resolució de 4 de juliol de 2008, Direcció General de Salut Pública).

El LARP és el laboratori de referència del Ministeri d’Agricultura en matèria d’anàlisi de residus de 
plaguicides,  per  a  la  realització  d’estudis  sota  els  principis  de  les  BPL  (Ordre  Ministerial  
APA/1964/2005 de 6 de juny), des de juny de 2005. En març de 2012 es va renovar el certificat de 
compliment de BPL per part de l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC). 

El personal de l’IUPA està reconegut com a grup d’investigació nº 005 a la UJI,  Química Analítica 
en Salut Pública i Medi Ambient, segons consta a l’OCIT http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?
codi=005.

Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge

Introducció

 

L’any acadèmic 2011/12 ha sigut l’any de consolidació de l’Institut de Noves Tecnologies que es va 
crear l’any 2009, però que funcionalment va començar l’any 2010. Durant aquest curs s’ha posat de 
manifest la vocació multidisciplinària que fonamenta el sorgiment de l’Institut amb la participació 
en diversos projectes i la posada en marxa de diverses accions encaminades a reforçar el vincles 
entre les diferents seccions. Cal recordar que  l’INIT es divideix en deu seccions amb la intenció 
d’englobar totes les àrees científiques que tenen relació amb la imatge: 

• Visualització Interactiva

• Realitat Virtual i Augmentada
• Informació Geogràfica

• Aprenentatge Automàtic i Reconeixement de Patrons
• Modelització Matemàtica i Imatge

• Enginyeria Visual
• Òptica

• Vídeo i Multimèdia
• Digitalització i Processament de Textos

• Modelatge Basat en Esbossos

Cal destacar en aquest punt que una de les seccions ha modificat el seu nom; la secció que l’any 
passat s’anomenava « Imatge Mèdica i Estereologia » ha passat a dir-se « Modelització Matemàtic a 
i Imatge », ja que aquest secció  h a incorporat professors del  D epartament de  M atemàtiques de 



diversos camps i s’ha considerat convenient canviar-li el nom per a no centrar-se només en una línia 
d’investigació 

Govern

Els òrgans de govern en línies general no s’han modificat i continuen sent:
• El Consell d’Institut constituït per:

• el director: Filiberto Pla
• el subdirector: Enrique Tajahuerce

• el secretari: Miquel Chover
• el personal investigador propi

• el professorat adscrit a l’Institut
• i els  representants dels col·laboradors d’investigació, estudiantat de doctorat, personal 

tècnic de suport a la investigació i personal d’administració i serveis.

• La Junta Permanent està formada, almenys, per:

• el director
• el subdirector

• el secretari
• una representació del Consell de l’Institut triada entre els seus membres.

• Els representants de les seccions, on s’ha produït modificació, en fer el canvi de la secció 
Modelització Matemàtica i Imatge també ha canviat la persona representant:

• Visualització Interactiva: Inmaculada Remolar
• Realitat Virtual i Augmentada: Ricardo Quieros

• Informació Geogràfica: Joaquín Huerta
• Aprenentatge Automàtic i Reconeixement de Patrons: José Salvador Sánchez

• Modelització Matemàtica i Imatge: Vicente Cervera
• Enginyeria Visual: Pedro García Sevilla

• Òptica: Jesús Lancis
• Vídeo i Multimèdia: Vicente Traver

• Digitalització i Processament de Textos: Juan Vilar
• Modelatge Basat en Esbossos: Pedro Company 

• Els directors d’àrees tampoc han variat durant aquest curs:

• Director de l’Àrea de Transferència Tecnològica: José Miguel Sanchiz Martí. 
• Director de l’Àrea de Formació: Ramón Mollineda Cárdenas. 

• Director de l’Àrea d’Investigació: José Salvador Sánchez Garreta. 

Personal

Aquest any s’ha incorporat una persona d’administració i  serveis a l’Institut que desenvolupa les 
funcions  d’un tècnic mitjà  per  a  donar  suport  tècnic.  Per a  omplir  la  plaça es va realitzar  una 
convocatòria d’oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball.

Amb això, el personal de l’Institut queda format per: 



• Catedràtics d’universitat (9)

Filiberto Pla Bañón

Jesús Lancis Sáez

José Joaquín Gual Arnau

José Salvador Sánchez Garreta

Pablo Company Calleja

Vicent Climent Jordà 

Jorge Mateu Mahiques

Salvador Hernández Muñoz

Andrés Marzal Varo

Vicente Palmer Andreu

 
• Professorat titular (24)

David Llorens Piñana

Enrique Tajahuerce Romera

Gladis Mínguez Vega

Joaquín Huerta Guijarro

Jorge Badenas Carpio

José Miguel Sanchiz Martí

José Ribelles Miguel

Juan Carlos Amengual Argudo

Juan Miguel Vilar Torres 

Juan Pablo Aibar Ausina

María Ángeles López Malo

Mercedes Fernández Alonso

Michael Gould

Miguel Chover Sellés

Óscar Belmonte Fernández

Pedro García Sevilla

Ramón A. Mollineda Cárdenas

Ricardo Quirós Bauset

Vicente Cervera Mateu



Inmaculada Remolar Quintana

Isabel Gracia Luengo

Cristina Rebollo Santamaría

José Martínez Sotoca

Vicente Javier Traver Roig

• Professorat contractat doctor (2)

Raúl Montoliu Colás

Francisco Ramos Romero

• Professorat associat a temps parcial (1)

Rubén Masó Carcasés

 
• Personal becari FPI i FPU (8)

Arturo Beltrán Fonollosa

Arturo Quintana Torres

Mónica Millán Giraldo

Pau Agustí Ballester

Raúl Martín Félez

Rubén Fernández Beltrán

Yasmina Andreu Cabedo

Sergi Trilles Oliver

• Personal contractat doctor de suport a grups (PICs) (4)

Adolfo Martínez Usó

Luis Martínez León

Pedro Latorre Carmona

Vicente Palazón González

• PDI contractat en projectes d’investigació (CICYT, CONSOLIDER, Europeus, etc.) (11)

Carlos Granell Canut

Eva Salvador Balaguer

Ignacio Jaime Piqueras Salazar

Laura Díaz Sánchez



Omel Mendoza Yero

Raúl Martínez Cuenca

Tomás J. Arnau Porcar

Vicente García Jiménez

Carlos González Ballester

Jesús Gumbau Portalés

Alain Tamayo Fong

• Personal PAS (1)

Rubén Garcia Vidal

Projectes

La participació en projectes continua sent un pilar bàsic per a l’Institut, ja que d’aquesta forma 
s’aconsegueixen fons de finançament i millora del bagatge científic i investigador del membres de 
l’Institut. L’INIT participa en projectes de manera individual i amb altres grups d’investigació de 
prestigi nacional o internacional. 

El llistat de projectes en els quals ha participat l’Institut durant aquest any és:

Contenido digital para juegos serios: creación, gestión, visualización e interacción (uji)

DETECCIÓN DE INTENCIÓNES DE DISEÑO EN BOCETOS DE INGENIERIA Y 
APLICACIÓN AL MODELADO BASADO EN BOCETOS. 

METODOLOGIAS AVANZADAS EN OBSERVACIÓN DE LA TIERRA: CALIBRACIÓN DE 
DATOS OPTICOS Y EXTRACCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

GEOMETRIA INTEGRAL, ESTEREOLOGIA Y ANALISIS DE IMAGEN MEDICA

DUALIDAD EN GRUPOS TOPOLOGICOS Y SU APLICACIÓN A LOS CODIGOS DE 
GRUPO.

EUROGEOSS: EUROPEAN APPROACH TO GEOSS  

NUEVA GENERACIÓN DE APLICACIONES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES: GESTIÓN DE INCENDIOS CON INFRAESTRUCTURAS DE 
DATOS ESPACIALES CON SERVICIOS DE GEOPROCESAMIENTO, 
VISUALIZACIÓNAVANZADA

GEOCLOUD

OPTICA DIFRACTIVA PARA TECNOLOGIA DE FEMTOSEGUNDO: DISPOSITIVOS Y 
APLICACIONES

VISIÓNAUTOESTEREOSCOPICA EN 3D MEDIANTE MODELIZACIÓN DE CAMPOS DE 
LUZ.

NUEVOS DESARROLLOS EN LA TEORIA DE COVARIANZAS ESPACIO-TEMPORALES Y 
SUS APLICACIONES

PROBLEMAS NOTABLES EN PROCESOS ESTOCASTICOS ESPACIO-TEMPORALES



CONFORMADO TEMPORAL DE PULSOS MEDIANTE ELEMENTOS OPTICOS 
DIFRACTIVOS.

TECNICAS INTERACTIVAS Y ADAPTATIVAS PARA SISTEMAS AUTOMATICOS DE 
RECONOCIMIENTO, APRENDIZAJE Y PERCEPCION.

ANALISIS GEOMETRICO EN SUBVARIEDADES DE UNA VARIEDAD DE RIEMANN

ANALISIS GEOMETRICO DE LA FUNCIÓNDISTANCIA EN UNA VARIEDAD 
RIEMANNIANA

CAMPOS DE LUZ AVANZADOS PARA VISUALIZACIÓN AUTOESTEREOSCOPICA 
INTERACTIVA 3D. CODIGO SOLICITUD

TECNOLOGIAS BASADAS EN AUTO-ESTEREOSCOPIA PARA LA VISUALIZACIÓN 3D 
DE MODELOS GRAFICOS Y ESCENAS REALES

CARACTERIZACIÓN VISUAL Y APRENDIZAJE ADAPTATIVO EN PROCESOS DE 
RECUPERACIÓN INTERACTIVA DE VIDEO.

MODELADO GEOMETRICO PARA JUEGOS SERIOS

ANALISIS Y RECONOCIMIENTO DE LA FORMA DE ANDAR: INTEGRACIÓN DE UN 
SISTEMA MULTIMODAL DE CARACTERIZACIÓN DEMOGRAFICA

INTERFEROMETRIA Y HOLOGRAFIA DIGITAL DE BAJA COHERENCIA CON LUZ 
BLANCA Y PULSOS LASER DE FEMTOSEGUNDO. APLICACIONES EN MICROSCOPIA 
3D Y TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA DE CAMPO COMPLETO

CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS Y RECONOCIMIENTO DE SUS ACCIONES 
UTILIZANDO PARADIGMAS EMERGENTES EN VISIÓN Y APRENDIZAJE 
COMPUTACIONALES

HERRAMIENTA INFORMATICA PARA LA TRANSCRIPCIÓN ASISTIDA DE TEXTOS 
IMPRESOS EN EUROPA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

A banda dels projectes que actualment estan en funcionament s’han preparat diverses convocatòries 
per a participar en projectes de caràcter nacional i internacional com son els projectes  del VII 
Programa Marc de la Comissió Europea. 

Cal destacar la presentació d’un projecte a la convocatòria Synergy Grants del European Research 
Council (ERC), ja que en aquesta convocatòria el que prima és la interdisciplinarietat del grup que 
es presenta que ha d’estar integrat com a màxim per quatre investigadors principals. L’INIT s’ha 
presentat amb un projecte titulat «IMATEC3D:  Advanced Imaging Technologies for 3D Content 
Managementamb» amb la participació de quatre dels seus membres:

• Filiberto Pla 
• Enrique Tajahuerce

• José Joaquín Gual
• Miguel Chover

Contractes

La signatura de projectes amb participació d’una entitat privada també  és un punt important en 
l’estratègia de l’INIT, ja que d’aquesta forma es participa en projectes amb una aplicació comercial 
i es fa transferència tecnològica cap al teixit empresarial, principalment de la província de Castelló.

El llistat de contractes que han estat en vigor durant aquest any és:



OSMOSIS - OPEN SOURCE MOBILE SENSORS INFORMATIO SYSTEM 

CONTRATO DE INVESTIGACION ENTRE UJI Y PERONDA CERAMICAS, S.A. PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO "COLECTOR CILINDRO-PARABOLICO DE MATERIAL 
CERAMICO" DE COOPERACION INTEREMPRESAS Y FINANCIADO POR EL CDTI. 

ADENDA AL CONTRATO ENTRE UJI-FUE-HOSPITAL PROVINCIAL PARA LA 
REALIZACION DEL PROYECTO "CARACTERIZACION DEL MELANOMA MEDIANTE 
IMAGEN ESPECTRAL" 

CONTRATO DE APOYO TECNOLOGICO ENTRE CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACION DE CASTELLON, LA UNIVERSITAT JAUME I Y LA FUE PARA LA 
INTEGRACION DE LA PLATAFORMA DE COMERCIO VIRTUAL "GLOBBAREA" 

CONTRATO DE FORMACION ENTRE UJI - TECNOCOM PARA LA REALIZACION DEL 
CURSO "JAVA Y XML" 

CONTRATO DE APOYO TECNOLOGICO ENTRE UJI-FUE-CAMARA DE COMERCIO 
PARA LLEVAR EL DESARROLLO DE UNA APLICACION PARA LA PRESENTACION DE 
"GLOBBAREA" 

ADENDA AL CONTRATO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
"INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE VISION ARTIFICIAL PARA LA 
DETECCION DE ACEITES Y GRASAS EN AGUAS RESIDUALES" PARA FACSA. 

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLOGICO ENTRE LA UJI Y JUSTA 
ARIÑO PEREZ PARA EL DESARROLLO DE UN ’CARTA DE RESTAURANTE 
INTERACTIVA’ 

EMISION DE INFORME ACERCA DE LA EVALUACION DEL PODER DE DETECCION DE 
UN CABLE POR PARTE DE UN SUPERVISOR CON LA AYUDA DE UN TELESCOPIO. 

ASESORAMIENTO SOBRE SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE GUIADO PARA VEHICULOS 
AUTONOMOS ALTERNATIVOS AL GUIADO LASER. 

IMPLEMENTACION DE UN PORTAL WEB PARA LA PROMOCION DE SALONI 
CERAMICA EN LA INDUSTRIA HOTELERA. 

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y ASESORAMIENTO SOBRE EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
PROPIA DE UN BRAZO MANIPULADOR ROBOTIZADO A PARTIR DE COMPONENTES 
DE MERCADO 

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ESTIMACION DE GRADOS BRIX-
FIRMEZA PARA CITRICOS Y FRUTA DULCE 

Activitats de formació i divulgació

D’acord amb la línia ja marcada altres anys, la formació i la divulgació científica ha sigut molt 
important dins de les activitats desenvolupades per l’Institut.

Dins de l’Institut s’imparteix el prestigiós Màster Erasmus Mundus de Tecnologies Geospacials. 
Aquest màster està impartit per un consorci de tres universitats europees que són la Universitat 
Jaume I, la Westfälische Wilhelms-Universität  Münster i  la Universidade Nova de Lisboa.  Així 
doncs, els alumnes que hi participen provenen de diversos països d’arreu del món. Aquest any han 
participat alumnes de la Xina,  Estats Units, Bangla Desh i Etiòpia, entre d’altres.

L’Institut també forma part del Màster Universitari de Sistemes Intel·ligents, on diversos membres 
de l’INIT imparteixen classes.



Aquests dos màsters tenen continuïtat amb els corresponents programes de doctorat que també estan 
adscrits a l’Institut.

Aquest curs s’ha donat especial  importància a la realització de seminaris científics per part dels 
membres de l’Institut. A més, aquest any s’ha potenciat la participació de ponents externs:

Seminaris científics:

• Linked Spatiotemporal Data for Linked Science 
• Heterogeneous System-on-Chip Architectures for Digital Signal Processing – Ponent Extern

• Técnicas de imagen integral
• Inspección visual de objetos complejos mediante técnicas de realidad aumentada 

• Geospatial Data Analysis. The SEXTANTE library – Ponent Extern
• The Economics of the Geospatial Technologies Market

• Human Action Recognition: Applications & Challenges 
• Teoría Geométrica de la Información 

• MATRICS: Un sistema de reconocimiento de placas de matrícula
• Aprendizaje e interacción – Ponent Extern

• Detección de elementos característicos ("features") de diseño en bocetos de ingeniería – Ponent 
extern  

• Geometric Techniques in shape classification 

• Topological Groups – Ponent extern

Congressos i jornades:

• L’INIT Autumn School on 3D Imaging Technologies
Data: del 3 al 7 d’Octubre

Lloc: Benicàssim, Castelló
Organització. INIT amb la col·laboració de l’Associació Espanyola de Reconeixement de 
Patrons (AERFAI) i de la Secció Espanyola d’Eurogàfics

Descripció: L’enfocament d’enguany de l’Autumn School és l’estudi dels enfocaments més 
rellevants en tecnologies d’imatge 3D i descobrir nous reptes i tendències d’aquesta àrea 
científica. Aquest esdeveniment està obert a qualsevol investigador o a l’estudiant de doctorat  
que estiga interessat a aprendre o actualitzar el seus coneixements sobre els enfocaments més 
importants en els camps del modelatge de dades 3D, el processament i la visualització, la 
computació GPU, l’holografia digital, les pantalles estereoscòpiques o la visió 3D humana, 
entre d’altres.
L’Autumn School 2011 va estar organitzat com a un curs intensiu de cinc dies. Els principals 
experts en el camp van presentar cada tutorial seguit d’una sessió de pràctica amb un 
programari específic perquè els participants adquiriren una millor comprensió de la teoria. 
També es va organitzar una sessió de pòsters, no formal, perquè els participants hi presentaren 
les seues investigacions en curs i interactuaren amb els col·legues científics.

El finançament i patrocini d’aquest esdeveniment va ser a càrrec de l’UJI, CEA (Comitè 
Espanyol d’Automàtica), Bancaixa, AERFAI, EG i del Departament de Llenguatges i Sistemes
 



• Jornada de divulgació a empreses

Data: 29 novembre 2011 
Lloc: Sala Multimèdia de l’INIT. Edifici TI

Organització: José Miguel Sanchiz, Director de l’Àrea de Transferència Tecnològica de 
l’Institut.
Descripció: El dia 29 novembre 2011 va tindre lloc la I Jornada de Divulgació de Activitats de 
l’INIT. En la jornada es van donar a conèixer les activitats de l’Institut que, segons el nostre   
parer, poden resultar de més interès i aplicabilitat en empreses i en la societat del nostre entorn. 
La jornada va consistir en unes presentacions i uns panells o taules de treball per acostar punts 
de vista entre els assistents i membres de l’Institut.

El finançament d’aquesta jornada va ser a càrrec de fons propis de l’Institut.

Productivitat científica

L’Institut de les Noves Tecnologies de la Imatge va quedar en primer lloc en el rànquing que va fer 
l’UJI  del  instituts  universitaris  segons  la  productivitat  científica.  Aquest  fet  va  repercutir 
favorablement  en  el  pressupost  i  ha  permès  dur  a  terme noves  accions  de  recerca.  A més,  va 
propiciar que s’adjudicara una plaça de funcionari interí PAS a l’Institut.

Publicacions

La publicació de resultats científics  en revistes i publicacions indexades de qualitat, tal com les 
publicacions indexades en el JCR, és fonamental per a donar a conèixer l’activitat desenvolupada en 
l’Institut  i  per  a  aconseguir  el  prestigi  necessari  per  a  poder  participar  en  projectes  de  gran 
envergadura.  Per això,  la  productivitat  en aquest  camp és  molt  important  i  l’INIT té  una clara 
predisposició  a  participar  en  totes  aquelles  publicacions,  congressos,  jornades,  etc.,  que 
afavorisquen aquests objectius.

Les  diferents  seccions  que  formen  l’Institut  han  aconseguit  publicar  en  revistes  de  projecció 
mundial i participar en congressos d’alt nivell, reconeguts internacionalment. Durant els anys 2011 i 
2012 l’INIT ha comptabilitzat que ha publicat en 130 ocasions,  la qual cosa suposa un increment 
del 7,1% respecte al període passat.

Convocatòria Programa de Foment de Projectes de Prova de Concepte

L’INIT,  dins  del  Programa  de  Foment  de  Projectes  de  Prova  de  Concepte,  va  llançar  una 
convocatòria per concedir ajuts a projectes de prova de concepte o de desenvolupament de prototips 
i així afavorir les col·laboracions entre les seccions de l’Institut i les possibilitats de participar en 
projectes  de  recerca  competitiva  o  en  convenis  de  transferència  tecnològica.  Era  condició 
imprescindible  que  els  projectes  presentats  comptaren  amb la  participació  de  membres  de  més 
d’una secció. Aquest programa està finançat amb fons del Pla Estratègic de l’Ins t itut i ha concedit 
ajudes per a desenvolupar dos projectes durant este any. 

Objectius

El objectiu primordial de l’INIT continua sent convertir-se en un centre de recerca que afavorisca 
l’activitat científica dels seus membres i que permeta una transferència tecnològica que comporte 
benefici a l’entorn social de l’Institut.

Amb aquest esperit, l’INIT continuarà desenvolupant el seu treball per a continuar sent el primer en 



el rànquing dels instituts a la nostra Universitat i assolint nous reptes científics.

La participació en nous projectes capdavanters i de caràcter internacional  és un obligació per  a 
aconseguir fonts de finançament i per a continuar creixent com a grup.

Tot açò sense oblidar l’aspecte formatiu que tota entitat universitària ha de tindre.

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau

L’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau de Castelló 
(IUDESP)

Es constitueix per a la investigació, docència i sensibilització al voltant de temes relacionats amb la 
pau i el desenvolupament social. En les seues activitats, l’IUDESP intenta transmetre valors de pau, 
solidaritat i diversitat entre les persones, les cultures i els pobles, i amb la seua tasca contribueix al 
desenvolupament dels drets humans, la defensa de la justícia social i la protecció del medi ambient.

Es caracteritza per la interdisciplinarietat i hi conflueixen investigadors de diferents disciplines com 
ara la comunicació, la sociologia, la filosofia, l’educació, la psicologia  o l’economia, entre altres. 
Així  mateix,  manté  el  caràcter  transversal  de la  perspectiva  de  gènere.  Actualment,  conformen 
l’IUDESP un total de 43 membres entre investigadors honorífics, personal docent i investigadors de 
la  Universitat  Jaume  I,  personal  investigador  extern,  investigadors  en  formació  i  personal  de 
administració i serveis.

Grups d’investigació

L’IUDESP s’adscriu a dos grups d’investigació:
• El Centre d’Anàlisis de la Comunicació del Tercer Sector C-ACTS. Aquest grup sorgeix en 

l’any 2002 per investigar les estratègies de comunicació emprades pels emissors del tercer 
sector, les agències publicitàries, les gestores de mitjans de comunicació i les institucions 
públiques vinculades als assumptes socials.

• El grup 030 Desenvolupament Social i Pau (Filosofia, Comunicació, Educació i Ciutadania) de 
l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic de la Universitat 
Jaume I de Castelló (OCIT). Les investigacions d’aquest grup interdisciplinari son també al 
voltant de conflictes, democràcia, cooperació internacional, psicologia social, cultura de pau, 
discurs, gènere, cinema i eficàcia cultural.



 

Publicacions

Les publicacions de més rellevància durant aquests mesos són les següents:

Migraciones y cultura de paz: educando y comunicando solidaridad.

Editors: Eloísa Nos Aldás, Eduardo Sandoval Forero y Alex Iván Arévalo Salinas

Editorial Dykinson S.L. ISBN: 9788415455349 ISBN: 9788480218535.

Any de publicació:2012

El  llibre  s’emmarca  en  el  projecte  Migraciones  Rumanas  en  Castellón.  Un  análisis  desde  los 
estudios  de  paz  aplicando  un  enfoque  interdisciplinario,  de  l’Observatori  Permanent  de  la 
Immigració de la Universitat Jaume I, que és va realitzar d’abril de 2010 a gener de 2011 i que del 
qual va ser Eloísa Nos. 

Aquesta obra es planteja com una eina de sensibilització de caràcter multidisciplinari dirigida a les 
persones interessades a conèixer més detalls sobre la complexitat de les migracions internacionals. 
Des dels  estudis  de  pau,  aquesta  publicació reflexiona  sobre les alternatives  a  la  violència  i  el 
patiment humà que afligeixen milions d’immigrants, principalment, perquè l’IUDESP creu que un 
altre món és possible i, en aquest horitzó, els investigadors i acadèmics tenen molt per aportar als 
debats en el seu paper d’agents de pau i capdavanteres d’opinió.

Participació en congressos

Quant a les ponències a congressos, destacaríem la ponència de caràcter científic que va fer Eloísa 
Nos Aldás el 22 i 23 de març de 2012 en la Universidad de Málaga, amb el títol “Universitat, tercer 
sector i formació en comunicació per a la solidaritat” dins del marc del XIII Fòrum d’Investigació 
en  Comunicació: el paper de la Universitat en els processos de comunicació i cooperació per al 
desenvolupament social i humà.

També es va col·laborar amb l’edició del llibre Figures de l’aflicció humana, dins del marc del cicle 
de cinema, conferències i publicacions per al MUVIM, celebrat a novembre de 2011 i dirigit per 
Vicente Sánchez Biosca.

Docència

L’IUDESP  va  organitzar  seminaris,  cursos  de  doctorat  i  cursos  d’estiu  per  a  complementar 
l’activitat  formativa.  Aquesta  activitat  té l’objectiu de millorar  la formació tant acadèmica com 
personal dels estudiants i reflexionar  sobre temes d’interès i d’altres punts de vista per focalitzar-
los.

Quant  a  la  docència,  el  curs  acadèmic  2011-2012  ha  estat  marcat  per  molts  esdeveniments  i 
activitats importants:

• Es va cloure la XVII edició del màster universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament, que va comptar amb la participació de 77 estudiants de 36 nacionalitats. 
Entre  els estudiants de segon any (bienni (2010-2012-) i de primer any (bienni 2011-2013). 
D’una banda, la participació d’estudiants procedents de països en vies de desenvolupament va 
ser  possible  gràcies  a  les  beques  concedides  per  la  Generalitat  Valenciana,  de  l’UJI,  la 
Fundació Carolina, l’OCIE de l’UJI, l’AECID, la Fundació General, el MEC i el suport que 
ens brinden Bancaixa-Fundació Caixa Castelló i l’ajuntament de Castelló de la Plana. També hi 
van participar 40 professors de 11 nacionalitats diferents procedents d’universitats i institucions 
de reconegut prestigi internacional tant del Nord com del Sud.

• S’han defès 7 tesis de màster en les convocatòries d’abril  i juny. Es preveu la defensa de 25 



més en la convocatòria de setembre.  La via professional del  màster i  la matèria Estada en 
Pràctiques  ha  permès  sis  estudiants  experimentar  pràctiques  en  pau,  conflictes  i 
desenvolupament en diversos organismes internacionals. També hem comptat amb estudiants 
del  Pràcticum  de  les  carreres  de  Filologia  Anglesa,  Traducció  i  Interpretació,  Turisme, 
Humanitats, Comunicació i Publicitat, que han realitzat les seues pràctiques en el marc de les 
nostres activitats.

• El  doctorat en Estudis Internacional de Pau, Conflictes i Desenvolupament, ha estat distingit 
amb la Menció Cap a la Excel·lència pel Ministeri d’Educació amb vigència des del curs 2011-
2012 fins els curs 2013-2014, menció que reflecteix el nostre compromís i esforç intel·lectual i 
acadèmic en la  defensa,  aquest  curs,  de tres noves  tesis  doctorals:  Thayyib Sahini  Kadher 
Mohien (Índia), Alberto Cabedo Mas (Espanya) i Frank Vollmer (Alemanya).

• Per al curs 2011/2012, el programa de doctorat organitzà els següents cursos:

• “Peace  Research Methodologies”. Norbert Koppensteiner de la Universitat d’Innsbruck del 2 
al 4 de maig 2012.

• “Nuevos enfoques en la paz y los conflictos: Paz y Métodos Elicitivos de la transformación de 
conflictos”. Josefina Echavarria de la Univeristat de Viena. Del 14 al 17 de maig de 2012.

• “Research  Design:  Methodologies  en  Pragmatic”.  Peter  Lawler  de  la  Universitat  de 
Manchester. Del 28 al 31 de maig.

• En els  seminaris  permanents, han participat importants conferenciants de l’àmbit dels  estudis 
per la pau:

• Víctor  Sampedro,  el  23  de  gener  de  2012  “Epistemología  y  metodologías  empíricas  de 
investigación de movimientos sociales y ciberactivismo”.

• Vicente Benet, el 3 de febrer de 2012 va fer un seminari que va versar al voltant del concepte 
de “Víctima”.

• Raquel  Reynoso.  El  30 de març de  2012 “ Reconstrucción de Memorias  Colectivas  post 
conflicto armado interno en Perú. Un proceso de interpelación mutua entre los actores”.

• Eloísa Nos, Amador Iranzo i Alessandra Farné, 20 d’abril de 2012 “ El movimiento del 15M 
como actualidad  de  la  comunicación para el  desarrollo:  una  revisión  conceptual  desde  el 
análisis de su discurso y su interpretación por la prensa”.

• Salvador  Seguí,  el  8  de  juny  de  2012  “Progreso  epistémico:  controversia  metacientífica 
institucionalizada vs. “reglas de pulgar” dogmáticas”.

• Organització del curs d’estiu de la Universitat Jaume I de Castelló,  amb el Vicerrectorat de 
Cultura i Extensió Universitària,  Anomenat “ Globalització, solidaritat  i  altermundisme” de 
l’11 al 13 de juliol de 2012. Van participar nombrosos membres de l’IUDESP i altres destacats 
ponents com ara Arcadi Oliveres , Carlos Taibo, Víctor Silva i Andrés Piqueras.



Dep. de Ciències de la Comunicació

Departament de Ciències de la Comunicació

Congressos Nacionals

XI Congrés de Comunicació Local (ComLoc 2011): «La premsa local davant el repte digital » 

Data:

15 i 16 de desembre de 2011

Òrgan:

Departament  de  Ciències  de  la  Comunicació  i  Servei  de  Comunicació  i  Publicacions  de  la 
Universitat Jaume I.

Organització:

Universitat Jaume I 

FUE-Fundació Universitat Jaume I-Empresa

Diari Mediterráneo 

Direcció:

Andreu Casero Ripollés

Breu descripció:

S’analitza la situació actual de la premsa local, que es troba immersa en un context de profunds 
canvis marcat per la digitalització i la web 2.0. L’emergència de nous models de negoci, l’impacte 
de  la  convergència,  la  transformació  dels  perfils  dels  seus  professionals,  la  irrupció  de  noves 
plataformes com els  dispositius  mòbils  o  les  xarxes  socials,  els  canvis en les  relacions  amb el 
públic,  l’aparició  de  micromitjans  i  de  continguts  hiperlocals  que  aprofundeixen  en 
l’especialització…, són alguns dels múltiples processos cridats a alterar el panorama i l’escenari de 
la premsa local. Els nombrosos fronts oberts en el periodisme de proximitat conviden a pensar en el  
futur. Es tracta, en suma, d’un congrés per a reflexionar sobre l’evolució de la premsa local en l’era 
digital.

Col·laboració:

AAPCV-Associació d'Agències de Publicitat de la Comunitat Valenciana 

adComunica.

Seminaris nacionals

Seminari  de coordinació del  professorat  del  Departament de Ciències  de la  Comunicació: 
“Embolics a la facultat: docència universitària i xarxes socials” 

Data:

29 de novembre



Òrgan:

Departament de Ciències de la Comunicació

Organització:

Departament de Ciències de la Comunicació

Direcció:

Emilio Sáez

Breu descripció:

Es planteja un taller sobre l'ús de les xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn) en les pràctiques 
docents, per a l'aprofitament dels seus recursos i potencials. 

Dep. de Dret Privat

Seminaris

Règim Jurídic del Sector Postal 

Data

15 de desembre de 2011

Òrgan

Departament de Dret Privat.

Organització

Centre de Dret del Transport Internacional (CEDIT)

Direcció

Mª Victoria Petit Lavall.

Breu descripció

Anàlisi de la reforma del sector postal a Espanya després de la publicació de la Llei 43/2012, de 30 
de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris  i del mercat postal. Per  això es va 
comptar amb la participació de professors universitaris, mercantilistes i administrativistes, advocats, 
representants de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, S.A i del Subdirector General de Serveis 
Postals del Ministeri de Foment. 

Finançament o patrocini

Fundació Caixa Castelló-Bancaixa-UJI.

Ministeri de Ciència i Innovació.

Responsabilitat  de les multinacionals: Estat de la qüestió

Data

25 de maig de 2012



Òrgan

Departament de Dret Privat, Àrea de Dret  Internacional Privat.

Organització

Àrea de Dret  Internacional Privat.

Direcció

Francisco Javier Zamora Cabot, Lorena Sales Pallarés.

Breu descripció

El Seminari de Multinacionals i Drets Humans va desenvolupar el tema de la responsabilitat en sis 
ponències, i va assolir un molt alt nivell científic i èxit entre l'audiència. 

Finançament o patrocini

Fundació  Universitat  Empresa,  Huri-Age,  Facultat  de  Ciències  Jurídiques  i  Econòmiques  i 
Conselleria d'Educació Formació i Ocupació.

 

Conferències 

El nou règim de l'embargament  preventiu  de vaixells 

Data

3 d'abril de 2012

Òrgan

Departament de Dret Privat. Àrea de Dret  Mercantil.

Organització

Àrea de Dret Mercantil.

Direcció

Andrés Recalde Castells.

Breu descripció

Anàlisi del règim jurídic aplicable a l'embargament preventiu de  vaixells després de l'entrada en 
vigor  a  Espanya del  conveni  internacional  sobre  l'embargament  preventiu  de  vaixells,  firmat a 
Ginebra el 12 de març de 1999.

Finançament o patrocini

Àrea de Dret  Mercantil.

Conferencia del Prof. Dr. Giuseppe Guizzi

Data

2 de maig de 2012

Òrgan

Departament de Dret Privat. Àrea de Dret  Mercantil.



Organització

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

Àrea de Dret Mercantil.

Direcció

Andrés Recalde Castells.

Breu descripció

La  conferència va aprofundir en coneixements tècnics i de fons sobre la competència deslleial i 
sobre  els  instruments  d'incorporació  de  les  Directives  comunitàries,  aportant  a  l'estudiant  una 
connexió amb el món universitari que excedeix les nostres fronteres.

Finançament o patrocini

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

Departament de Dret Privat

Jornades 

Jornades sobre la reforma de la Llei concursal.

Data

28 i 29 de novembre de 2011

Òrgan

Departament de Dret Privat Àrea de Dret  Mercantil

Organització

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Il·lustre Col·legi  d'Advocats, d'Economistes, de Titulats Mercantils i Empresarials de Castelló

Direcció

Andrés Recalde Castells

Breu descripció

Les  jornades  van  estar  destinades  a  professionals  dedicats  a  l'aplicació  del  Dret  Concursal 
(especialment  advocats,  economistes  i  titulats  mercantils)  així  com  a  estudiants  d'aquestes 
disciplines, amb un reeixit nombre d'inscripcions i, per tant, gran afluència de públic.  

Finançament o patrocini

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Dep. de Dret Públic

Congressos, jornades i seminaris internacionals 

Jornada. Reptes a la privacitat en l’era de la globalització: un estudi comparat entre Canadà, 
Regne Unit, Estats Units i Espanya 



Data

12 de desembre de 2011 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Constitucional 

Direcció

Cristina Pauner Chulvi 

Breu descripció

La  jornada  ha  comptat  amb  la  presència  d’experts  internacionals  que  han  exposat  les 
característiques i els reptes que planteja la protecció de dades de caràcter personal als ordenaments 
dels seus països (Canadà, Regne Unit, Estats Units i Espanya). 

Finançament o patrocini

Projecte  P11A2008-07.  2008.  Pla  de  promoció  Bancaixa.  Projecte  CONSOLIDER HURI-AGE. 
(CSD2008-068). Deganat de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. 

Congrés.  Noves  amenaces  a  la  seguretat  nacional:  terrorisme,  criminalitat  organitzada  i 
tecnologies de la informació i la comunicació 

Data

17 i 18 d’octubre de 2011 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal 

Direcció

José Luis González Cussac i María Luisa Cuerda Arnau 

Breu descripció

En aquest congrés van participar professionals i acadèmics dels àmbits als quals es refereix el títol,  
tant de caràcter nacional com internacional que van posar de manifest quin és l’estat de la qüestió 
en els seus respectius països (Itàlia, Mèxic, Brasil, EUA, Tailàndia...). L’objecte de tractament es va 
centrar en com utilitzen els grups criminals les noves tecnologies i quin ús en fan les forces i cossos  
de seguretat en compliment de la funció d’investigació dels delictes. 

Finançament o patrocini

Ministeri de Ciència i Innovació, BP, policia local de l’ajuntament de Castelló i Universitat Jaume I



Congressos, seminaris, jornades i conferències nacionals

Jornada. Jornada sobre eleccions 

Data

19 d’octubre de 2011 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Constitucional 

Direcció

Beatriz Tomás Mallén 

Breu descripció

Taula  redona moderada  per  Rosario  García  Mahamut,  catedràtica  de  Dret  Constitucional  de  la 
Universitat Jaume I i vocal de la Junta Electoral Central, en la qual van intervenir Artemi Rallo 
Lombarte,  catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat  Jaume I amb la ponència titulada 
«Pluralisme i  neutralitat  dels  mitjans de comunicació durant el  procés electoral» i  Pablo Oñate 
Rubalcaba, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de València amb la 
ponència titulada «L’eclosió de la mobilització ciutadana en els albors del segle XXI a Espanya: una 
contextualització per al debat». 

Finançament o patrocini

Conselleria de Justícia i Benestar Social. Generalitat Valenciana i projecte CONSOLIDER HURI-
AGE 

Jornades.  Jornades  sobre  la  ciutadania  autonòmica  a  l’exterior.  comunitats  autònomes  i 
emigració 

Data

14 i 15 de novembre de 2011 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Constitucional 

Direcció

Cristina Pauner Chulvi 

Breu descripció  

Les jornades sobre emigració autonòmica han suposat un marc de reflexió en el qual professors 
universitaris especialitzats en la matèria han reflexionat sobre les novetats legislatives que afecten el 
col·lectiu de ciutadans espanyols a l’exterior. Qüestions com l’impacte econòmic de l’emigració, la 
titularitat i exercici dels drets de participació política dels emigrants, el repartiment de competències 



entre l’Estat i les CCAA en matèria migratòria, entre d’altres, han sigut objecte d’anàlisi en les 
jornades.

Finançament o patrocini

Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana (AORG/2011/141) i projecte CONSOLIDER 
HURI-AGE 

Curs. Parlament universitari 

Data

2n semestre del curs 2011-12 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Constitucional

Direcció

Beatriz Tomás Mallén i Cristina Pauner Chulvi 

Breu descripció

L’estudiantat que participa en l’activitat acudeix a les Corts organitzat en grups parlamentaris –que 
coincideixen  amb  les  sis  universitats  valencianes  que  hi  participen–  on  s’elegeix  el  Consell  i 
s’elabora un projecte de llei al qual se li dóna el tràmit parlamentari complet fins a l’aprovació. 

Finançament o patrocini

Corts Valencianes 

Curs. Curs de dret parlamentari: la funció representativa del parlament 

Data

23 d’abril de 2012 

Òrgan

UJI - Corts Valencianes 

Organització

Àrea de Dret Constitucional

Direcció

Beatriz Tomás Mallén i Cristina Pauner Chulvi 

Breu descripció

La conferencia inaugural «Ciutadania i representació política» ha estat a càrrec de Rosario García, 
catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat Jaume I de Castelló i vocal de la Junta Electoral 
Central. Les altres dos conferències amb el títol «El Parlament com a futur o el futur del Parlament» 



i «La crisi representativa dels Parlaments» han estat a càrrec de Jesús María Corona, lletrat del 
Parlament de Cantàbria i Lluís Aguiló, lletrat de les Corts Valencianes i professor titular de Dret  
Constitucional de la Universitat de València. La jornada s’ha tancat amb una taula redona en la qual 
van participar representants dels quatre grups parlamentaris. 

Finançament o patrocini

Corts Valencianes 

Conferència. «La caducitat en els procediments tributaris» 

Data

14 de novembre de 2011. Sala d’actes Alfons el Magnànim, FCJE 

Òrgan

Departament de Dret Públic. Àrea de Dret Financer i Tributari 

Organització

Àrea de Dret Financer i Tributari 

Direcció

Germán Orón Moratal 

Breu descripció

Anàlisi dels diversos problemes que la falta d’homogeneïtat en la regulació de la caducitat planteja 
en els procediments tributaris i en el sancionador, i la transcendència d’aquests en la interrupció de 
la prescripció.

Finançament o patrocini

Pla estratègic del Departament de Dret Públic

Conferencia. «L’arbitratge com a equivalent jurisdiccional» a càrrec d’Antonio Fernández de 
Bujan, catedràtic de Dret Romà de la Universitat Autònoma de Madrid

Data

26 d’octubre de 2011 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Romà

Direcció

Amparo Montañana Casaní i Carmen Lázaro Guillamón

Breu descripció  

L’arbitratge com a nova via de solució de conflictes. 



Finançament o patrocini

Conveni BP Oil Espanya i la Universitat Jaume I

Seminari. VI Seminari de Dret de Successions: fonaments jurídics i legislació civil, comuna, 
autonòmica i europea

Data

Del 27 de setembre de 2011 fins al 20 de desembre de 2011 

Òrgan

Departament Dret Públic. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Organització

Àrea de Dret Romà

Direcció

Amparo Montañana Casaní i Carmen Lázaro Guillamón 

Breu descripció

Enguany hem centrat el seminari en el Dret de Successions ab intestato. Hem estudiat l’evolució i 
els  canvis  del  Dret  de  Successions  ab  intestato des  de  Roma fins  als  nostres  dies  de  manera 
paral·lela a l’estudi dels canvis socials en les estructures familiars. Des d’un plantejament històric 
ens hem acostat al present i al futur immediat. 

Finançament o patrocini

Ajudes Bancaixa i matrícula dels assistents

Conferència. «Límits constitucionals a la investigació criminal»

Data

2 de febrer de 2012 

Òrgan

Departament de Dret Públic 

Organització

Àrea de Dret Penal-Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat (CEPS) 

Direcció

Caty Vidales Rodríguez 

Breu descripció

La ponència va tindre com a objecte un breu resum dels principis constitucionals que operen com a 
límits de la investigació criminal i les principals dificultats amb les quals es troben els membres de 
les forces i cossos de seguretat encarregats de la investigació del delicte. Es va fer especial èmfasi  
en la doctrina constitucional sobre la prova prohibida.



Finançament o patrocini

Títol propi de graduat en Seguretat i Ciències Policials 

Conferència. «La investigació dels delictes informàtics: dificultats pràctiques»

Data

9 de febrer de 2012 

Òrgan

Departament de Dret Públic 

Organització

Àrea de Dret Penal-Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat (CEPS) 

Direcció

Caty Vidales Rodríguez 

Breu descripció

Donada la importància que està adquirint aquesta manifestació de la delinqüència, es va fer especial 
incidència en els principals delictes que es cometen a través de les noves tecnologies i les dificultats 
pràctiques  amb  les  quals  es  troben  els  especialistes  encarregats  de  la  seua  investigació, 
especialment, els membres de l’Equip d’Investigació de Delictes Telemàtics de la Guàrdia Civil. 

Finançament o patrocini

Títol propi de graduat en Seguretat i Ciències Policials 

Conferència. «La inspecció tècnica ocular en l’escenari del crim»

Data

16 de febrer de 2012 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal-Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció  

Es va instruir els assistents sobre la conducta que ha de seguir-se en la recollida i l’anàlisi d’indicis i 
proves de la  comissió d’un fet  delictiu,  amb especial  referència  a  la  cadena de custòdia i  a  la 
validesa probatòria d’aquests. 



Finançament o patrocini

Títol propi de graduat en Seguretat i Ciències Policials 

Conferència. «Criminologia i criminalística. La criminologia enfront de la policia científica»

Data

23 de febrer de 2012 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal-Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat (CEPS) 

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció  

Aquesta  activitat  va  tenir  com a  principal  objectiu  posar  de  manifest  els  punts  en  comú  que 
presenten aquests dos sabers i com poden interconnectar-se per a contribuir a la investigació i la 
repressió dels delictes i, per tant, a la millora de l’administració de justícia. L’explicació no és altra 
que la dificultat de fer cara a aquest greu problema que exigeix solucions integrals. 

Finançament o patrocini

Títol propi de graduat en Seguretat i Ciències Policials 

Conferència. «Identificació lofoscòpica»

Data

1 de març de 2012 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal-Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat (CEPS)

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció  

Es va analitzar  el  procés  d’identificació a  través  de les  empremtes  digitals.  Es  va  examinar  la 
classificació de petjades més esteses i les dificultats que presenta aquest tipus d’identificació des 
d’una perspectiva eminentment pràctica. 



Finançament o patrocini

Títol propi de graduat en Seguretat i Ciències Policials

Conferència. «Centres penitenciaris i règim de comunicacions»

Data

29 de març de 2012 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal-Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat (CEPS)

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció  

La conferència  va  suposar  una  breu  introducció  al  sistema penitenciari  espanyol  i,  a  causa  de 
l’especial  actualitat  del  tema,  es  va  atendre  especialment  el  règim de  comunicacions  dins  dels 
centres penitenciaris i les repercussions de la seua interceptació. 

Finançament o patrocini

Títol propi de graduat en Seguretat i Ciències policials

Conferència. «Necroidentificació»

Data

19 d’abril de 2012 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal-Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat (CEPS)

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció  

En aquesta xarrada es va explicar a l’alumnat els mètodes que se segueixen per a la identificació de 
cadàvers  i  restes  cadavèriques,  així  com els  protocols  d’actuació  en  el  cas  de  catàstrofes  amb 
múltiples víctimes.

Finançament o patrocini

Títol propi de graduat en Seguretat i Ciències policials

http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=cadav%E9ricos


 

Conferència. «Les oficines d’atenció a les víctimes: el seu funcionament»

Data

26 d’abril de 2012 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal-Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat (CEPS) 

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció  

La  conferència  va  servir  per  a  conèixer  el  funcionament  pràctic  d’aquestes  oficines,  el  tipus 
d’assistència  que  presten  i  la  informació  sobre  a  quines  ajudes  tenen  dret  les  víctimes  i  el 
procediment per a sol·licitar-les. 

Finançament o patrocini

Títol propi de graduat en Seguretat i Ciències policials

Jornada. Jornada d’especialistes en dret penal i administratiu per a analitzar l’adequació de 
la normativa penal i administrativa al règim de sancions previst en la convenció UNESCO de 
2001

Data

30 de novembre de 2011 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Internacional Públic 

Direcció

Mariano A. Aznar Gómez 

Breu descripció  

L’objectiu fonamental del seminari d’investigadors pertanyents a àmbits jurídics interdisciplinaris 
(tècnics  i  juristes  especialistes  en  dret  internacional,  administratiu  i  penal)  va  ser,  a  partir  del 
coneixement de la normativa aplicable (internacional, estatal i autonòmica), elaborar unes primeres 
reflexions, així com unes directrius inicials bàsiques, en la possible futura reforma de la legislació 
estatal i autonòmica sobre el patrimoni cultural subaquàtic.

Finançament o patrocini

Projecte «L’adaptació de la legislació espanyola a les noves regles relatives a la protecció jurídica 



del patrimoni cultural subaquàtic» P11A2009-05 del Pla de promoció de la investigació Fundació 
Caixa Castelló-Bancaixa 

Reunió. Reunió sobre la formació en la protecció del patrimoni cultural subaquàtic, per a la  
qual  cosa  es  comptaria  amb  la  col·laboració  i  el  copatrocini  del  Museu  Nacional 
d’Arqueologia Subaquàtica 

Data

1 de desembre de 2011 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Internacional Públic 

Direcció

Mariano J. Aznar Gómez 

Breu descripció  

Es  va  organitzar  una  reunió  d’experts  per  a  avaluar  la  necessitat  de  creació  d’un  Màster 
Interuniversitari d’Arqueologia Subaquàtica. Entre altres assumptes, es van discutir i es van acordar 
els punts següents:

Creació del màster, biennal, coordinat en principi per la Universitat de Barcelona, però que segons 
el moment de presentació de les sol·licituds a l’ANECA i a les universitats, podria canviar la 
coordinació.

Les universitats i centres participants serien les universitats Jaume I, de Barcelona, de València, de 
Saragossa, de Múrcia i de Cadis, i es comptaria amb el suport tècnic i institucional d’ARQVA i els 
centres d’arqueologia d’Andalusia, de Catalunya i de la Comunitat Valenciana. 

Finançament o patrocini

Projecte «L’adaptació de la legislació espanyola a les noves regles relatives a la protecció jurídica 
del patrimoni cultural subaquàtic» P11A2009-05 del Pla de promoció de la investigació Fundació 
Caixa Castelló-Bancaixa.

Dep. de Filosofia i Sociologia

Congressos nacionals

XX Congrés EBEN “La imatge de l’empresa en el segle XXI”

Data

20, 21 i 22 de juny de 2012



Organització

EBEN Red Española Ética, Economía y Dirección, i Fundación Étnor 

Direcció

Emilio Tortosa, president de la Funadació Etnor

Breu descripció

La situació actual de crisi ha posat en relleu la necessitat de repensar la manera en què interactuen  
avui dia empresa i societat. D'una banda, la imatge de l'empresa, vinculada a la seua reputació, s'ha 
convertit cada vegada més en l'element de referència i de connexió dels diferents grups d'interès 
amb les organitzacions, motiu pel qual un gran nombre d'empreses han fet de la seua imatge un 
element clau que desenvolupen i treballen en profunditat. Però, d'altra banda, cada vegada és més 
habitual  llegir  experts  de  diferents  àmbits  parlar  de  crisis  de  confiança  cap  a  organitzacions  i 
institucions econòmiques i empresarials. 

Aquesta  divergència  entre  els  esforços  de  l'empresa  per  generar  una  bona  imatge  i  l'escassa 
credibilitat que en ocasions aquesta genera en la societat provoca un distanciament que perjudica 
tant l'empresa com la societat en el seu conjunt. 

Sens dubte, el paper de l'ètica és clau per a ajudar a revitalitzar l'economia i les empreses, orientant 
la finalitat d'aquestes a la millora de la societat. Però, a més d'açò, les empreses necessiten també 
construir relats que tinguen en l'ètica un factor fonamental per a la generació de la confiança i  
credibilitat que tota organització necessita per a perdurar en el mercat. 

Si, a més, tenim en compte que el paper de l'empresa en la societat actual és clau per a aconseguir  
un  desenvolupament  ètic,  social  i  econòmic  a  l'altura  dels  reptes  presents,  resoldre  aquesta 
divergència es converteix en un element fonamental. 

En aquest sentit, en el XX Congrés de EBEN Espanya es pretén reflexionar i debatre sobre aquestes 
qüestions que vinculen l'aposta ètica de les empreses amb la percepció que la societat  té sobre 
aquestes,  aportant  també  nous  enfocaments  des  de  les  neurociències  aplicades  a  l'empresa  i 
l'economia, com són el neuromàrqueting i la neuroeconomia.

Patrocina

Generalitat Valenciana

Jornades nacionals

X Jornada de Comitès de Bioètica Assistencial de la Comunitat Valenciana. La salut en la crisi

Data

25 maig 2012

Organització

Comitè de  Bioètica  Assistencial  de l’Hospital  General  de  Castelló,  la  Universitat  Jaume I  i  la 
Fundació ÉTNOR .

Direcció

Mercedes Correoso Martínez, Presidenta CBA.

Secretaria: Irene Brell Rodríguez, Doctora Econòmica del Departament de Salut de Castelló.

Breu descripció



En les X Jornades de Comitès de Bioètica Assistencial de la Comunitat Valenciana es proposa una 
reflexió  sobre  les  repercussions  que  l'actual  situació  de  crisi  econòmica  puga  tenir  en  la 
sostenibilitat del nostre sistema sanitari i en la salut dels ciutadans. 

Els estudis realitzats apunten que les situacions de recessió econòmica incideixen en el benestar 
físic  i  mental  de la  població;  es  pateix més estrès  i  augmenten les  consultes  relacionades  amb 
patologies com ara ansietat  i  depressió.  Tampoc es donen les millors condicions  per a afavorir 
hàbits saludables o l'abandó de conductes perjudicials per a la salut. 

Patrocina

Agencia Valenciana de Salut, Generalitat Valenciana, Hospital General de Castelló i Fundació Caixa 
Castelló-Bancaixa.

IV Jornades de Professors de Sociologia d'Empresa i de les Organitzacions

Data

8  i 9 juny 2012

Organització

Departament  de  Filosofia  i  Sociologia  i  l'Asociación  Iberoamericana  de  Sociología  de  las 
Organizaciones (AISO-ISA).

Direcció

Amparo Fabra Galofre; Ana Giménez Adelantado; José Fco. López Segarra, i Reis Lloria Adanero, 
Departament de Filosofia i Sociologia

Breu descripció

En aquesta IV edició de les Jornades, intentant seguir la mateixa línia que en les Jornades anteriors, 
tractarem  de  promoure  una  vegada  més  la  trobada  del  professorat  que  treballa  en  l'àrea  de 
sociologia  i  altres  ciències  socials,  i  aplica  els  seus  coneixements  a  l'estudi  de  les  empreses  i 
organitzacions, treball, relacions laborals… amb la finalitat d'intercanviar idees, experiències, línies 
de treball i debatre conjuntament els problemes i interrogants que s'han intensificat i ampliat amb el  
canvi  de  plans  d'estudis en  la  universitat  espanyola  en  la  seua  adequació  a  l'espai  europeu 
d'educació superior. 

Les Jornades s'organitzaran entorn de tres amplis temes que considerem d'especial interès per a tots 
nosaltres: 

• Plantejaments teòrics i pràctics actuals en sociologia d'empresa i de les organitzacions, treball, 
relacions laborals. 

• Projectes d'investigació en aquests camps d'estudi. 
• Adaptació d'aquests camps d'estudi a l'espai europeu d'educació superior (projectes d'innovació 

educativa, plans d'estudi, pràcticum, materials, metodologia…). 

Patrocina

Facultat de Ciències Jurídiques i Economiques; Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat  
Jaume I; Bancaixa i BP Oil.



Dep. de Física

Congressos i jornades internacionals 

Congrés. 1st Meeting SOBONA

Data

25 de gener de 2012

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

Direcció

Juan Bisquert Mascarell

Breu descripció

Les presentacions van tenir  com a finalitat  proporcionar una visió àmplia i ràpida de les línies 
d’investigació de tots aquests investigadors convidats. La trobada va estar finançada pel projecte 
SOBONA, que és un projecte internacional del setè programa marc europeu. 

Finançament o patrocini

Setè Programa Marc de la Unió Europea

Congrés. International Conference on Simulation of Organic Electronics and Photovoltaics 
2012

Data

10-13 de juny de 2012

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

Direcció

Juan Bisquert Mascarell

Breu descripció

Els productes de l’electrònica orgànica i de l’energia fotovoltaica han entrat amb èxit en el consum 
d’electrònica i  en  els  mercats  d’energia  renovable.  La comercialització d’aquests  ha  augmentat 
progressivament  i  en  l’actualitat  tothom pot  gaudir  d’increïbles  nous  productes.  Uns  exemples 
serien  les  cèl·lules  solars  de  plàstic  flexible  i  les  pantalles  OLED  d’estalvi  d’energia  per  a 
dispositius  mòbils  i  productes  d’il·luminació.  En  vista  d’aquest  èxit  comercial,  es  pot  tenir  la 
temptació  de fer  cas  omís  dels  molts  desafiaments  en matèria  d’investigació  que encara estem 



afrontant en aquest camp i que són nombrosos.

Finançament o patrocini

Generalitat Valenciana

Conferència.  Protein  translocation  through  a  nanopore:  alpha-synuclein  in  beta-barrel 
channels

Data

11 de juny de 2012

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Biofísica Molecular

Direcció

Vicente Aguilella

Breu descripció

Conferència del Dr. Sergey M. Bezrukov (NIH, Bethesda, MD, EUA), amb discussió posterior amb 
assistència  d’investigadors  de  l’UJI,  la  Universitat  Politècnica  de  València  i  la  Universitat  de 
València (Estudi General).

Finançament o patrocini

Departament de Física

Congrés. Impedance Spectroscopy school 

Data

14 de juny de 2012

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

Direcció

Juan Bisquert Mascarell

Breu descripció

Permetre als  científics estudiar  el  comportament  del  material  o  dispositiu  en una computadora. 
D’una banda, els models numèrics ajuden a entendre i interpretar el temps de mesurament per a 
poder  desenvolupar  models  físics  refinats  i  de  confiança.  D’altra  banda,  els  models  permeten 
optimitzar materials i dispositius. 



Els avanços en aquest camp es basen en l’enfocament interdisciplinari, que combina l’experiència 
física, química i numèrica. 

Finançament o patrocini

Generalitat Valenciana

Congressos i jornades nacionals

Congrés. Workshop NANOMAT12

Data

6-7 de març de 2012

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

Direcció

Juan Bisquert Mascarell

Breu descripció

Blocs temàtics:

1. Materials 2-dimensionals: fonaments i aplicacions

2. Interacció radiació-matèria: plasmònica, fotònica, detecció, fotogeneració de càrrega

3. Fotovoltaica basada en capes de punts quàntics

4. ZnO: capes, nanoestructures, aliatges, fonaments i aplicacions. Tindrem un òxid tipus p? 

5. Elèctrodes: reactivitat, catàlisi, producció de fuel, materials d’alta conductivitat i transparència, 
biosensors 

Finançament o patrocini

Generalitat Valenciana

Seminaris de Biofísica Molecular del Departament de Física

Data

10 de maig de 2012

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Biofísica Molecular



Direcció

Vicente Aguilella

Breu descripció

Seminari d’un dia de durada amb la intervenció de dos investigadors de la Universitat de València,  
el  professor  Salvador  Mafé  i  el  professor  Javier  Cervera,  que  van parlar  respectivament  sobre 
«Lògica amb dispositius nanofluídics multifuncionals» i «Processament d’informació amb xarxes 
de nanoestructures heterogènies».

Finançament o patrocini

Departament de Física

Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Jornades nacionals 

I Jornada sobre legislació i xarxes de comunicació obertes

Data

El 20 de gener de 2012, Llotja del Cànem, Castelló 

Organització

Grup  d’investigació  Solicom,  amb  el  suport  dels  departaments  d’Enginyeria  i  Ciència  dels 
Computadors i de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Breu descripció

L’objectiu de la jornada és analitzar els avantatges i inconvenients de les xarxes de comunicació 
obertes tenint en compte l’actual conflicte d’interessos entre el que la societat demana, el que les 
administracions públiques volen concedir als ciutadans i la supervisió del lliure mercat. Es parla de 
les solucions adoptades des de la Guifi.net, xarxa oberta en la qual participen al voltant de 40 pobles 
de Castelló, a més de la Universitat Jaume I i d’alguns instituts de secundària, així com de futurs  
projectes. També es parla sobre aspectes legals relacionats amb la propietat intel·lectual, els quals 
afecten directament l’ús de la tecnologia.

Finançament o patrocini

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors.

BP OIL Espanya.

5à Trobada de Programadors Java

Data

Del 28 al 29 de novembre de 2011.

Organització

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics amb la col·laboració d’un grup de professionals 
de tecnologies Java. 



Breu descripció

L’objectiu  d’aquesta  trobada és reunir  estudiants i  titulats  interessats  en el  desenvolupament de 
projectes informàtics amb tecnologia Java amb professionals que utilitzen aquestes tecnologies amb 
la intenció que aquests transmeten les seues impressions sobre l’estat de penetració de Java en el 
món  empresarial.  Cada  un  dels  convidats  ofereix  xarrades  i  imparteix  tallers  sobre  diferents 
aspectes de la tecnologia Java.

Finançament o patrocini

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

ESTCE.

De Charlas.

Seminaris  nacionals

VI Taller de Sistemes Distribuïts

Data

Del 17 al 18 de gener de 2012, Benicàssim.

Organització

Grup de Xarxes de la Universitat Jaume I.

Breu descripció

El  Taller  de  Sistemes  Distribuïts  és  un  fòrum de  trobada  per  a  la  gent  que  treballa  en  temes 
relacionats amb els sistemes distribuïts. En aquests moments es troba en la sisena edició i se celebra 
amb periodicitat bianual a Castelló. Al taller han assistit ponents (professorat i investigadors) de 
més de vint universitats espanyoles. El format dels temes que es tracten és obert, amb un especial 
interès pel foment del debat i per promoure noves col·laboracions entre els assistents.

Finançament o patrocini

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors.

Tallers alumnes: cursos per a la millora de la formació de l’alumnat

Data

Dies 21, 26, 28 i 30 de març. Dies 2 i 3 d’abril de 2012.

Organització

Dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Breu descripció

Els tallers tenen com a objectiu principal complementar la formació i les competències bàsiques que 
els  alumnes assoleixen en les  titulacions.  Així  doncs,  s’inclouen dos  aspectes:  d’una banda,  es 
proposen tallers de contingut tècnic (creació de documents en Latex, coneixement en l’entorn de 
programació la  formació Bash Shell  per a Linux i  programació d’aplicacions per a  Android),  i 



d’altra banda, hi ha tallers que s’enfoquen a la millora de les competències transversals com són la 
capacitat de comunicar-se correctament de forma oral (taller de presentacions eficaces) i de forma 
escrita (taller de redaccions de treballs). Són convalidables per crèdits de lliure elecció.

Finançament o Patrocini

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors.

ESTCE.

Conferència del professor Francisco Herrera amb el títol “Reflexiones sobre la organización 
de la investigación y la producción científica”

Data

20 de juny de 2012.

Organització

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Breu descripció

El professor Francisco Herrera, catedràtic de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial de 
la  Universitat  de  Granada,  i  director  del  grup  d’investigació  Soft  Computing  y  Sistemas  de 
Información Inteligentes, exposa en aquesta xarrada l’estructura i l’organització de la investigació 
duta  a  terme  per  aquest  grup i  que  se  centra  en  el  desenvolupament  de  les  tècniques  de  soft  
computing, així com la seua aplicació en camps com ara la mineria de dades, la presa de decisions, 
el registre d’imatges, la recuperació d’informació i els sistemes d’accés al web, la bioinformàtica, 
etc.

El grup compta amb més de  ternta investigadors que s’organitzen en set laboratoris, dirigits per 
investigadors d’alt nivell i d’acord amb els set temes que identifiquen el treball de recerca d’aquest. 
Els membres del grup estan associats a un o més laboratoris d’acord amb les àrees d’investigació de 
cadascú.

Finançament o patrocini

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

.

Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Jornades

I JORNADA DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

Data

29 i 30 de setembre de 2011

Òrgan



Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Organització

Asociación Iberoamericana para la Investigación de la Diferencias Individuales.

Direcció

Generós Ortet , Manuel Ignacio Ibáñez, Helena Villa i Jorge Moya.

Breu descripció

La  jornada  representen  una  trobada  dels  investigadors  de  tot  l’Estat  espanyol,  i  ara  de 
Llatinoamèrica,  en  l’àmbit  de  l’estudi  de  les  diferències  individuals.  Dins  de  la  psicologia,  la 
investigació  en  personalitat  i  intel·ligència  es  caracteritza  per  haver  sigut  pionera  en  l’estudi 
científic de les diferències individuals, les seues causes i les aplicacions en diferents àmbits: clínica, 
treball, educació... Actualment, l’estudi de les diferències individuals ha assolit uns alts nivells de 
qualitat  científica  entre  els  investigadors  espanyols,  tal  com  indiquen  els  diferents  rànquings 
publicats  sobre  els  professors  més  productius  en  les  àrees  de  coneixement  de  la  psicologia 
espanyola.

Finançament o patrocini

Bancaixa, BP Oil i Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i 
Metodologia

Congressos internacionals

International  Occupational  health  psychology  workshop.  Psycho-social  health  in 
organizations: Research & Interventions.

Data

Del 15 al 17 de desembre de 2011

Òrgan

Departament  de  Psicologia  Evolutiva,  Educativa,  Social  i  Metodologia,  juntament  amb  el 
Departament de Psicologia de la West University de Timisoara (Romania)

Organització

Grup d’Investigació WONT Prevenció Psicosocial 

Direcció

Eva Cifre Gallego y Coralia Sulea

Breu descripció

L'objectiu del simposi era unir a especialistes (tant científics com aplicats) interessats en l'àmbit de 
la Psicologia de la Salut Ocupacional, tant europeus (Espanya, Bèlgica, Holanda) com de diferents 
universitats  (Bucarest,  Cluj,  i  Vest  Timisoara)  i  empreses  romaneses.  Van  assistir  estudiants  i 
professionals romanesos que pretenien exercir com a professionals de la salut laboral. Durant tres 



dies es van presentar diferents tòpics, que van donar com a resultat col·laboracions futures, així com 
un número especial de la revista Romanian Journal of Applied Psychology (vol. 14, no.1, 2012) que 
va recollir les principals aportacions dels professors convidats i les seves presentacions.

Finançament o patrocini

Subvencionat pel ministeri romanès (CNCS-UEFISCDI, Project number PNRI–IDEI/WE-2011-54).

Dep. de Traducció i Comunicació

Congressos internacionals 

Títol del congrés internacional

VIII Jornadas Internacionales de Traducción e Interpretación Jurídica. “Presente y futuro de 
la traducción y la interpretación ante los tribunales”

Data

del 2 al 4 de juliol de 2012

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Departament de Traducció i Comunicació

Direcció

Anabel Borja Albi i M. Jesús Blasco Mayor

Finançament o patrocini

Departament de Traducció

Pla de Promoció de la Investigació



 

Breu descripció:

Les  VIII  Jornades  Internacionals  de  Traducció  i  Interpretació  Jurídica.  “Present  i  futur  de  la 
traducció i la interpretació davant dels tribunals”, amb prestigiosos professionals i acadèmics  del 
món notarial van analitzar la situació actual de la traducció jurídica i varen ser un espai de reflexió i 
debat al voltant dels canvis i les oportunitats de futur d'aquesta àrea.

 

Congressos nacionals 

Títol de les Jornades Internacionals: 

Primer Encuentro Acadèmico-Profesional TradMed-UJI 

Data

11 de febrer de 2012

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Màster en Traducció Medicosanitària

Direcció

Vicent Montalt i Resurrecció

Susanna Borreda

Ana Muñoz

Finançament o patrocini

Tremédica

Breu descripció

Trobada  dirigida  a  estudiants  i  professorat  de  totes  les  edicions  del  màster  en  Traducció 
Medicosanitaria per a realitzar un intercanvi d'experiències i reflexions sorgides de la investigació i 
de la pràctica professional.

Seminaris nacionals  

Títol del seminari nacional:

Seminari Permanent de Traducció i Interpretació

Data

Del 25 d'octubre del 2011 al 4 d'abril del 2012.



Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Marta Renau Michavila

Breu descripció

Aquest seminari permanent es configura com un conjunt de conferències que se celebren al llarg del 
curs  i  van  destinades  a  tot  l’alumnat  de  la  titulació,  així  com a  qualsevol  persona  interessada 
(professionals, exalumnes, professorat). Aquestes conferències les imparteixen professionals de la 
traducció i la interpretació per poder donar a conèixer la vessant més professional de la titulació: 
eixides professionals, tarifes, organitzacions, etc.

Seminaris nacionals  

Títol del seminari nacional:

Escola d’Investigació

Data

Del 23 de setembre del 2011 al 30 de maig del 2012

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Isabel García Izquierdo

Breu descripció

Aquesta Escola es dissenya com un fòrum per a l’intercanvi de coneixement i per al debat en les 
disciplines  pròpies  de  les  àrees  que  configuren  el  Departament  de  Traducció  i  Comunicació. 
S’ofereix com un espai més informal que la docència de postgrau on investigadors consolidats i en 
formació poden compartir idees i interessos de recerca. 

Seminaris nacionals

Títol del seminari nacional:

V Setmana de la Traducció Audiovisual

Data

Del 23 al 26 d’abril del 2012

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Grupo TRAMA.



Anna Marzà i Ibáñez

Beatriz Cerezo Merchán

Breu descripció

La  V  Setmana  de  la  Traducció  Audiovisual  ha  estat  dedicada  al  transvasament  de  textos 
audiovisuals  d’una  llengua  i  cultura  a  una  altra.  Han  participat  experts  i  professionals  de  les 
diferents  modalitats  de  traducció  audiovisual  (doblatge,  subtitulació,  subtitulació  per  a  sords, 
audiodescripció i traducció de videojocs). Un programa variat i interactiu que ha atret l’interès d’un 
gran  nombre  d’estudiants,  consolidant  així  la  nostra  Setmana  com  una  cita  important  dins  el 
panorama estatal de la TAV.

Seminaris nacionals

Títol del seminari nacional:

Producción de espectáculos: de la idea al escenario (edición especial).

Data

5 i 6 de marzo del 2012

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Departament de Traducció i Comunicació

Dora Sales

Breu descripció

Seminari de caràcter teoricopràctic, impartit per Carlota Ojea i dirigit a l'alumnat de Comunicació 
Audiovisual,  Periodisme  i  Publicitat,  per  a  introduir  les  nocions  i  procedimients  bàsics  de  la 
producció, organizació, gestió i postproducció d'espectàcles en viu.

Dep. d'Educació

Congressos internacionals

Congrés  Internacional  de  Millora  Educativa  i  Ciutadania  Crítica:  Recursos,  Estratègies  i 
experiències 

Data

Del 13 al 15 d’octubre de 2011

Òrgan

Departament d’Educació

Organització



Grup MEICRI del Departament d’Educació

Direcció
• Mª Auxiliadora Sales Ciges (Didàctica i Organització Escolar)

Breu descripció

El  Congrés  Internacional  sobre  “Millora  educativa  i  ciutadania  crítica:  recursos,  estratègies  i 
experiències”  parteix  de  la  necessitat  de  crear  xarxes  entre  investigadors  i  professionals  de 
l’educació. 

Pretén propiciar  la reflexió i  l’anàlisi  de models,  recursos,  estratègies i  experiències en l’àmbit 
educatiu sobre millora educativa i ciutadania crítica. 

Es  tracta  de  conjuminar  en  una  mateixa  línia  de  treball  els  àmbits  de  l’educació  inclusiva  i 
intercultural, amb tota una tradició de metodologies didàctiques cooperatives i participatives, que, 
des d’una perspectiva educativa sociocomunitaria, entén la millora de la qualitat de l’educació, a 
partir de models d’equitat. Açò es tradueix en una formació de valors i actituds, per a la participació 
democràtica, la solidaritat, la responsabilitat i la lluita contra l’exclusió educativa i social. 

Aquesta  formació per a la ciutadania crítica es desenvolupa a partir de programes pedagògics, en la 
formació  del  professorat,  l’elaboració  de  materials  didàctics,  i  mitjançant  l’assessorament  en 
processos d’autoavaluació, innovació i millora educativa.

Finançament o patrocini

Conselleria d’Educació, Fundació Bancaixa-UJI, BP Oil

Congrés Internacional Estratègies Didàctiques Inclusives

Data

1 i 2 de desembre de 2011

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

Dolores Mallén Fortanet, Mª Luisa Sanchiz Ruiz, Serveis Psicopedagògics Escolars de la província 
de Castelló i estudiantat universitari de forma voluntària

Direcció
• Mª Luisa Sanchiz Ruiz (Didàctica i Organització Escolar)
• Dolores Mallén Fortanet (Didàctica i Organització Escolar)

Breu descripció

En aquest  congrés  han  participat  professionals  de  Portugal,  Perú,  Mèxic  i  diverses  comunitats 
d’Espanya.  S’han  exposat  ponències  i  comunicacions  per  a  compartir  diferents  estratègies 
didàctiques inclusives. L’assistència al congrés ha estat d’aproximadament 175 persones, entre les 
quals  trobem,  principalment:  orientadors,  logopedes,  mestres  d’educació  especial,  professorat 
universitari i estudiantat interessat en aquesta temàtica. La qualitat de les intervencions ha sigut alta 
i s’ha generat un clima molt participatiu i agradable.

Finançament o patrocini

Departament  d’Educació,  Generalitat  Valenciana  –  Conselleria  d’Educació,  Fundació  Bancaixa-



Universitat Jaume I, , BP Oil i inscripcions. 

II Congrés Internacional sobre Aprenentatge Permanent. Competències per a una formació 
crítica: aprendre al llag de la vida

Data

Del 21 al 23 de juny de 2012

Òrgan

Departament d’Educació i CEFIRE de Castelló

Organització

Departament de l’Educació i Fundació Universitat-Empresa

Direcció
• Manuel Martí Puig (Teoria i Història de l’Educació)

• Jesús Gil Gómez (Didàctica de l’Expressió Corporal)

Breu descripció

L’actual situació econòmica determina canvis en tots els ordres, a nivell laboral, social, educatiu, 
sanitari, etc. Davant aquest escenari considerem oportú l’anàlisi i la redefinició de les posicions i  
plantejaments per a donar una resposta basada en l’intercanvi d’idees i solucions.  Apoderar les 
persones adultes implica, entre altres coses, que siguen capaces de superar tant els canvis econòmics 
com els socials, possibilitant la participació activa en la societat i promovent l’acció cultural, donant 
sentit  a  les  seues  vides  des  d’una  perspectiva  crítica.  L’aprenentatge  al  llarg  de  la  vida  ha  de 
possibilitar  un  creixement  que  abaste  aspectes  laborals,  personals,  socials,  culturals,  polítics, 
educatius, etc.

Finançament o patrocini

Cefire de Castelló, Ajuntament de Castelló de la Plana:  Àrea d’Educació i Patronat de Turisme, 
Diputació de València: centre de recursos i educació contínua.

Congressos nacionals

Col·loqui sobre Educació Artística

Data

Del 4 al 5 de maig de 2012

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

Àrea de Didàctica de l’Expressió Plàstica

Direcció
• Paloma Palau Pellicer (Didàctica de l’Expressió Plàstica)

Breu descripció

En  el  marc  del  projecte  d’Innovació  Educativa  de  la  Universitat  Jaume  I,  “Espais  d’art 
contemporani  com  a  recurs  didàctic”,  realitzem  les  II  Jornades  de  l’Àrea  de  Didàctica  de 
l’Expressió  Plàstica.  En  aquesta  segona  edició,  vinculem l’educació  i  l’art,  obrint  les  aules  a 



l’entorn per a generar rutes per les quals transiten professionals de la cultura, docents i artistes. 
L’Educació Artística ha de superar el perímetre de l’aula i fomentar un aprenentatge autònom i 
crític, que impulse la responsabilitat i el compromís amb aquesta disciplina. Les jornades amb el 
lema investig-Arte,  cre-aRte,  connect-arTe, volen ser un escenari  més des del  qual  intercanviar 
experiències. Una estratègia per a crear una xarxa de coneixements, en la qual l’alumnat participe 
com a part activa, però també receptora, i també provocar a través de l’experiència, la superació de 
certs prejudicis sobre l’Educació Artística. Oferim un espai de reflexió on plantejar-nos, com ens 
relacionem amb l’art, no solament amb les didàctiques aplicades en els diferents nivells educatius 
sinó també, cap a les manifestacions d’art i els artistes contemporanis. Les Jornades estan obertes a 
mestres  que  exerceixen  en  els  nivells  d’educació  infantil,  primària  i  secundària  obligatòria,  a 
estudiantat de la  diplomatura i  grau  en Mestre  i Mestra i totes aquelles persones interessades en 
l’educació i l’art.

Finançament o patrocini

Departament  d’Educació,  el  projecte  USE  “Espais  d’art  contemporani  com  a  recurs  didàctic” 
convocatòria 2011-2012  i les ajudes BP per a l’organització de congressos.

Jornades nacionals

Anar i vindre: la integració de les xiquetes i els xiquets musulmans en l’educació  primària 
(quarta edició)

Data

Del 3 al 18 de febrer de 2012

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

Projecte  "Resposta  a les situacions de multiculturalitat  i  plurilingüisme de l’escola actual en la 
formació de mestres" 

Direcció
• Mª Teresa Nogales Moreno (Didàctica de les Ciències Socials)
• Isabel Ríos García (Didàctica de la Llengua i la Literatura)

• Manuel Rosas Artola (Didàctica de les Ciències Socials)

Breu descripció

El  curs  pretén  proporcionar  als  assistents  eines  teòriques  sobre  la  llengua i  la  cultura  àrabs,  i 
recursos  didàctics  per  al  procés  de  coneixement  i  d’integració  de  les  xiquetes  i  els  xiquets 
immigrants procedents de països islàmics que parlen àrab, especialment del Magrib.

Finançament i/o patrocini

Observatori  Permanent  de  la  Immigració  (OCDS-UJI),  Departament  d’Educació  i  Facultat  de 
Ciències Humanes i Socials.

XI Trobada Diàleg Fe-Cultura 

Data

Del 26 al 29 de març de 2012

Òrgan



Departament d’Educació

Organització

Àrea de Didàctica de les Ciències Socials del Departament d’Educació

Direcció
• Recaredo José Salvador Centelles (Didàctica de les Ciències Socials)

• Fidel Javier Solsona Benages (Didàctica de les Ciències Socials)

Breu descripció

Front a la crisi econòmica sense precedents que està travessant la nostra societat, cal una profunda 
reflexió sobre les  seues causes  i el mode d’afrontar-nos-hi, pensant especialment en les persones 
que més van a patir les seues conseqüències. La solidaritat és un dels camins que no hauria de faltar 
en cap de les institucions, organitzacions i persones presents en la nostra societat. Aquestes Jornades 
han presentat  una reflexió sobre la  crisi  i  la  solidaritat  des  del  punt  de vista  bíblic,  econòmic,  
filosòfic, de la salut, de l’art i una taula redona amb algunes organitzacions que treballen en l’àmbit 
solidari.

Finançament i/o patrocini

Pastoral Universitària i inscripcions.

II Jornades Cap a una escola plurilingüe

Data

Del 6 al 8 de juny de 2012

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura

Direcció
• Anna Marzá Ibáñez

• María Soler Aguilera
• Isabel Ríos García 

• Otilia Martí Arnándiz

Breu descripció

Les II Jornades Cap a una Escola Plurilingüe aborden aquest tema tan candent en el moment que 
vivim a partir de perspectives complementàries: la didàctica, la neuropsicologia i la lingüística. Els 
ponents aportaran dades contrastades i fonamentades en la recerca dels diversos àmbits per tal de 
generar debat i contribuir a la reflexió.

Finançament i/o patrocini

UJI, BP Oil

Seminaris internacionals

I  Seminari d’investigació i escriptura científica de didàctica de la música, les arts visuals i les 
humanitats



Data

Del 26 al 28 de juny de 2012

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

Àrea de Didàctica de l’Expressió Musical del Departament d’Educació

Direcció
• Amparo Porta Navarro (Didàctica de l’Expressió Musical)

Breu descripció

El seminari naix de la necessitat  de donar resposta a les necessitats investigadores de les àrees 
expressives. L’espai europeu de l’educació superior considera la  m úsica, les  a rts  v isuals i les  h 
umanitats com a part del seu projecte educatiu en tots els nivells; no obstant açò, el seu disseny i 
desenvolupament curricular mostren una posició altament controvertida. Per aix ò aquest seminari 
va a servir com a punt de trobada i aprenentatge de la investigació científica en educació musical i 
de les arts visuals, oferint a tots els assistents algunes propostes formatives des del teixit de la seua 
pròpia identitat cultural i científica . 

Finançament o patrocini

Departament  d’Educació  (UJI),  Facultat  de  Ciències  Humanes  i  Socials  (UJI),  Vicerectorat 
d’Investigació  i  Postgrau  (UJI),  Vicerectorat  de  Cultura  i  Extensió  Universitària  (UJI)  i  Grup 
d’Investigació Habitat Sonor: Música, Imatge i Significat.

Seminaris nacionals

Seminari Interdisciplinari: "L’art com a objectiu i vehicle d’aprenentatge" Hàbitat Sonor 

Data

28 de febrer de 2012

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

 Área de Didàctica de l’Expressió Musical  i Grup d’Investigació Habitat sonor: Música, Imatge i 
Significat 

Direcció
• Amparo Porta Navarro

• Santiago Pérez Aldeguer

Breu descripció

Durant  el  desenvolupament  del  seminari  vam  tenir  l’oportunitat  de  realitzar  una  labor  de 
coordinació entre les diverses assignatures del segon semestre de tercer curs de magisteri musical, 
tractant el coneixement de forma conjunta, des de la coordinació entre matèries i professorat. Així 
mateix, es van realitzar diverses ponències amb temàtiques que van beneficiar el desenvolupament 
del grup d’investigació Hàbitat Sonor: Música, Imatge i Significat.



Finançament o patrocini

BP Oil i projecte: 10G094/30.

El gravat no tòxic amb film fotopolímer. El fotogravat. Impartit per Ángeles Serna

Data

23 d’abril de 2012

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

Àrea de Didàctica de l’Expressió Plàstica

Direcció
• Paloma Palau Pellicer

Breu descripció

L’artista  Ángeles  Serna  va  realitzar  un  seminari  te o ric o pràctic  sobre  les  noves  tendències 
relacionades amb el gravat no tòxic mostrant materials amb possibilitats d’aplicació en l’escola. La 
sessió es va completar amb una pràctica en l’aula realitzada amb l’alumnat de l’assignatura O44 
Taller de Recursos Materials en l’Expressió Plàstica i l’assessorament de l’especialista sobre els 
projectes iniciats en l’assignatura. 

Finançament o patrocini

Departament  d’Educació,  el  projecte  USE  “Espais  d’art  contemporani  com  a  recurs  didàctic” 
convocatòria 2011-2012  i les ajudes BP per a l’organització de congressos.

Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Congressos

Internacional

XXVIII Congrés anual de la Societat per al Processament de Llenguatge Natural

Data:

Del 5 al 7 de setembre de 2012

Organització:

Temporal Knowledge Bases Group 

Comitè Organitzador:

• Rafael Berlanga (president)

• Ismael Sanz (tallers)
• Shahad Kudama

• Victoria Nebot
• Dolores M. Llidó



• María Pérez

• Lisette García-Moya
• María José Aramburu

• Henry Anaya-Sánchez
• Lledó Museros

Breu descripció:

La XXVIII edició del Congrés Anual de la Societat Espanyola per al Processament del Llenguatge 
Natural (SEPLN) es celebrarà els dies 5, 6 i 7 de setembre del 2012 a la Universitat Jaume I de 
Castelló.

L’objectiu  principal  és  oferir  un  fòrum  per  a  presentar  les  últimes  investigacions  i 
desenvolupaments en l’àmbit de treball del processament del llenguatge natural (PLN) tant a la 
comunitat científica com a les empreses del sector. També es pretén mostrar les possibilitats reals 
d’aplicació i conèixer nous projectes R+D en aquest camp.

A més,  com en anteriors edicions,  es desitja identificar  les  futures directrius de la  investigació 
bàsica i de les aplicacions previstes pels professionals, a fi de contrastar-les amb les necessitats reals 
del  mercat.  Finalment,  el  congrés  pretén  ser  un  marc  propici  per  a  introduir  altres  persones 
interessades en aquesta àrea de coneixement.

Finançament i/o patrocini: 

• Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors 

• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
• Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

• Ministeri d’Economia i Competitivitat 
• Universitat Jaume I 

• Corex 

Summer School on Perceptual Robotics for Humanoids

Data:

Del 17 al 21 de setembre de 2012

Organització:

Robotic Intelligence Lab

Comitè Organitzador:

• Ángel P. del Pobil (General chair)
• Ester Martínez (Organization chair)

• Emilia I. Barakona (Programm chair)
• Haris Dindo (Programm chair)

Breu descripció:

Aquesta edició de “UJI Summer School (IURS)” tracta dels mecanismes per a la percepció robòtica  



en humanoides així com la forma en què la percepció es relaciona amb habilitats més cognitives 
com, per exemple, l’aprenentatge per imitació, la percepció activa, el control motor, la combinació 
percepció-acció, la interfície o la programació per part de l’usuari final, entre altres. L’escola serà 
impartida per experts  de gran prestigi  en robòtica,  visió  per ordinador,  interacció home-robot  i 
diverses  àrees  d’intel·ligència  artificial  i  tècniques  de  computació,  amb  experiència  en  el 
desenvolupament d’habilitats “cognitives” i “interactives” per als robots humanoides. 

Finançament i/o patrocini: 

• Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors (Universitat Jaume I)

• Generalitat Valenciana

Nacional

VI Taller de Sistemes Distribuïts

Data:

Del 17 al 18 de gener de 2012

Comitè Organitzador: 

• Juan Echagüe Guardiola
• Vicent Cholvi Juan 

Breu descripció:

És un fòrum de trobada per a la gent que treballa en temes relacionats amb els sistemes distribuïts. 
Hi assisteixen ponents (professors i investigadors) de més de vint universitats espanyoles. El format 
dels temes que es tracten és obert, amb un especial interès a fomentar el debat i promoure noves 
col·laboracions entre els assistents. 

Finançament i/o patrocini: 

• Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors
• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 

XII Jornades de Videojocs

Data:

19 d’octubre de 2012

Organització:

Centre d’Investigació en l’Àrea d’Informàtica Gràfica



Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge

Comitè organitzador:

• Cristina Rebollo Santamaría

• Miguel Chover Selles
• Inmaculada Remolar Quintana

• Jesús Gumbau Portalés
• Carlos Gonzales Ballester

Breu descripció:

La  jornada  començarà  amb  la  presentació  del  nou  grau  en  Disseny  i  Desenvolupament  de 
Videojocs.  Posteriorment,  i  com a  eix  principal  de  la  Jornada,  s’impartiran  unes  xarrades  pels 
conferenciants  invitats.  Paral·lelament,  i  a  les  aules  de  pràctiques  reservades  a  l’efecte,  es 
prepararan  els  treballs  que  han  de  presentar  els  alumnes  en  les  categories  següents:  Disseny i 
desenvolupament de Videojocs. Finalment, es portarà a terme la concessió dels premis als millors 
treballs. 

Finançament i/o patrocini: 

• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
• Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors 

• Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat 
Social i Eclesiàstic de l'Estat

Jornades nacionals

Jornada «Multiculturalitat i factor religiós»

Data:

15 de maig de 2012

Òrgan:

Àrea de Dret Eclesiàstic de l’Estat

Organització:

Àrea de Dret Eclesiàstic de l’Estat 

Direcció:

Professora doctora Victoria Camarero Suárez

Breu descripció:



L’Àrea de Dret Eclesiàstic de l’Estat ha organitzat una jornada en la línia de seguiment dels cursos 
anteriors sobre multiculturalitat i factor religiós, davant del gran interès jurídic i pràctic que aquest 
tema ha presentat i continua vigent, fins i tot en major grau, en els moments actuals. Els conflictes 
en la pràctica jurídica nacional i de dret comparat comprenen aspectes múltiples en els quals el 
factor religiós està immers. Entre altres temes, es va abordar la llibertat religiosa en l’Islam, en 
relació als seus aspectes més conflictius; qüestions matrimonials en l’àmbit multicultural, i alguns 
errors comuns sobre les objeccions de consciència. Els ponents invitats a participar en la jornada 
van ser: Javier Martínez Torrón (catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid), Mª Elena 
Olmos Ortega (catedràtica de Dret Eclesiàstic  de la  Universitat  de València),  i  Santiago Catalá 
(professor titular de Dret Eclesiàstic de la Universitat de Conca). La jornada va resultar un èxit amb 
una participació activa d’aproximadament 200 alumnes.

Finançament o patrocini:

Projecte Huri-Age

Consolider-Ingenio 2010

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Àrea de Dret Eclesiàstic de l’Estat

Conferències nacionals

Les dificultats de les empreses en la utilització de les diferents modalitats de 
contractació temporal

Data:

1 de desembre de 2011

Òrgan:

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Organització:

Professora doctora Sara Ruano Albertos

Direcció:

Professora doctora Sara Ruano Albertos

Breu descripció: 

Conferència dirigida a l’alumnat i a professionals del Dret del Treball i de la Seguretat Social, on es 
van analitzar les diverses formes de contractació temporal i la problemàtica que comporta la seua 
utilització. Va estar impartida per l’advocat Vicente Sampedro Guillamón, associat del Departament 
Laboral de Garrigues Associats.

Finançament o patrocini:

Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat

Control de la inspecció de treball davant la utilització fraudulenta de les 
diferents modalitats de contractació temporal

Data:

13 de desembre de 2011



Òrgan:

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Organització:

Professora doctora Sara Ruano Albertos

Direcció:

Professora doctora Sara Ruano Albertos

Breu descripció:

Conferència on Juan José Camino Frías, cap de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social 
de Castelló, va analitzar els punts crítics en la contractació temporal amb especial incidència en el 
contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Finançament o patrocini:

Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat. 



Llotja del Cànem. Seu de la Ciutat.

La Seu de la Ciutat de la Universitat Jaume I ha continuat reforçant, al llarg d’aquest curs acadèmic, 
la seua programació i els seus serveis, que, juntament amb l’oferta de les sales d’exposicions, fan de 
la Llotja del Cànem un dels espais culturals de referència a Castelló. 

Durant el curs 2011/2012 han passat per la Seu de la Ciutat més de 9.000 persones, tant per les sales 
d’exposicions, com per  a  assistir a cursos, jornades, conferències o simplement a preguntar sobre 
informació de la Universitat. 

Aquest curs ha comptat amb la realització de dues activitats culturals periòdiques: El Club de Debat 
JaumeI i el Cicle de Conferències a la Seu de la Ciutat. Aquestes dues activitats se sumen a l’oferta 
formativa  dels  Cursos  d’Estiu,  organitzats  per  la  Jaume  I.  A  més,  aquesta  oferta  es  veu 
complementada amb els cursos i seminaris que altres departaments o unitats organitzatives de la 
Universitat i entitats cultures i cíviques externes realitzen a l’edifici gràcies al sistema de gestió 
d’espais.

 
 Club de Debat Jaume I

Club de Debat Jaume I

El Club de Debat Jaume I és un espai de reflexió on, protagonistes de primera línia, debaten sobre 
algun tema d’actualitat. La composició de la taula de debat és: dues persones relacionades amb el 
tema a tractar,  un o dos membres de la  comunitat  universitària,  i  un moderador  o  moderadora, 
relacionat amb algun mitjà de comunicació local. 

Els temes tractats han estat:



• Canvis en l’accés a les professions jurídiques i en la formació dels i les juristes

• De qui són els nostres boscos?
• El bicentenari de la Constitució de 1812

• La gestió de la crisi econòmica a la Unió Europea
• Garanteix la incorporació de l’anglès en les escoles el trilingüisme de l’alumnat?

• Al·lèrgies alimentàries: l’epidèmia del XXI?
• La formació del professorat a les escoles. De la diplomatura al grau

Cicle de conferències

Al llarg del  curs  2011/2012 s’han realitzat  set cicles  de conferències,  organitzats  pel  programa 
Campus Obert

• Parlar anglès en contextos multilingües 

• Bicentenari de la Constitució de 1812
• Art espanyol del barroc: mort i vanitas 

• Creant futur: eixides professional del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 
Desenvolupament de Productes

• Ibers i romans: una herència cultural a la Plana

• Democràcia i comunicació 2.0: nous escenaris per a l’activisme en línia i la mobilització 
ciutadana

• Malalties infeccioses parasitàries i salut pública

S'han realitzat a la Llotja del Cànem, organitzades per diferents departaments, els següents cicles de 
conferències: 

• 80è aniversari de les Normes de Castelló
• I Jornada sobre Legislació i Xarxes de Comunicació Obertes

• Pels camins de la natura
• Adapta’t als nous estudis europeus!

Cursos

Cursos d'estiu
• El valor dels medicaments: efectivitat comparada, preu real i reemborsament pactat

• Noves tendències en periodisme esportiu
•  Emocions i salut

A banda, s'han impartit a la Llotja del Cànem cursos organitzats per altres entitats o serveis: 
• Igualtat d'oportunitats
• Producció d’espectacles: de la idea a l’escenari

• Gestió bàsica de les entitats no lucratives
• Nuevas realidades en la escuela: África subsahariana

Exposicions

Durant aquest curs acadèmic s’han realitzat a la Llotja del Cànem un total de  vuit exposicions, 



coordinades des de l'Aula de Fotografia del Servei d'Activitats Socioculturals.
• Enric Valor. El valor de les paraules

• Elías Gil Roca: un fotògraf, una època
• Joves obrers en el paradís: fotografia i indústria en el Port de Sagunt, 1940-1975

• Entre línies. Un treball fotogràfic de Juan Vicent i Alícia Verdí
• Davao-Mindanao-Filipinas. Fotografies de Manolo Cruzado Cazador

• Quadern de notes. Fotografies de José María Díaz-Maroto
• comiCS 12 – VIII Jornades de Còmic de Castelló. BITTERKOMIX. Còmic sud-africà 

contemporani

• Imaginaria2012: La alegría de vivir. José Miguel de Miguel

Altres

A més  del  programa  d’activitats  abans  comentant,  entitats  externes  han  fet  ús  de  la  sala  de 
conferències per a comunicar o presentar les seues activitats, i també altres organismes universitaris 
han realitzat diverses activitats culturals com ara  signatures de convenis, conferències, jornades i 
presentacions de llibres o projectes

Programa Campus Obert

Usuaris i usuàries de les seus

El programa Campus Obert, a través dels respectius consells assessors de cada una de les seus, ha 
establert  per  al  curs  acadèmic  2011/12  un  programa  d’activitats  culturals  i  de  formació  que 
complementen els serveis permanents que ofereixen cada una de les  seus i que tenen l’objectiu 
d’apropar  la  Universitat  a  la  província  de  Castelló  i  nord  de  València  perquè els  ciutadans 
d’aquestes  comarques  tinguen les  mateixes  oportunitats  d’accedir  a  l’UJI  que els  estudiants  de 
Castelló de la Plana.

En  total,  aquest  curs  acadèmic,  han  passat  per  les  seus  tant  per  a  realitzar  cursos,  visitar  les 
exposicions o per a realitzar diferents consultes acadèmiques o fer ús de les instal·lacions i altres 
serveis (sala d’ordinadors lliure o préstec de material bibliogràfic) un total de 21.927 persones.

• Seu del Nord: 6.705 persones

• Sede del Interior: 1.546 persones
• Seu dels Ports:1100

• Seu de la Ciutat: 11.756 persones
• Seu del Penyagolosa: 100 persones

• Seu del Camp de Morvedre: 720 persones

Cal destacar l’èxit  de les conferències que es realitzen a les  seus, ja que s’han convertit  en un 
referent  i  s’emmarquen dins  d’una  programació  que s’anomena «Conferències  a  les  seus» i  es 
programa de manera cíclica cada mes, el mateix dia, donant així continuïtat a la programació.

Programa d’activitats

Cursos de formació, jornades i congressos:

Seu del Nord



• Mostra viva de treballs 2012, 9 de juny 2012. Plaça de la Mera, Vinaròs. 

• Preinscripció al curs 2012/13 de la Universitat per a Majors. Del  5 de maig al 28 de juny de 
2012. 

• III Jornades Internacionals sobre Majors i Noves Tecnologies. 20 d’abril 2012. Auditori 
Municipal 

• Expo FCHS i Castelló, 20 anys junts. Del 4 al 15 d’abril 2012 
• Cicle de Cinema. Mons Màgics. 3, 10 i 14 de maig 2012 

• Curs de llenguatge administratiu. març-abril 2012. 
• Cicle de conferències: Els dijous de l’UJI. De febrer a juny 2012 

• Cicle de Cinema: L’anime de Miyazaki. 1, 15, 22 de març i 5 d’abril a les 19.30h  
• Concert de Nadal de l’Aula per a Majors. 16 de desembre 2011. Església Arxiprestal de Sant 

Mateu 

• Curs d’atenció al públic en anglès. Novembre i desembre de 2011.
• Curs d’atenció domiciliària. Dirigit a cuidadors i cuidadores principals. Salut, recursos i 

atenció. 28, 30 de novembre i 1 de desembre de 2011

• III Congrés de Cultura i Territori. 23, 24 i 25 de novembre de 2011
• Cicle de cinema: Ciència ficció. 3, 10, 17 i 24 de novembre a les 20h. Fundació Caixa-Vinaròs

• Cicle de cinema: I ara què?. 14, 21 i 28 de setembre a les 20h. Biblioteca Municipal. 
• Cicle de conferències: El bicentenari de la Constitució de 1812. 19, 20 i 21 d’octubre de 2011

• Matrícula per al nou curs de la Universitat per a Majors 2011/12. Del 5 al 23 setembre de 2011.

Sede del Interior

• L’empresa positiva i resilient en temps de crisi.  12 de juny de 2012

• Gestió imàrqueting en patrimoni i turisme d’interior. 22 de maig de 2012
• Preinscripció al curs 2012/13 de la Universitat per a Majors. Del  5 de maig al 28 de juny de 

2012. 

• Curs: Gestió d’empreses turístiques en comarques d’interior. Maig 2012 
• Cicle de cinema: Bells Monstres. Març-maig 2012. 

Seu dels Ports

• Preinscripció al curs 2012/13 de la Universitat per a Majors. Del  5 de maig al 28 de juny de 
2012. 

Seu del Penyagolosa

• III Jornades de la patata a Vistabella. 29 i 30 de juny de 2012 

• Preinscripció al curs 2012/13 de la Universitat per a Majors. Del  5 de maig al 28 de juny de 
2012. 

• Curs: Fes esport a casa. Maig 2012. Seu del Penyagolosa (Anul·lat)

• Els béns d’interès cultural de Vistabella. Novembre 2011. Seu del Penyagolosa
• Fira d’oficis antics i Mostra de la patata 2011. Octubre 2011. Seu del Penyagolosa 

• Jornades Micològiques. Octubre 2011. Seu del Penyagolosa 

Seu del Camp de Morvedre



• Actuació de jazz. 18 de maig de 2012, a les 19.30 h. Seu del Camp de Morvedre

• Preinscripció al curs 2012/13 de la Universitat per a Majors. Del  5 de maig al 28 de juny de 
2012. 

• Connecta amb la ciència a la Seu del Camp de Morvedre (PDF). 2, 3 i 4 de maig  

• Concurs Com es comunica la ciència  
• Sorteig Connecta amb la ciència 

• Expo FCHS i Castelló 20 anys junts. Del 21 de maig al 2 de juny del 2012. Inauguració: 21 de 
maig a les 19 h

• Cicle de Cinema. Ciència ficció. 4, 11, 18 i 25 de maig a les 19.30h. 

• Cicle de Cinema: Dones darrere de la càmera. 6 i 12 de març a les 16.30h 
• Conferències primer semestre 2012. Seu del Camp de Morvedre 

• Cicle cinema: Relacions humanes. Desembre 
• Conferències i Cursos. Octubre, novembre, desembre 2011. Seu del Camp de Morvedre. 

• Jornades Posem la Primera Pedra. Octubre 2011. 
• Cicle: Els dimarts de l’UJI. Octubre, novembre, desembre 2011. 

• Curs: Aprèn i emprèn: com pots crear la teua empresa  
• Curs Aplicacions educatives d’eines web. Novembre 2011. 

• Curs: Tècniques d’expressió escrita. Com redactar textos de forma eficaç (novembre)
• Curs: Gestió productiva del correu electrònic (novembre) 

• Curs: Iniciació al disseny amb programari lliure 

Aula per a Majors 
• Municipis on s’ha impartit: Vinaròs, Sant Mateu, Morella, Vilafranca, Sogorb i Sagunt
• Total d’alumnes que han participat: 289 alumnes

• Total de sessions impartides per Seu:
• Seu del Nord (Vinaròs i Sant Mateu) : 33 sessions

• Seu dels Ports: 24 sessions
• Sede del Interior: 29 sessions

• Seu del Camp de Morvedre: 33 sessions

Aula de Fotografia

Totes les seus han participat en el projecte Imaginària 2012 amb exposicions, del 10 de maig fins al 
2 de juny.

Aula de Cinema

 S’han oferit i projectat un total de vuit cicles a les seus al llarg del curs acadèmic. 

Activitats esportives

Introducció 

La Universitat  Jaume I  disposa des dels  seus inicis  d’un Servei  d’Esports  preocupat  per  donar 
l’atenció necessària a la comunitat universitària en matèria d’activitat física i esportiva. 

La creació d’aquest Servei té una finalitat múltiple: d’una banda, la funció compensatòria a la vida 
acadèmica que es viu en el quefer quotidià de la nostra comunitat i,  d’altra banda, els aspectes 
referents al foment d’hàbits higiènics i de salut, on la seua funció està centrada en la millora, el 



manteniment i el desenvolupament d’una millor qualitat de vida. 

Dins del conjunt d’activitats que s’ofereixen, hi ha un grup que estan orientades des del punt de 
vista  de  l’enfrontament  esportiu,  on les  persones  de  la  comunitat  universitària  que ho desitgen 
poden  participar  en  tot  un  programa  de  competicions  intrauniversitàries  i  interuniversitàries. 
Aquestes competicions arriben al màxim exponent amb la participació en els campionats d’Espanya 
universitaris, en els campionats d’Europa universitaris i amb la participació en el Campionat del 
Món Universitari i la Universiada.

Un altre aspecte important és la necessitat de formar els nostres usuaris i usuàries; formació que va 
des de la iniciació en alguna activitat física fins a la tecnificació en altres. A més a més, dins de la 
funció formadora cal destacar els cursos, els debats i l’assessorament que es realitzen de forma 
quotidiana amb la finalitat d’augmentar la cultura física i esportiva i el coneixement d’aquests temes 
per part de la comunitat universitària. És important esmentar l’oferta de crèdits de lliure elecció que 
es generen per cursos de formació o participació en activitats organitzades pel Servei d’Esports.

El  Servei  d’Esports  de  la  Universitat  Jaume I  es  manté  com un  referent  imprescindible  en  la 
comunitat universitària, així com en el panorama nacional universitari.

Dins de la seua comesa, aposta per una orientació a un servei de qualitat, fet que es demostra en la 
continuïtat  de  l’aplicació  de la  norma ISO 9001:2008 i  el  manteniment  d’una  carta  de  serveis 
adreçada a tot el col·lectiu que l’utilitza.

En aquests moments, la Universitat Jaume I compta amb una superfície superior a 95.000 metres 
quadrats en instal·lacions esportives.

Aquest curs, i com a mostra de l’interès de la comunitat universitària i la societat en general per  
l’activitat física i l’esport, s’ha arribat a les 20.214 inscripcions; l’Escola Superior de Tecnologia i  
Ciències Experimentals, amb un 36,09%, ha sigut la que més inscripcions ha realitzat. A més, el 
74,90% d’aquestes inscripcions pertanyen al col·lectiu de l’estudiantat. Com a novetat apareix el 
col·lectiu que estudia a la Facultat de Ciències de la Salut, on el 58,42% de l’estudiantat practica 
esport al Servei d’Esports.

En l’àmbit de la comunitat universitària, continua l’augment del percentatge de PAS que fa alguna 
activitat esportiva al Servei d’Esports, i s’ha arribat al 46,20% en dones i al 43,22% en homes.

D’altra banda, el Servei d’Esports, durant el curs acadèmic 2011-12, ha sigut guardonat en la gala 
anual de Diputació amb la distinció especial i també ha rebut el guardó com a millor esportista 
universitari José Emilio Bellido Marín.

A més, el Consell Superior d’Esports ha premiat el director del servei, Carlos Hernando Domingo,  
amb la medalla de bronze al mèrit esportiu (reconeixement a la seua àmplia trajectòria professional 
i la seua aportació a l’esport espanyol).

Pel que fa a les accions cap a l’exterior, cal destacar la capacitat organitzativa d’aquest Servei que 
ha organitzat la Copa d’Europa Júnior de clubs d’atletisme, i els campionats autonòmics d’esport 
universitari d’atletisme, de bàdminton i de frontennis, així com l’obert de pàdel i tennis d’àmbit 
social. A més, el Servei d’Esports ha assumit durant aquest curs la presidència i la secretaria del 
Campionat  Autonòmic  d’Esport  Universitari  en  el  qual  s’aglutinen  les  set  universitats  de  la 
Comunitat Valenciana. 

També cal destacar les medalles obtingudes en els campionats d’Espanya universitaris, on s’han 
aconseguit un or i dues plates en atletisme i un bronze en taekwondo.

Igualment, dins de la promoció de l’activitat física i esportiva per a les dones, el Servei d’Esports ha 
continuat oferint un conjunt d’accions per a fomentar la pràctica esportiva entre homes i dones i ha 
arribat a la paritat en les inscripcions. D’altra banda, com a novetat, el Servei d’Esports ha obert 



aquest curs una línia esportiva per a xiquets i xiquetes de la comunitat universitària amb la intenció 
d’afavorir la conciliació familiar.

A més  a  més,  ha  realitzat  diferents  col·laboracions  d’àmbit  social,  com ara  amb  l’Associació 
d’Esclerosi  Múltiple  a  la  campanya  «Banya’t  per  l’esclerosi  múltiple»,  amb la  fundació  Borja 
Sánchez (xiquets i xiquetes amb lesions cerebrals), amb associacions contra la violència de gènere, 
amb el III Memorial Rocío López Agredano (estudiant i amant de l’esport de l’UJI) i amb el Club 
Esportiu Marató i Mitja, sobre la qual cal destacar que aquest any l’eixida s’ha realitzat per primera 
vegada des de la Universitat.

Dades estadístiques del Servei d’Esports

Activitats organitzades durant el curs acadèmic 2011/2012
Tipus d’activitats Nombre d’activitats Nombre d’inscripcions

Activitats de 
manteniment i millora 
de la salut

Activitats esportives i 
activitats d’ús lliure

40 9728

Activitats de salut 31 6784

Activitats de natura 5 344

Activitats de 
competició

Competició interna i 
Jornades 
interuniversitàries

42 2082

Competició externa i 
esportistes d’elit 

48 958

Activitats de formació 
esportiva

Cursos i voluntariat 28 482

Totals 194 20214

Percentatge d’inscrits  segons el  seu vincle a les activitats organitzades al Servei d’Esports 
durant el curs acadèmic 2011/2012

Vincle %

Estudiants universitaris 74,90 %

PAS 3,63%

PDI 6,04%

SAUJI 15,42 %



Percentatge d’inscrits per sexe en el Servei d’Esports durant el curs acadèmic 2011/12
Vincle Homes Dones

% %

Estudiants universitari 41,54 % 33,37%

PAS 1,31 % 2,32 %

PDI 3,72 % 2,32 %

SAUJI 8,37 % 7,05 %

  



Percentatge inscrits per sexe en el Servei d’Esports respecte al total  de l’UJI durant el curs 
2011/12

Estudiants PAS PDI Comunitat 
universitària

Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home

22,53 37,52 46,20 43,22 32,90 35,01 23,73 37,44

28,61 45,08 34,17 29,41

Percentatge  d’estudiantat  inscrit  segons  la  facultat  a  les  activitats  esportives  organitzades 
durant el curs acadèmic 2011/2012

Facultat %

Facultat de Ciències Humanes i Socials 53,70 %

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 52,88 %

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 64,74 %

Facultat de Ciències de la Salut 58,42%

Percentatge d’estudiantat inscrit al Servei d’Esports durant el curs acadèmic 2011/2012

Facultat %

Facultat de Ciències Humanes i Socials 28,40 %

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 27,39 %

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 36,09 %

Facultat de Ciències de la Salut 7,64%

Evolució de les inscripcions

Curs acadèmic Sectors universitaris
(comunitat universitària)

Inscripcions Servei 
d’Esports

Nombre d’activitats

91-92 6.105 981 29

92-93 6.930 1.954 32

93-94 7.892 2.251 34

94-95 8.837 2.544 42

95-96 9.296 2.867 38

96-97 10.322 3.262 38



97-98 11.384 3.488 41

98-99 12.373 3.794 48

99-00 12.609 3.866 45

00-01 13.456 4.313 43

01-02 14.777 4.390 45

02-03 15.551 5.839 62

03-04 15.733 5.762 69

04-05 16.460 9.150 86

05-06 17.489 10.633 88

06-07 17.788 13.050 125

07-08* 16.556 13.032 155

08-09* 17.393 15.260 162

09-10* 16.168 15.306 180

10-11* 18.564 23.103 194

11-12* 18.838 20.214 194

*D ades ex tretes de l’aplicació informàtica D iscoverer 
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Paranimf

El Paranimf, com a contenidor cultural polivalent i amb vocació de servei, acull una programació 
variada i estable estructurada en tres períodes al llarg del curs acadèmic.

Cal destacar la consolidació d’aquest nou projecte que s’ha convertit ja en un referent cultural arreu 
de les nostres terres, amb propostes musicals, teatrals i cinematogràfiques d’allò més atractives.

Activitat Entitat Data Públic

Música Antònia Font SASC-UJI 1 d’octubre de 2011 630

Cinema- Nou Cinema  
Noruwei no mor

SASC-UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

8 i 9 d’octubre de 2011 206

Música- Paco Muñoz. Com suau 
adéu

SASC-UJI 11 d’octubre de 2011 80

Teatre-Cao que more nao ladra 
(Perro que muerde no ladra). 
Companyia do Chapito, Portugal

SASC-UJI 14 d’octubre de 2011 75

Cinema-Joies de la Història del 
cinema III- Arrebato 

SASC-UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

15 i 16 d’octubre de 
2011

127

Cinema- Nou Cinema- Inside Job SASC-UJI 21, 22 i 23 d’octubre 
de 2011

576

Teatre- Bereshit. La historia más SASC-UJI 28 d’octubre de 2011 405



bella del cosmos. Companyia Pep 
Bou (Catalunya)

Cinema- Joies de la Història del 
Cinema III- Pulp Fiction 

SASC- UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

29 i 30 d’octubre de 
2011

80

Reclam- Teatre musical- La 
Barraca del Zurdo. Companyia 
Laví e Bel (Andalusia)

SASC- UJI 4 de novembre de 
2011

250

Cinema- Nou Cinema- La 
Quattro Volte. (Projecció del 
curtmetratge Lágrimas en el café)

SASC- UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

5 i 6 de novembre de 
2011

157

Reclam- Dansa contemporània- 
Dos o tres preguntas. Companyia 
Hojarasca- Alicia Soto (Castella i 
Lleó)

SASC- UJI 11 de novembre de 
2001

137

Cinema- Nou Cinema- Jodaeiye 
Nader az Simin (Projecció del 
curtmetratge Lágrimas en el café)

SASC- UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

12 i 13 de novembre 
de 2011

153

Recla-Teatre multidisciplinari- 
Cantalógos amb Riki López, 
Pepín Tre i Javier Bergia

SASC-UJI 17 de novembre de 
2011

142

Música- Los sonidos de la 
Biodiversidad- Kocani Orkestar

SASC-UJI; 
Bancaixa. 
Fundació Caixa 
Castelló

18 de novembre de 
2011

368

Cinema- Joies de la Història del 
Cinema III- Festen 
(Celebración)- (Projecció del 
curtmetratge Lágrimas en el café)

SASC- UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

19 i 20 de novembre 
de 2011

130

Reclam- Música Maquinofòbia 
Pianolera amb Cabo San Roque i 
Carles Santos

SASC-UJI 26 de novembre de 
2011

256

Música- Cicle Emergències. 
Musica pop- Pleasent Dreams 
amb la Banda Juvenil de la Unió 
Musical de Betxí

SASC-UJI 7 de desembre de 2011 196

Música- Los Sonidos de la 
Biodiversidad- Gospel Soul

SASC-UJI; 
Bancaixa. 
Fundació Caixa 
Castelló

9 de desembre de 2011 602

Cinema- Nou Cinema- La vida 
de los peces 

SASC- UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

10 i 11 de desembre de 
2011

157

Teatre- teatre gestual- André y 
Dorine

SASC-UJI 14 de desembre de 
2011

91

Música Al Tall, 35 anys de SASC-UJI 16 de desembre de 303



música mediterrània des del País 
Valencià

2011

Cinema- Joies de la Història del 
Cinema III- Dut yeung nin wa 
(Deseando amar) 

SASC- UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

17 i 18 de desembre de 
2011

112

Música- Concert de Nadal 2011, 
amb la Big Band UJI amb 
l’artista convidad, David Pastor

SASC-UJI 21 de desembre de 
2011

370

Música- A benefici d’AECC- 
Castas a Théo + Borja Casado y 
los Conserges de la Noche

SASC-UJI 13 de gener de 2012 70

Cinema- Nou Cinema- Jodaeiye 
Nader az Simin 

SASC- UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

14 i 15 de gener de 
2012

264

Teatre-Cicle Emergències-Llueve 
en Barcelona. Companyia Plou 
Teatro (Espanya-Argentina)

SASC-UJI 18 de gener de 2012 170

Teatre gestual- Live. Companyia 
Xuriguera Faixedas (Catalunya)

SASC-UJI 20 de gener de 2012 107

Cinema- L’última onada de 
cinema romanés- 4 luni, 3 
saptamani si 22 zile 

SASC- UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

21 i 22 de gener de 
2012

63

Música Capella de Ministrers SASC-UJI 26 de gener de 2012 56

Teatre Mademoiselle Monarquia. 
Companyia Alberto Velasco. 
(Castella i Lleó)

SASC-UJI 27 de gener de 2012 62

Cinema- Nou Cinema- Catalunya 
über alles! 

SASC-UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

28 i 29 de gener de 
2012

129

Teatre- Canciones y amor con 
queso (para tomar aquí o para 
llevar) Companyia Oscura Teatre 
(Comunitat Valenciana)

SASC-UJI 3 de febrer de 2012 86

Cinema- L’última onada de 
cinema romanés- Moartea 
domnului Lazarescu 

SASC-UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

4 i 5 de febrer de 2012 53

Cinema- Taller de vídeo- Trastorn 
Visual- Projecció de 
curtmetratges de l’alumnat del 
primer semestre del cus 
2001/2012

SASC-UJI 9 de febrer de 2012 98

Teatre- La casa de Bernarda 
Alba. Compañía Alquibla Teatro 
(Múrcia)

SASC-UJI  10 de febrer de 2012 252

Cinema- Nou Cinema- Los pasos 
dobles 

SASC-UJI; 
IVAC. La 

11 i 12 de febrer de 
2012

87



Filmoteca

Dansa- Julieta Unplugged- d’Ines 
Boza- SenZa temPo (Catalunya)

SASC-UJI 17 de febrer de 2012 90

Música- Los Sonidos de la 
Biodiversidad

SASC-UJI; 
Bancaixa. 
Fundació Caixa 
Castelló

17 de febrer de 2012 246

Cinema- L’última onada de 
cinema romanès- A fost sau n-a 
fost? 

SASC-UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

18 i 19 de febrer de 
2012

85

Música- Laukote Jazz, grup 
guanyador del CS2011JZZ

SASC-UJI 22 de febrer de 2012 50

Cinema- Nou Cinema- Jusan-nin 
no shikaku 

SASC-UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

24, 25 i 26 de febrer 
de 2012

85

Música contemporània- Ensemble 
Nomos Ensemble

SASC-UJI 1 de març de 2012 85

Teatre- De hiroshima y Nagasaki. 
Arden Producciones i SP 
Producciones (Comunitat 
Valenciana)

SASC-UJI 2 de març de 2012 94

Cinema- L’última onada de 
cinema romanès- Cum mi-am  
petrecut sfarsitul lumii 

SASC-UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

3 i 4 de març de 2012 71

Música Pop- Manel SASC-UJI 9 de març de 2012 624

Teatre- Celestina, la 
tragicomèdia. Companyia 
Atalaya (Andalusia)

SASC-UJI 22 de març de 2012 243

Música- Los Sonidos de la 
Biodiversidad. JUJU (Judeh 
Camara & Justin Adams)

SASC-UJI; 
Bancaixa. 
Fundació Caixa 
Castelló

23 de març de 2012 148

Cinema- Nou Cinema- Las 
Acacias 

SASC-UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

24 i 25 de març de 
2012

95

Teatre- Santa Perpetua- 
Producciones Micomicón 
(Madrid)

SASC-UJI 30 de març de 2012 95

Cinema- Performance-VIII 
Jornades de Còmic de Castelló- 
Trash entre amigos

SASC-UJI 1 d’abril de 2012 182

Cinema- Nou Cinema-VIII 
Jornades de Còmic de Castelló- 
Arrugas 

SASC-UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

6, 7 i 8 d’abril de 2012 410

Cinema- L’última onada de SASC-UJI; 13, 14 i15 d’abril de 84



cinema romanès- Legaturi 
Bolnavicioase 

IVAC. La 
Filmoteca

2012

Música- Los Sonidos de la 
Biodiversidad- Takht-El-Med

SASC-UJI; 
Bancaixa. 
Fundació Caixa 
Castelló

20 d’abril de 2012 240

Cinema- Nou cinema- Pina SASC-UJI 21 i 22 d’abril de 2012 204

Música- Intercanvis musicals- 
100 anys de Pierrot Lunaire d’A. 
Schoenberg

SASC-UJI-
Conservatori 
Superior 
deMúsica 
Salvador Seguí 
de Castelló

26 d’abril de 2012 33

Teatre- Euforia- Companyia 
L’Horta Teatre (Comunitat 
Valenciana)

SASC-UJI 27 d’abril de 2012 70

Cinema- L’última onada de 
cinema romanès- Cea mai 
fericita fata din lume 

SASC-UJI; 
IVA. La 
Filmoteca

28 i 29 d’abril de 2012 92

Cinema- Taller de vídeo- Trastorn 
Visual. Projecció de 
curtmetratges de l’alumnat del 
segon semestre 2011/2012

SASC-UJI 3 de maig de 2012 70

Dansa contemporània- Animal. 
Companyia Daniel Abreu

SASC-UJI 4 de maig de 2012 121

Cinema- Nou Cinema- Polisse SASC-UJI 5 i 6 de maig de 2012 96

Teatre- Ciclorama 2012- Exercici 
de final de curs del Taller 
d’iniciació de l’Aula de Teatre 
Carles Pons- Hola...adéu!? 

SASC-UJI 10 de maig de 2012 183

Teatre- Feísima enfermedad y 
muy triste muerte de la reina 
Isabel I. Companyia La Calòrica 
(Catalunya)

SASC-UJI 11 de maig de 2012 76

Cinema- L’última onada de 
cinema romanès- Politist, 
adejectiv 

SASC-UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca.

12 de maig de 2012 45

Teatre- Ciclorama 2012- Exercici 
de final de curs del taller 
d’interpretació de l’Aula de 
Teatre Carles Pons- Xicotets 
crims de parella 

SASC-UJI 17 de maig de 2012 216

Música- Los Sonidos de la 
Biodiversidad- June Tabor & 
Oysterband

SASC-UJI; 
Bancaixa. 
Fundació Caixa 
Castelló

18 de maig de 2012 286



Cinema- Nou Cinema- Any de 
Gràcia 

SASC-UJI 19 i 20 de maig de 
2012

101

Teatre- Ciclorama 2012- Exercici 
de final de curs del Taller 
d’Interpretació de l’Aula de 
Teatre Carles Pons- Morir o no 
morir 

SASC-UJI 24 de maig de 2012 176

Dansa- Ciclorama 2012- De pies 
a cabeza. Companyia A Tempo 
Dansa (Comunitat Valenciana)

SASC-UJI  25 de maig de 2012 35

Cinema- Nou Cinema- Attach the  
block 

SASC-UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

26 i 27 de maig de 
2012

79

Dansa- Ciclorama 2012- Exercici 
final de curs del taller de dansa de 
l’Aula de Teatre Carles Pons- 
¿Por qué lloran las luciérnagas) 

SASC-UJI 31 de maig de 2012 327

Cinema- L’última onada de 
cinema romanès- Amintiri din 
época de aur 

SASC-UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

2 i 3 de juny de 2012 42

Música- Los Sonidos de la 
Biodiversidad- Impuls Trio

SASC-UJI; 
Bancaixa. 
Fundació Caixa 
Castelló

8 de juny de 2012 174

Cinema- Nou Cinema- Et 
maintenant, on va oú? 

SASC-UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca

9 i 10 de juny de 2012 107

Música- Concert de final de curs 
de l’Orfeó Universitari

SASC-UJI 15 de juny de 2012 124

Cinema- L’última onada de 
cinema romanès- Martim dupa 
Craciun 

SASC-UJI; 
IVAC. La 
Filmoteca.

16 i 17 de juny de 
2012

56

TOTAL DE PÚBLIC 12713

 



Pleasent Dreams amb la Banda Juvenil de la Unió Musical de Betxí

Concert de final de curs de l’Orfeó Universitari.



Galeria Octubre

Aquest curs s’han realitzat tres exposicions a la Galeria Octubre, amb un total de 2.125 visitants.

Activitat Organitza Data Assistència

Peñiscoleteando. Disseny d’una 
tradició, de Sergi Cambrils.

SASC-UJI Del 28 d’octubre al 
18 de novembre de 
2011

493

Naturaleses urbanes de Nicolás 
Llorens, Ana Donat i Julieta 
XPF.

SASC-UJI Del 23 de febrer al 
23 de març de 2012

827

Respiro tus silencios de Fanny 
Galera.

SASC-UJI Del 3 de maig a l’1 
de juny de 2012

805

Total d’assistents 2.125

Espai expositiu de la Llotja del Cànem

La Seu de la Ciutat de la Universitat Jaume I ha continuat reforçant, al llarg d’aquest curs acadèmic, 
la seua programació i els seus serveis, que, juntament amb l’oferta de les sales d’exposicions, fan de 
la Llotja del Cànem un dels espais culturals de referència a Castelló. 

Durant el curs 2011/2012 han passat per la Seu de la Ciutat més de 9.000 persones, tant per les sales 
d’exposicions, com per  a  assistir a cursos, jornades, conferències o simplement a preguntar sobre 
informació de la Universitat. 

Aquest curs ha comptat amb la realització de dues activitats culturals periòdiques: El Club de Debat 
JaumeI i el Cicle de Conferències a la Seu de la Ciutat. Aquestes dues activitats se sumen a l’oferta 
formativa  dels  Cursos  d’Estiu,  organitzats  per  la  Jaume  I.  A  més,  aquesta  oferta  es  veu 
complementada amb els cursos i seminaris que altres departaments o unitats organitzatives de la 
Universitat i entitats cultures i cíviques externes realitzen a l’edifici gràcies al sistema de gestió 
d’espais.



 
 Club de Debat Jaume I

Club de Debat Jaume I

El Club de Debat Jaume I és un espai de reflexió on, protagonistes de primera línia, debaten sobre 
algun tema d’actualitat. La composició de la taula de debat és: dues persones relacionades amb el 
tema a tractar,  un o dos membres de la  comunitat  universitària,  i  un moderador  o  moderadora, 
relacionat amb algun mitjà de comunicació local. 

Els temes tractats han estat:
• Canvis en l’accés a les professions jurídiques i en la formació dels i les juristes
• De qui són els nostres boscos?

• El bicentenari de la Constitució de 1812
• La gestió de la crisi econòmica a la Unió Europea

• Garanteix la incorporació de l’anglès en les escoles el trilingüisme de l’alumnat?
• Al·lèrgies alimentàries: l’epidèmia del XXI?

• La formació del professorat a les escoles. De la diplomatura al grau

Cicle de conferències

Al llarg del  curs  2011/2012 s’han realitzat  set cicles  de conferències,  organitzats  pel  programa 
Campus Obert

• Parlar anglès en contextos multilingües 
• Bicentenari de la Constitució de 1812

• Art espanyol del barroc: mort i vanitas 
• Creant futur: eixides professional del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 



Desenvolupament de Productes

• Ibers i romans: una herència cultural a la Plana
• Democràcia i comunicació 2.0: nous escenaris per a l’activisme en línia i la mobilització 

ciutadana

• Malalties infeccioses parasitàries i salut pública

S'han realitzat a la Llotja del Cànem, organitzades per diferents departaments, els següents cicles de 
conferències: 

• 80è aniversari de les Normes de Castelló

• I Jornada sobre Legislació i Xarxes de Comunicació Obertes
• Pels camins de la natura

• Adapta’t als nous estudis europeus!

Cursos

Cursos d'estiu
• El valor dels medicaments: efectivitat comparada, preu real i reemborsament pactat
• Noves tendències en periodisme esportiu

•  Emocions i salut

A banda, s'han impartit a la Llotja del Cànem cursos organitzats per altres entitats o serveis: 
• Igualtat d'oportunitats

• Producció d’espectacles: de la idea a l’escenari
• Gestió bàsica de les entitats no lucratives

• Nuevas realidades en la escuela: África subsahariana

Exposicions

Durant aquest curs acadèmic s’han realitzat a la Llotja del Cànem un total de  vuit exposicions, 
coordinades des de l'Aula de Fotografia del Servei d'Activitats Socioculturals.

• Enric Valor. El valor de les paraules
• Elías Gil Roca: un fotògraf, una època

• Joves obrers en el paradís: fotografia i indústria en el Port de Sagunt, 1940-1975
• Entre línies. Un treball fotogràfic de Juan Vicent i Alícia Verdí

• Davao-Mindanao-Filipinas. Fotografies de Manolo Cruzado Cazador
• Quadern de notes. Fotografies de José María Díaz-Maroto

• comiCS 12 – VIII Jornades de Còmic de Castelló. BITTERKOMIX. Còmic sud-africà 
contemporani

• Imaginaria2012: La alegría de vivir. José Miguel de Miguel

Altres

A més  del  programa  d’activitats  abans  comentant,  entitats  externes  han  fet  ús  de  la  sala  de 
conferències per a comunicar o presentar les seues activitats, i també altres organismes universitaris 
han realitzat diverses activitats culturals com ara  signatures de convenis, conferències, jornades i 
presentacions de llibres o projectes



Espai expositiu del Paranimf

Aquest curs s'han realitzat sis exposicions al Paranimf, amb un total de 5.181 visitants.

Activitat Organitza Data Assistència

Com veus la ciència?
Exposició fotogràfica

SAS-UJI; Amnistia 
Internacional; Punjab; 
Ajuntament de Castelló

Del 7 al 30 d'octubre 
de 2011

1.315

Camerinos. Exposició de 
Sergio Caballero

SASC-UJI Del 4 al 27 de 
novembre de 2011

1.397

Exposició Al Tall, 35 anys 
de música mediterrània des 
del País Valencià

SASC-UJI Del 9 al 18 de 
desembre de 2011

400

Tríptic lorquià: tres mirades 
a Federico García Lorca. La 
Barraca: teatro y univerdad. 
Ayer y hoy de una utopía

SASC-UJI, Acción Cultural 
Española; Instituto de 
Teatro, Universidad 
Complutense de Madrid

Del 10 al 26 de febrer 
de 2012

1.000

Exposició-commemoració 
del Dia Internacional de la 
Dona. Asparkía: diecinueve 
artistas para veinte años

SASC-UJI Del 8 al 30 de març de 
2012

619

XX aniversari de l'Orfeó 
Universitari. Passat, present 
i futur de l'Orfeó de l'UJI.

SASC-UJI De l'11 de maig al 3 de 
juny de 2012

450

Nombre total d'assistents 5.181

Exposició: Camerinos



Activitats socioculturals

El  Servei  d’Activitats  Socioculturals,  SASC,  és  el  servei  encarregat  de  gestionar  les  activitats 
culturals i socials que porta a terme la Universitat Jaume I. La seua línia de treball es fonamenta en  
la formació, la difusió i la creació, les quals implementa amb les programacions de les diferents 
aules i espais en què s’estructura el Servei. 

Aula de Cinema i Creació Juvenil 

L’Aula de Cinema i Creació Juvenil centra gran part de la seua acció en l’organització de cicles de 
cinema i ofereix una àmplia varietat, preferentment d’obres relacionades amb l’expressió artística 
en si i compromeses amb la societat.

A més de la difusió, l’Aula també s’ocupa de la formació i acull diferents àmbits de creació.

El taller de vídeo, amb la producció d’un DVD que recull les creacions dels alumnes, dóna suport a  
iniciatives d’aquest caire, promogudes a diferents localitats de les comarques de Castelló.

El taller de còmic publica anualment els  treballs realitzats pels alumnes. L’Aula també promou 
altres activitats relacionades amb el còmic, com ara les consolidades Jornades de Còmic a Castelló 
que organitza en col·laboració amb els col·lectius Fanzone i Freaks in Black i diverses institucions i 
empreses de Castelló.

Finalment, el taller de guió i el d’escriptura creativa completen l’oferta formativa, que aquest curs 
ha comptat amb la participació total de 70 alumnes.

Cinemascore,  Mostra  de  Música  i  Cinema,  organitzada  conjuntament  per  l’Aula  de  Cinema  i 
Creació Juvenil, l’associació cultural Septiembre Recuerdos i el Teatre Municipal de Benicàssim, 
continua oferint, any rere any, una programació variada, original i internacional.

Activitat Lloc Organitza Data Assistència

VII Mostra de 
Música i Cinema. 
Cinemascore

Teatre Municipal 
de Benicàssim

SASC-UJI De l’1 al 3 de juny 
de 2012

319

VIII Jornades de 
Còmic a Castelló

EACC; Llotja del 
cànem; EASD; 
Siragga Còmics; 
Centra Social Sant 
Isidre, Paranimf

SASC-UJI Del 28 de març a 
l’1 d’abril de 2012

964

Projecció dels 
curts de taller de 
vídeo del primer i 
segon semestre

Paranimf SASC-UJI 9 de febrer i 3 de 
maig de 2012

Informació 
completa ala 
memòria del 

Paranimf

Nombre total d’assistents 1.283



 Jornades de còmics

COL·LABORACIONS
Activitat Lloc Organitza Data Assistència

IX Cicle de cinema per la 
pau:
-Juntos 
-Los Edukadores
-Del roig al blau

Pròtesi 
Institucional 
de l’EACC

Màster en 
Estudis per la 
Pau, Conflictes 
i 
Desenvolupam
ent-UJI

18 i 25 de 
novembre i 2 de 
desembre de 2011

290

Cicle de cinema espanyol:
-Pa negre 
-1 franco, 14 pesetas
-Celda 211
-Volver

Sala de 
Graus de la 
FJCE

ORI (Oficina 
de Relacions 
Internacional)

2, 9, 16 i 23 de 
novembre de 2011

160

Cicle de cinema espanyol:
-La buena nueva 
-Mar adentro

Sala de 
Graus de la 
FJCE

ORI (Oficina 
de Relacions 
Internacional)

4, 18 i 25 d’abril i 
2 de maig de 2012

160



-Un novio para Yasmina 
-La piel que habito

Nombre total d’assistents 450

Aula de Fotografia

L’Aula de Fotografia realitza les seues activitats al voltant de dos eixos fonamentals: l’organització 
d’exposicions de fotografia, des d’una concepció eclèctica on es dóna suport a noves propostes, i la 
promoció  i  el  suport  d’un  espai  convergent  de  debat,  obert  a  agrupacions  i  associacions 
fotogràfiques, on l’eix central és la fotografia com a fenomen sociocultural.

En el marc d’Imaginària 2012. Fotografia en Primavera, s’han programat més de quaranta activitats 
repartides  en  diferents  seus  de  la  ciutat  de  Castelló  i  en  altres  de  nombroses  localitats  de  la 
província  (Grau de  de  Castelló,  Benicarló,  Benicàssim,  Culla,  Morella,  Onda,  Orpesa,  Port  de 
Sagunt, Sogorb, Sot de Ferrer, Vilafranca, Vinaròs i Vistabella del Maestrat), que han assolit així el 
paper de la cultura com a vertebradora del territori en què promou i treballa la Universitat Jaume I. 
Imaginària és possible gràcies a la col·laboració amb altres institucions com ara l’Ajuntament de 
Castelló, la Diputació, el Museu de Belles Arts, Castelló Cultural, la Conselleria de Cultura i Esport 
i la Fundació Dávalos-Fletcher.

L’Aula, un any més, ha participat en la Nit de l’Art, activitat que proposa l’Ajuntament de Castelló 
per obrir els espais expositius fins a la una de la matinada, i ha presentat a la Llotja del Cànem 
l’exposició  de  Chema  Madoz  «Primera  época,  pequeño  formato»  amb  l’assistència  de  1.300 
persones.

Activitat Lloc Organitza Data Assistència

Imaginària. Fotografia en primavera 2012.

Dani Duch, fotografia de 
premsa 1979-2011

Museu de Belles 
Arts. Castelló

SASC-UJI Del 10 al 27 de maig 
de 2012

4.630

 L’instant present. Yotta 
Kippe

Galeria Cànem de 
Castelló

SASC-UJI Del 4 de maig al 15 
de juny de 2012

223

La mirada de Javier 
Retales. 

Café de Flandes. 
Castelló

SASC-UJI Del 5 de maig al 10 
de juny de 2012

324

Artistes de Castelló, 
generació dels 50. José 
Antoni Arias (Keco)

Casa de Cultura. 
Castelló

SASC-UJI Del 10 al 26 de maig 
de 2012

2.480

Un des seus darrers balls. 
Josep Maria Escuin Ruiz

Pub Terra
Castelló

SASC-UJI Del 10 de maig a l’1 
de juny de 2012

367

Subjetivo. Laura Vicario 
Vivar

Le Meduse Bar 
Galeria.
Grau de Castelló

SASC-UJI Del 10 de maig al 10 
de juny de 2012

179

Boudhanat. Paco Senón Castalia Iuris. 
Castelló

SASC-UJI Del 10 de maig al 23 
de juny de 2012

194

Entorn i natura. Xavier 
Mariner Puchades

Galeria 
Pictograma

SASC-UJI De l’11 de maig al 14 
de juny de 2012

512



Fotografia orgànica. 
Alberto Navarro

Plataforma de 
disseny i art. 
Castelló

SASC-UJI De l’11 de maig al 2 
de juny de 2012

340

¿Qué pasó con los dioses 
griegos? Maya Marja 
Jankovic

Zona de Artes 
Visuales. Castelló

SASC-UJI De l’11 de maig al 14 
de juny de 2012

460

Historia de una fotografia. 
Juan Pedro Font de Mora

Llibreria Argot SASC-UJI Del 12 de maig al 3 
de juny de 2012

10

Rayogramas. Exposició 
col·lectiva

EASD. Escola 
d’Art Superio de 
Disseny. Castelló

SASC-UJI Del 15 de maig al 3 
de juny de 2012

630

Mico-Fotos. Alfredo 
Burguet Genovés

Imagenart 
Galeria. Castelló

SASC-UJI Del 15 de maig al 29 
de juny de 2012

45

Entretent3. XMT. 
Vinyana&CFB/VJ Sessions

Beat Club. 
Castelló

SASC-UJI Del 18 al 25 de maig 
de 2012

35

Live Cinema. Producciones 
Sol de México / Projecció

Museu de Belles 
Arts. Castelló

SASC-UJI 19 de maig de 2012 60

Una experiència visual. 
Xarrada-projecció

Fundació Caixa 
Castelló-
Bancaixa. 
Castelló

SASC-UJI 25 de maig de 2012 34

Vientos del Pueblo. PEU Sot de Ferrer SASC-UJI Del 5 al 20 de maig 
de 2012

74

Obsesiones. Agrupación 
fotográfica de Segorbe

Centro Municipal 
de Cultura.
Segorbe.

SASC-UJI De l’11 de maig al 27 
de juny de 2012

280

Trashumancia. Gracia 
Barrué

Sales Gótiques de 
l’Ajuntament de 
Vilafranca.

SASC-UJI Del 12 de maig al 30 
de juny de 2012

323

Mirades d’au. Societat 
Valenciana d’Ornitologia

Edifici 
polifuncional. 
Vistabella.

SASC-UJI Del 16 de maig al 17 
de juny de 2012

116

En los márgenes. Paco 
Sancho.

Centre Cívic. Port 
de Sagunt

SASC-UJI Del 16 de maig al 3 
de juny de 2012

489

Periferia II. José Ferrer Maturhiscope. 
Orpesa

SASC-UJI Del 18 de maig al 26 
de juny de 2012

175

Ros Ribas, un fotògraf 
d’escena. Ros Ribas

Fundació Caixa 
Vinaròs.
Vinaròs

SASC-UJI Del 18 de maig al 3 
de juny de 2012

550

La mirada amable. 
Col·lecció fotografia de la 
Galeria Railowsky

Torre de Miguel.
Morella

SASC-UJI Del 25 de maig a l’1 
de juliol de 2012

1.430

Elías Gil Roca, vida de 
fotògraf

Centro Cultural 
Melchor Zapata. 
Benicàssim

SASC-UJI De l’1 al 30 de juny 
de 2012

380



Les fulles mortes, Hostal 
Playa. Josep Maria Escuín 
Ruíz

Galeria Collblanc. 
Culla

SASC-UJI Del 12 de maig a l’1 
de juny de 2012

330

Momentos Insólitos. Iulian 
Zambrean

MUCBE-Centre 
Cultural Ciutat de 
Benicarló.

SASC-UJI Del 23 de maig al 3 
de juny de 2012

1.650

L’art de la llum. Concurs 
nacional de fotografia

Edifici 
d’associacions. 
Onda

SASC-UJI Del 25 de maig al 3 
de juny de 2012

519

Fotografias bisiestas. 
Clausura festival / projecció

Botavara.
Benicàssim

SASC-UJI 2 de juny de 2012 120

Nombre total d’assistents 16.440

Exposició «Vientos del Pueblo»



 Exposició d’Elías Gil-Roca

Aula de Música 

L’Aula de Música s’encarrega de l’àmbit dedicat a la difusió, la formació i la creació de l’art de la  
música. Està formada per diferents espais on s’integren les activitats que programa. 

• L’Espai Vocal centra la seua tasca en la formació en el taller de tècnica vocal.

• L’Espai  de  Música  Contemporània  desenvolupa  la  seua  activitat  amb  la  programació  de 
concerts, tallers de formació i actuacions.

• L’Espai de Música Antiga atén la formació i la difusió amb l’organització i la promoció de 
concerts i tallers.

• L’Espai de Jazz, amb la Big Band com a grup de referència i el Combo com a grup més reduït i 
en nivell d’iniciació, acosta aquesta modalitat musical a tot el territori a la vegada que els grups 
que el formen esdevenen formacions de creació i aprenentatge per als seus integrants. Amb el 
taller de llenguatge i improvisació del jazz es dóna resposta a una incipient demanda en aquest 
àmbit. 

Aquest  any  s’ha  celebrat  la  quarta  edició  del  Concurs  de  Jazz  a  Castelló,  convocat  per  la 
Universitat. Cal destacar la visita del periodista Juan Claudio Cifuentes, presentador del programa 
«A Todo  Jazz»  de  Radio  3  de  RNE,  que  novament  ens  ha  visitat  per  a  gaudir  de  la  nostra 
programació.

A més, l’Aula de Música compta amb cicles i programacions estables i consolidades, com el +JAZZ 
i Universijazz, organitzades en col·laboració amb altres entitats. 



Activitat Lloc Organitza Data Assistència

+ JAZZ al desembre

Combo Gent de l’Espai de 
Jazz

Esglèsia de Sant Pere. 
Sant Mateu

SASC-UJI 26 de novembre 
de 2011

42

Combo Gent de l’Espai de 
Jazz

Local de la Banda de 
Música. Vilafranca

SASC-UJI 10 de desembre 
de 2011

25

Combo Gent de l’Espai de 
Jazz

Pub Veneno Stereo. 
Castelló de la Plana

SASC-UJI 15 de desembre 
de 2011

10

Combo Gent de l’Espai de 
Jazz

La Consulta del Dr. 
Castelló de la Plana.

SASC-UJI 21 de desembre 
de 2011

28

Combo Gent de l’Espai de 
Jazz

Local del Jubilat. 
Alcalà de Xivert

SASC-UJI 23 de desembre 
de 2011

35

Combo Gent de l’Espai de 
Jazz

Local Multiusos. Sot 
de Ferrer

SASC-UJI 29 de desembre 
de 2011

29

Activitats

Concert de Nadal. Big Band 
UJI amb l’artista convidat 
David Pastor

Paranimb SASC-UJI 21 de desembre 
de 2011

Informació 
completa a 
la memòria 

del 
Paranimf

Jam Session. Espai de Jazz La Consulta del Dr.
Castelló de la Plana

SASC-UJI 15 de gener de 
2012

21

Concert de la Big Band UJI Teatre Municipal.
Betxí

SASC-UJI 26 de gener de 
2012

56

Jam Session. Espai de Jazz La Consulta del Dr.
Castelló de la Plana

SASC-UJI 19 de febrer de 
2012

36

Concert Laukote Jazz. Grup 
guanyador del CS2011JZZ

Paranimf SASC-UJI 22 de febrer de 
2012

Informació 
completa a 
la memòria 

del 
Paranimf

Jam Session. Espai de Jazz La Consulta del Dr.
Castelló de la Plana

SASC-UJI 25 de març de 
2012

29

Dimecres musicals al Café 
dels Sentits. Gent de l’Espai 
de Jazz

Café del Sentits. Jardí 
del Sentits. Passeig 
central. Universitat 
Jaume I

SASC-UJI 28 de març de 
2012

40 i públic 
referencial

IV Concurs de Jazz a 
Castelló CS2012JZZ

La Consulta del Dr. 
Castelló de la Plana.

SASC-UJI 19 i 20 d’abril de 
2012

97

Jam Session. Espai de Jazz La Consulta del Dr.
Castelló de la Plana

SASC-UJI 22 d’abril de 
2012

21

+ JAZZ

Dimecres Musicals. Gent de Café dels Sentits. SASC-UJI 23 d’abril de 43 i públic 



l’Espai de Jazz Jardí dels Sentits. 
Passeig Central. UJI.

2012 referencial

Piñas New Sound Pub Veneno Stereo.
Castelló de la Plana

SASC-UJI 3 de maig de 
2012

6

Dimecres Musicals. Gent de 
l’Espai de Jazz

Café dels Sentits. 
Jardí dels Sentits. 
Passeig Central. UJI.

SASC-UJI 9 de maig de 
2012

50 i públic 
referencial

Sixjazz Llotja del cànem.
Castelló.

SASC-UJI 11 de maig de 
2012 (Nit de 
l’art)

250 i públic 
referencial

Greenish Blue Auditori de la Unió 
Musical. Suera

SASC-UJI 12 de maig de 
2012

43

J.D.T. Pub Veneno Stereo. 
Castelló

SASC-UJI 17 de maig de 
2012

9

Manolo Valls Trio Seu del Camp de 
Morvedre-Casal Jove. 
Port de Sagunt

SASC-UJI 18 de maig de 
2012

45

Ramon Cardo Sextet Teatre del Raval. 
Castelló.

SASC-UJI 20 de maig de 
2012

30

Simoon Taylor Trio Esglèsia de Sant Pere. 
Sant Mateu.

SASC-UJI 20 de maig de 
2012

49

Jam Session amb Gent de 
l’Espai de Jazz

La Consulta del Dr. 
Castelló

SASC-UJI 24 de maig de 
2012

38

Colomer and friends group Casa de la Cultura. 
Vilanova d’Alcolea

SASC-UJI 26 de maig de 
2012

46

BIG BAND UJI. Concert 
final de curs

Teatre del Raval.
Castelló

SASC-UJI 1 de juny 112

Nombre total d’assistents 1.240



 Música al Jardí del Sentits

COL·LABORACIONS
Activitat Lloc Organitza Data

Intercanvis Musicals.
100 anys de Pierrot Lunaire, 
d’Arnold Schoenberg.

Paranimf SASC-UJI
Conservatori Superior de Música 
Salvador Seguí de Castelló

26 d’abril de 
2012

Aula de Teatre

L’Aula de Teatre Carles Pons es configura com un espai de formació i creació escènica.

Al llarg del curs passat s’han realitzar un total de 716 hores de formació amb la participació de 91 
alumnes.

La mostra de teatre professional, Reclam 2011, realitzada al llarg del mes de novembre, ha comptat 
amb 24 funcions teatrals, una exposició i l’assistència de 5.942 espectadors. 

La mostra ha estat present en la programació del Paranimf, del Campus Universitari i de l’Aula de 
Teatre de l’UJI; als carrers de Castelló, al Teatre Principal, al Teatre del Raval, al Pub Terra i als 
teatres dels pobles i ciutats de les nostres comarques (Almassora, Benicarló, Benicàssim, Betxí, 
Vilafranca, Vila-real i Vinaròs).

L’Aula  continua  col·laborant  amb  el  Projecte  Alcover  i  participa  al  Festival  Internacional  de 
l’Oralitat.



Activitat Lloc Organitza Data Assistència

Reclam 2011
XIX Mostra de Teatre
Actuacions:
-Compañia La Turné, amb 
Yo pronombre personal de 
primera persona
-Factoria Los Sánchez:
Alaska 2099
-Pot de Plom Teatre: 
Hamlet? Això ho pague jo!
-René Lavard: El ilusionista
-Histrión Teatro: El 
maravilloso mundo de los 
animales, los corderos.
-Companyia La Tal amb 
Leandre: Démodés.
-L’OM: L’imprebís.
-Purnateatre: Yes We 
Camps!
-Pot de Plom Teatre: especial 
Xavi Castillo.
-De Puntillas Teatro: Nora. 
La mujer que se hace libre.
-Laví e Bel: La Barraca del 
Zurdo.
-Nacho Vilar 
Producciones:Habitus 
Mundi.
-Kukai Dantza: Karrikan
-Hojarasca Danza: Dos o tres 
preguntas.
-Visitants Teatre: Vells 
(Work in progress)
-Teatro en el Aire: el secreto.
-Riki López, Pepín Tre i 
Juanjo Malavirgen: 
Cantálogos.
-Cabo San Roque & Carles 
Santos: Maquinofòbia 
Pianolera.

Espectacles de teatre: 18
Funcions de teatre: 24
Exposicions: 1

Paranimf
Auditori de Les Boqueres 
(Almassora)
Auditori Municipal
(Benicarló)
Teatre Municipal
(Benicàssim)
Auditori Municipal
(Betxí)
Teatre Principal, Teatre 
del Raval i La Consulta 
del Dr.
(Castelló)
Casa dela Cultura 
(Vilafranca)
Auditori Municipal
(Vila-real)
Auditori Municipal
W. Ayguals de Izco
(Vinaròs)

SASC-UJI Del 4 al 27 de 
novembre de 
2011

5.942

XII Festival Internacional de 
l’Oralitat 2012.
-Sasa Guadalupe. Argentina: 
Tempo.
-Ana Torrellas. Veneçuela: 

Café Teatre Terra.
Biblioteca Rafalafena.
La Consulta del Dr.
(Castelló)

SASC-UJI 6, 7 i 8 de 
març de 2012

222



Este cuento del cuento
-Laura Dippolito. Argentina: 
¿Qué queremos las 
mujeres...?
-Gonzo Velazko. Argentina: 
Corto CirQyti.

Ciclorama. Cicle 
d’Activitats al voltant del 
teatre

Paranimf SASC-UJI 10, 17, 24 i 31 
de maig de 
2012

Informació 
completa a 
la memòria 

del 
Paranimf

Caravan. Artist on the road. 
Representació

Àgora SASC-UJI 2 i 3 de maig 
de 2012

50

Nombre total d’assistents 6.214

ALTRES ACTIVITATS I PRODUCTES DE L’AULA DE TEATRE
Activitat - Producte Organitza Data

Dia Mundial del Teatre. Edició i publicació del Manifest. SASC-UJI 27 de març de 2012

Dia Mundial del Llibre. Elaboració d’un punt de llibre. SASC-UJI 23 d’abril de 2012

Programa d’Extensió Universitària

El Programa d’Extensió Universitària 2011 (PEU’11) ha tancat l’actual exercici cobrint una nova 
etapa i mantenint l’avanç en aquest procés de desenvolupament cultural del nostre territori.

El PEU’11 ha mantingut el component d’especialització i ha oferit serveis de proximitat, amb un alt 
component  de  treball  directe  amb  les  persones  responsables  dels  projectes.  També  ha  estat  el 
moment  de  reactivar  una  apassionant  tasca  de  creació  de  coneixement,  on  els  veritables 
protagonistes són els tècnics i les tècniques i les persones que formen els equips de treball.

El projecte Patrimoni, laboratori d’investigació del patrimoni en àrees rurals, que té com a objectiu 
crear i consolidar una xarxa provincial que reunisca totes les persones que participen en activitats 
relacionades amb el patrimoni cultural de les àrees rurals, consolida la seua presència en el territori, 
amb  un  treball  especialitzat,  de  proximitat  i  generador  de  sinergies  entre  els  diferents  grups 
implicats en el procés.

País@Rural, el programa d’acompanyament a iniciatives i programes culturals, tanca un any marcat 
pel creixement i la consolidació d’un model de treball personalitzat on la relació directa amb els 
col·lectius implicats esdevé una marca i un valor afegit. 

Els  projectes  A21  de  la  Cultura  ja  són  una  realitat  i  després  de  les  presentacions  públiques 
comencen a funcionar, sempre acompanyats i assessorats pels tutors i tutores del projecte. Enguany 
s’ha convocat  el  Seminari  Permanent sobre  Participació que pretén generar  una nova forma de 
treballar als grups, mitjançant el foment d’una veritable participació democràtica.

El programa formatiu renova el seu compromís de treballar amb els municipis en benefici del futur 
d’aquests. El desenvolupament del PEU en les diferents línies de treball és un procés progressiu que 
busca la implicació i la participació dels usuaris i les usuàries. 



L’element  dinamitzador  i  vertebrador  de tot  aquest  model  de treball  ha sigut  la  Mesa Tècnica, 
representativa de totes les realitats socioculturals del nostre territori i que ens permet tindre una 
visió  en  temps  real  i  per  tant  dissenyar  propostes  formatives  ajustades  a  la  demanda  i  a  les 
necessitats. 

La Universitat Jaume I i la Diputació Provincial de Castelló han d’assumir el repte de ser les entitats 
que vertebren aquest dret arreu de les comarques castellonenques. La Universitat Jaume I com a 
representació  del  saber  universitari,  i  la  Diputació  com  a  institució  representativa  de  tots  els 
municipis de la província de Castelló.

FORMACIÓ DEL PERSONAL TÈCNIC
Activitat Lloc Organitza Dates Assistència Hores

IX Fira de la Informació Galeria Octubre
Universitat Jaume I

SASC-UJI 16 de febrer de 
2011

71 6

Taller: com s’han 
d’escriure textos 
comunicatius

Universitat Jaume I SASC-UJI 12 i 14 de juliol 
de 2011

10 12

Avaluació i planificació 
de polítiques culturals a 
l’àmbit local

Universitat Jaume I SASC-UJI 24 d’octubre de 
2011

17 10

XIV Jornades 
d’avaluació del PEU

Sant Mateu SASC-UJI 3 de novembre 
de 2011

33 10

Taller de serendipia i 
guerrilla

Universitat Jaume I SASC-UJI 15 de desembre 
de 2011

18 6

Jornades d’avaluació 
2011 (II)

La Vall d’Alba SASC-UJI 22 de desembre 
de 2011

22 5

Nombre total d’assistents 171

Nombre total d’hores 49

JORNADES DE LA MESA TÈCNICA
Activitat Lloc Organitza Dates Assistència Hores

Contitució de la Mesa Tècnica 
i presentació del programa 
2011 

Universitat 
Jaume I 

SASC-UJI 16 de febrer de 
2011

33 4

Valoració de les adjudiacions 
del Programa General i les 
propostes formatives

Universitat 
Jaume I

SASC-UJI 8 d’abril de 
2011

23 4

Avaluació parcial de l’estat 
d’execució del PG

Universitat 
Jaume I

SASC-UJI 20 de juliol de 
2011

15 6

Mesa Tècnica Itinerant Sorita SASC-UJI 22 de setembre 
de 2011

19 6

Nombre total d’assistents 90

Nombre total d’hores 20



PAIS@RURAL
Activitat Lloc Organitza Dates Assistència Hores

III Seminari PAIS@rural     (II). 
Mira el teu interior, el món 
rural una oportunitat per al 
desenvolupament 

Universitat 
Jaume I

SASC-UJI 24 de juny de 
2011

21 4

III Seminari PAIS@rural     (III). 
Mira el teu interior, el món 
rural una oportuntiat per al 
desenvolupament 

Sant Mateu SASC-UJI 10 de 
novembre de 
2011

10 5

Tutories i suport tècnic Parc natural 
de la Serra 
d’Espadà, 
SOM (Suera); 
Culla, Bell-
lloc

SASC-UJI De gener a 
desembre de 
2011

20 60

Nombre total d’assistents 51

Nombre total d’hores 69

PATRIMONI
Activitat Lloc Organitza Dates Assistència Hores

Curs de recollida i tractament 
de la informació

Universitat 
Jaume I

SASC-UJI 12 de març de 
2011

32 30

Tutories Patrimoni Cirat SASC-UJI Maig i juny de 
2011

10 6

Territori en singular Teresa SASC-UJI Juny de 2011 50 20

VI Jornada d’Investigació del 
Patrimoni Cultural

Llotja del 
Cànem

SASC-UJI 23 de juliol de 
2011

34 6

Visita tèncica Les coves de 
Vinromà, 
Tírig, Catí i 
Albocàsser

SASC-UJI 29 d’octubre de 
2011

18 8

Ecosabers: I Encontre 
Ecosabers i Territori

Mas de 
Noguera.
Caudiel

SASC-UJI 11 i 12 de 
novmebre de 
2011

35 16

Visita Tècnica a Alacant Alacant SASC-UJI 23 i 24 de 
novembre de 
2011

35 16

Nombre total d’assistents 214

Nombre total d’hores 102

mailto:PAIS@rural
mailto:PAIS@rural


CONFERÈNCIES
Activitat Lloc Organitza Dates Assistència Hores

El món del bolets. Com es pot 
passar de rovellonaires a 
boletaires

La Mata SASC-UJI 27 de setembre 
de 2011

16 2

Com es pot millorar la salut a 
través dels aliments

La Salzadella SASC-UJI 5 de maig de 
2011

25 2

Millorar l’equilibri, la 
mobilitat i l’osteoporosi

La Vilavella SASC-UJI 23 de juny de 
2011

40 2

La xarxa lliure, oberta i 
neutral: guifi.net

Les Coves de 
Vinromà

SASC-UJI 23 d’abril de 
2011

50 2

La música tradicional a les 
comarques de Castelló

Morella SASC-UJI 10 de juny de 
2011

20 2

La xarxa lliure, oberta i 
neutral: guifi.net

Morella SASC-UJI 15 d’abril de 
2011

50 2

Les energies renovables: una 
oportunitat per al món rural

Ribesalbes SASC-UJI 20 d’octubre de 
2011

10 2

Tinc el colesterol i la tensió 
alts. Puc guarir-me?

Rossell SASC-UJI 20 de juny de 
2011

54 2

La xarxa lliure, oberta i 
neutral: guifi.net

Sant Joan de 
Moró

SASC-UJI 27 de desembre 
de 2011

25 2

La menopausa: què hem de 
saber

Sant Mateu SASC-UJI 1 de juliol de 
2011

6 2

El conte infantil: un camí per 
a aconseguir una cultura 
global

Sant Mateu SASC-UJI 10 de setembre 
de 2011

18 2

Tinc el colesterol i la tensió 
alts. Puc guarir-me?

Serratella SASC-UJI 23 de juliol de 
2011

23 2

Recuperar la memòria gràfica Soneja SASC-UJI 12 de juliol de 
2011

10 2

Agricultura ecològica: el futur 
del camp

Sot de Ferrer SASC-UJI 16 de juliol de 
2011

25 2

Menjar bé a partir del 60 anys: 
una qüestió vital

Todolella SASC-UJI 4 de juny de 
2011

12 2

L’exercici físic. Com 
beneficia a la nostra salut

Torrechiva SASC-UJI 29 de juliol de 
2011

13 2

El ball tradicional valencià Les Useres SASC-UJI0 16 de juliol de 
2011

50 2

Plantes aromàtiques i 
medicinals

Vallat SASC-UJI 7 de juliol de 
2011

25 2

Indiana Jones i els secrets de 
l’arqueologia

Vilafranca SASC-UJI 15 de juliol de 
2011

52 2

Plantes aromàtiques i Vilanova SASC-UJI 1 d’agost de 24 2



medicinals d’Alcolea 2011

El món dels bolets. Com es 
pot passar de rovellonaires a 
boletaires

Vilanova 
d’Alcolea

SASC-UJI 3 de setembre 
de 2011

50 2

Les innovacions, base per 
atraure clientela al turisme a 
l’àmbit rural

Vilar de 
Canes

SASC-UJI 5 d’agost de 
2011

16 2

Salut, alimentació ecològica i 
consum responsable

Vilanova de la 
Reina

SASC-UJI 17 d’agots de 
2011

80 2

Plantes per a la salut de la 
pell, per una cosmètica 
conscient i natural

Villanova de 
la Reina

SASC-UJI 23 d’agost de 
2011

80 2

Alimentació i salut: velles 
solucions per a mals moders

Villores SASC-UJI 13 de maig de 
2011

10 2

Agricultura ecològica: el futur 
del camp

Vistabella del 
Maestrat

SASC-UJI 28 de maig de 
2011

20 2

Patrimoni i territori: impactes 
econòmics per al 
desenvolupament rural

Xert SASC-UJI 23 de juliol de 
2011

47 2

La tercera edat: font de 
riquesa cultural

Xilxes SASC-UJI 14 d’octubre de 
2011

240 2

Nombre total d’assistents 1.419

Nombre total d’hores 78

 Conferència en Xilxes



EXPOSICIONS
Títol Lloc Organitza Data

Viento del pueblo, els espais 
poètics de Miguel Hernández

Altura SASC-UJI Del 15 al 26 d’abril de 2011

“Bichos” exposició didàctica de 
macrofotografia

Artana SASC-UJI Setembre, octubre i desembre de 
2011

Imatges per al futur. Recuperem 
la història gràfica

Ayodar SASC-UJI Del 5 al 30 d’agost de 2011

“Bichos” exposició didàctica de 
macrofotografia

Chóvar SASC-UJI Del 29 d’abril al 29 de maig de 2011

Viento del Pueblo, els espais 
poètics de Miguel Hernández

Chóvar SASC-UJI Del 29 d’abril al 29 de maig de 2011

Microcrèdits a Bangla Desh: una 
experiència de desenvolupament

Ribesalbes SASC-UJI Del 23 d’abril al 29 de juliol de 2011

Castelló sota les bombes Sant Joan 
de Moró

SASC-UJI De l’1 al 31 de desmbre de 2011

Imatges per al futur. 
Recuperarem la història gràfica

Soneja SASC-UJI Del 8 al 17 de juliol de 2011

Viento del Pueblo, els espais 
poètics de Miguel Hernández

Sot de 
Ferrer

SASC-UJI ANUL·LADA

Pedra Seca Vistabella 
del 
Maestrat

SASC-UJI Del 29 al 31 de juliol de 2011

AGENDA 21 DE LA CULTURA
Títol Lloc Organitza Data

Seminari Permanent d’Aprenentatge 
en Participació Comunitària. 
GARBELL.

Universitat Jaume I SASC-UJI 24 de març de 2011

Seminari Permanent d’Aprenentatge 
en Participació Comunitària. 
GARBELL

Universitat Jaume I SASC-UJI 19 d’abril de 2011

Seminari Permanent d’Aprenentatge 
en Participació Comunitària. 
GARBELL

Les Coves de Vinromà SASC-UJI 30 de juny de 2011

Seminari Permanent d’Aprenentatge 
en Participació Comunitària. 
GARBELL

Universitat Jaume I SASC-UJI 26 d’octubre de 
2011

Seminari Permanent d’Aprenentatge 
en Participació Comunitària. 
GARBELL

Pou de Beca. Vall 
d’Alba

SASC-UJI 22 de desembre de 
2011

Tutories d’acompanyament Universitat Jaume I; 
Sant Mateu; Serra d’En 
Galceran, Vilanova 
d’Alcolea

SASC-UJI De gener a 
desembre de 2011



 Seminari GARBELL

Comunicació: publicacions de la Universitat Jaume I i 
projecció social

L’editorial universitària, Publicacions de la Universitat Jaume I, ha donat continuïtat a la seua tasca 
de consolidació i increment del seu fons bibliogràfic durant el curs 2011-2012, amb noves 
publicacions, tan d’edicions en línia com en paper.
Pel que fa a la difusió de les seues publicacions, les novetats editorials de l’UJI han estat presents en 
les edicions de tardor de 2011 i de primavera de 2012 de les revistes Unelibros i BUC, editades 
respectivament per la Unión de Editoriales Universitarias Españolas i la Xarxa Vives d’Universitats. 
Així mateix va haver una presència significativa de les publicacions de l’UJI als estands de la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana i de la Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas durant la Fira Internacional del Llibre Liber 2011, que va tindre lloc a Madrid del 5 al 7 
d’octubre. Les novetats editorials de l’UJI també es van donar a conèixer a la fira de Frankfurt, del 
12 al 16 d’octubre, la major fira comercial de llibres de tota Europa. 
Durant el curs 2011-2012 s’ha creat una nova col·lecció editorial, «Història i memòria», de la qual 
s’han publicat dos títols: el primer número, La segona república a Castelló, i el que inicia la sèrie 
«Testimonis» d’aquesta col·lecció, Històries de vida al Castelló de la guerra i la postguerra. Així 
mateix, s’han creat altres dues noves sèries: «Orientació», que s’ha iniciat amb el títol TIC: un reto 
para adolescentes y padres, i «Trama», que s’ha iniciat amb el títol Lenguas minoritarias y 
traducción. Ambdues sèries corresponen a la col·lecció «Educació» i a la col·lecció «Estudis sobre 
la traducció», respectivament.



Publicacions de la Universitat Jaume I, amb els antecedents d’algunes experiències prèvies, va 
posar en marxa durant el primer semestre de 2012 el seu projecte d’elaboració i distribució de 
llibres electrònics. Totes les novetats editorials de l’UJI, a partir de gener de 2012, estan disponibles 
ja en format electrònic (pdf) a la tenda UJI (www.tenda.uji.es) a més de la versió en paper, si escau. 
Juntament amb les novetats, es va treballar en la digitalització dels fons antic, que va començar al 
mes de maig i, en finalitzar el curs, va permetre incorporar una trentena de títols addicionals 
disponibles per a la seua venda com eBooks. A més, s’ha iniciat també la conversió de determinades 
col·leccions al format ePub, estàndard obert de llibre electrònic. També s’ha signat un conveni de 
distribució de llibres electrònics en format pdf amb la plataforma de distribució de continguts 
electrònics Digitalia (http://www.digitaliapublishing.com) que inclou les novetats editorials i altres 
llibres dels fons bibliogràfic de l’UJI. En aquest moment hi ha disponibles una cinquantena de 
títols.

La Universitat Jaume I continua fent difusió  enlínia -mitjançant l’Open Journal Systems (OJS), 
programari de codi obert per a l’administració de revistes- les següents publicacions periòdiques 
(www.e-revistes.uji.es):  Recerca.  Revista  de  pensament  i  anàlisi,  Potestas.  Grupo  Europeo  de  
Investigación  Histórica,  Cultura,  Lenguaje  y  Representación  /  Culture,  Language  and  
Representatio i Language Value.

Pel que fa al programa de comunicació corporativa Destí UJI, la Universitat Jaume I ha promogut la 
seua oferta formativa a través de nombroses accions de difusió, promoció i màrqueting. Cal destacar 
la presència a les fires educatives adreçades al públic d’educació secundària a Saragossa (del 23 al 
25 de març), Gandia (del 27 al 29 de març), Terol (del 27 al 29 d’abril), Valls (del 31 de març a l’1  
d’abril), Sagunt (del 2 al 4 de maig), Cullera (del 9 a l’11 de maig) i Tortosa (del 28 d’abril a l’1 de 
maig). Pel que fa a les fires dedicades específicament als estudis de postgrau, l’UJI va estar present 
al Tour Europosgrados realitzat a Mèxic, a les ciutats de Querétaro, Guadalajara i Mérida (del 4 al 8 
d’octubre), en aquesta ocasió l’UJI representava al conjunt d’universitats públiques valencianes.

En el marc del Programa de Relacions amb la Societat cal destacar la realització de la 8a Trobada de 
Portes Obertes a la Societat, el dissabte 5 de maig de 2011, que va dur al campus al voltant d’unes 
3.000 persones per a conèixer de primera mà les instal·lacions i els serveis que ofereix la 
Universitat. La Trobada va coincidir amb la II Trobada d’Antics Alumnes de l’UJI.

Del Programa de Patrocini i Mecenatge cal destacar la posada en marxa de la Normativa de Creació 
de Càtedres i Aules d’Empresa de l’UJI a iniciativa del Vicerectorat de Planificació Estratègica, 
Qualitat i Comunicació, i la firma de la Càtedra BP d’Estalvi i Eficiència Energètica, la Càtedra 
Intercoop d’Economia Social, la Càtedra Banc d’Espanya i l’Aula de Medi Ambient Luis Batalla.

En desembre de 2011 va ser aprovat el Programa de Màrqueting 2014 de l’UJI, a iniciativa del 
Vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació, que té com a objectiu coordinar i 
potenciar les accions dirigides a promoure l’oferta educativa, de transferència i cultural, així com a 
identificar, estructurar i promoure les fonts d’ingressos de l’UJI.

En març de 2012 es va posar en marxa el Programa d’Ambaixadors i Ambaixadores, juntament amb 
el Vicerectorat de Cooperació, Relacions Institucionals i Internacionals i Multilingüisme, l’Oficina 
de Relacions Internacionals i la Unitat de Suport Educatiu, amb l’objectiu de promoure la 
Universitat i la seua oferta formativa entre els àmbits universitaris internacionals i centre d’educació 
de secundària nacionals a través de representants de la pròpia Universitat.

Del periòdic VoxUJI s’han editat durant el curs onze números i la publicació del mes de juliol és 
l’edició número 130. Durant aquest curs també s’han editat dos números especials en castellà, amb 
caràcter semestral, per donar continuïtat a la iniciativa posada en marxa fa tres cursos per tal 



d’apropar l’actualitat del campus als instituts d’educació secundària d’altres províncies espanyoles. 
L’emissora universitària VoxUJI Ràdio ha conclòs la seua setena temporada, amb emissions de 
10.30 h a 15.30 h i una redifusió a les vesprades, de dilluns a dissabte. Aquesta temporada s’ha 
mantingut un total de 52 programes en antena, a més de programes especials amb retransmissions 
dels actes acadèmics (obertura de curs, festa d’aniversari de l’UJI), retransmissió dels debats 
electorals de les eleccions dels representants de l’estudiantat al Claustre, i programes en directe en 
la Setmana de Benvinguda i en la Trobada de Portes Obertes a la Societat. Des de la novena jornada 
de lliga de futbol professional, VoxUJI Ràdio va començar a retransmetre els partits del CD Castelló 
i ha cobert un total de 34 partits, fent un seguiment de l’equip tant quan va jugar a casa com fora. 
D’aquestes retransmissions esportives es poden escoltar 15 en la radioteca (www.radio.uji.es). 
Durant la retransmissió dels partits, des d’octubre a maig, es van generar prop de 10.000 visites a la 
web de l’UJI, a més del públic que va escoltar els partits per ones de FM. Els pics més alts de 
visites es van produir als mesos d’octubre i novembre amb 521 i 532 visites, respectivament. Com a 
reconeixement a la tasca feta per VoxUJI Ràdio, la Federació de Penyes del CD Castellón 
(Fedpecas) li va concedir en maig de 2012 el premi Chencho al mitjà de comunicació o periodista 
més albinegre. La col·laboració amb el festival europeu de música reggae Rototom Sunsplash es va 
iniciar en agost de 2011 i va continuar en 2012. VoxUJI Ràdio és l’emissora oficial del festival, 
dona suport tècnic a l’organització, fa la retransmissió oficial del programa del festival i ofereix el 
senyal a nombroses emissores de ràdio d’arreu del món, com ara RADUNI (network de ràdios 
universitàries italianes), Radio Campus Besançon (network de ràdios universitàries franceses), 
Sound System Fm (Barcelona), Radio 3 de RNE, Sunday Culture (França), Radio Rock and Pop 
(Buenos Aires, Argentina), Radio 4277 FM (Austràlia), Choice Fm (Regne Unit) i altres emissores 
de països com Polònia, Sèrbia, Islàndia, Eslovènia, Itàlia, Portugal o Alemanya.

Pel que fa a la informació i la divulgació científiques, la Unitat de Comunicació Científica del 
Servei de Comunicació i Publicacions, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Investigació i 
Postgrau, ha mantingut els canals de comunicació de la ciència amb l’elaboració de 38 notes de 
premsa enviades a mitjans de comunicació autonòmics, tant generalistes com especialitzats en 
ciència, així com a plataformes de comunicació de notícies científiques nacionals (SINC) i europees 
(Alphagalileo). Aquests enviaments han generat tan sols en els mitjans de comunicació escrits un 
total de 234 notícies, segons recull la Revista d’Actualitat d’Investigació de l’UJI. En les xarxes 
socials s’ha realitzat un mínim de dues publicacions setmanals sobre ciència (dimarts i dijous). En 
el cas de Twitter, els més de 80 continguts audiovisuals relacionats amb ciència pujats durant el 
passat curs acadèmic, de setembre a juny, han superat les 300 interaccions amb els usuaris (a través 
de repiulades, comentaris, etc.), amb una mitjana de 3,8 interaccions per publicació. Quant a 
Facebook, l’arxiu conservat per la xarxa social d’aquests deu mesos recull 61 continguts sobre 
ciència que van assolir les 471 interaccions (383 “M’agrada”; 53 continguts compartits i 35 
comentaris), xifra que suposa una mitjana de 7,7 interaccions per contingut. En el cas de les 
informacions acompanyades de vídeo, un total de 18, la mitjana s’eleva quasi tres punts per damunt 
fins a aconseguir les 10,66 interaccions per contingut, la qual cosa confirma que els continguts amb 
què compten amb aquest recurs audiovisual resulten més interessants per als usuaris.

Al desembre de 2011, el Servei de Comunicació i Publicacions va posar en marxa el videoblog 
Ciència UJI TV gràcies a un projecte competitiu que va guanyar aquest mateix any en una 
convocatòria de la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia (FECYT) per a la posada en marxa 
d’una unitat de cultura científica i de la innovació que donara a conèixer l’activitat investigadora del 
campus i que contribuïra al desenvolupament d’una major cultura científica en la societat. Ciència 
UJI TV va tancar el curs passat amb 172 vídeos, 81 de notícies científiques, 77 de continguts de 
difusió de la ciència i 16 de formació en comunicació científica. Així mateix, el passat mes de juny 
de 2012, el videoblog Ciència UJI TV comptava amb 1.613 visitants únics i un total de 1.937 visites 
acumulades en quatre mesos, període on les pàgines vistes van ascendir a 3.556, xifra que suposa 
una mitjana d’1,84 pàgines vistes per visita. El percentatge de visitants nous en aquest període va 



ser del 83,17%, mentre que el d’usuaris que repetien era del 16,83%, segons les dades de Google 
Analytics. Quant a països de procedència, la majoria de les visites provenien d’Espanya, un 
75,52%, però cal assenyalar que el 24,48% restant corresponia a altres països, especialment 
Argentina (2,81%); Regne Unit (2,34%); Estats Units (2,34%), Colòmbia (2,14%), Mèxic (1,82%), 
Alemanya (1,09%) i França (0,99%). Aquestes dades confirmen el potencial d’aquest espai per a 
donar a conèixer l’activitat científica del campus en l’àmbit internacional. El canal aposta pel 
plurilingüisme i presenta el 100% dels continguts en català i en espanyol i prop del 60% traduïts a 
l’anglès, ja que tots els vídeos produïts pel mateix Servei de Comunicació i Publicacions se 
subtitulen a l’anglès. Quant a la llengua dels navegadors d’accés, en el 73,55% dels casos ha estat 
l’espanyol, l’11,05% l’anglès i el 9,12% el català. La difusió dels vídeos d’UJI Ciència TV es 
potencia a través de les xarxes socials, especialment mitjançant la secció Ciència TV oberta del 
canal de l’UJI en YouTube, que al juny del 2012 comptava amb 92 vídeos, 55 dels quals estaven 
elaborats al Servei de Comunicació i Publicacions, i que superaven les 20.000 reproduccions, de les 
quals prop de 10.000 corresponien a produccions pròpies, amb una mitjana de 178,8 visualitzacions 
de cada un dels vídeos elaborats pel Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat. 

Projecte Ukhupacha

SÍNTESI DE L’ACTIVITAT  UKHUPACHA

FULL DE RUTA ECONÒMIC

El Projecte Ukhupacha és conscient de la situació econòmica actual que ens afecta directament a  
tots.

Davant d’aquesta conjuntura econòmica i social Ukhupacha, pren la decisió de continuar la seua 
labor juntament amb l’UJI, siga quina siga l’aportació de la Universitat al Projecte Ukhupacha i que 
els nostres esforços se centrarien a buscar altres fons que estigueren a l’altura institucional de l’UJI.

Ukhupacha sense l’UJI no hauria existit mai. Aquest és el moment de treballar braç a braç i buscar i 
imaginar solucions que ens facen créixer com a projecte al menor cost econòmic possible per a 
seguir endavant.

Considerem que  Ukhupacha  és  una  excel·lent  plataforma  per  a  la  projecció  de  la  Universitat 
Jaume I de Castelló a Sud-amèrica, amb un treball coordinat per ambdues parts l’UJI podria situar-
se estratègicament  en una  regió  del  món amb un creixement  econòmic  sòlid  i  que es  projecta 
continuat per una dècada.

GESTIÓ INSTITUCIONAL:

Durant els primers mesos d’enguany, s’intensifiquen els contactes institucionals a fi de renovar el 
conveni d’assistència tècnica amb el nou Ministeri de Cultura.

Aprofitant  viatges  personals del  director  tècnic d’Ukhupacha a  Lima,  es  mantenen reunions de 
treball  amb  el  director  nacional  d’Arqueologia  i  amb  el  conseller  cultural  de  l’Ambaixada 
d’Espanya a Perú, per a formalitzar una reunió amb el ministre de Cultura a fi de presentar-li el 
treball del Projecte Ukhupacha.

El juny de 2012, es va mantindre una reunió de treball amb el ministre de Cultura de Perú, amb el  
viceministre de Patrimoni Cultural i Indústries Culturals de Perú, aprofitant l’estada a Lima del 
president de la Fundació PETZL.



Per un altre costat el Sr. Rasmussen (F. PETZL) va poder comprovar l’interès que té el Govern 
peruà pel Projecte Ukhupacha i consolida la nostra imatge enfront del F. PETZL.

REGIÓ D’AMAZONES

Es van desenvolupar importants projectes a la regió de l’Amazones i es van obtindre els següents 
resultats:

1. Visita a unes quantes tombes situades als voltants de la ciutat de Chachapoyas, la seguretat de les  
quals es veu compromesa per una explotació minera situada al mateix lloc.

Jornada d’iniciació a la Dra. Marla,  acompanyats d’un cooperant espanyol de la Universitat  de 
Sevilla,  Francisco, on se’ls va mostrar les tècniques bàsiques de progressió vertical.

A Leymebamba, contactem amb el professor Wagner Hitler Mori propietari de les terres on es troba 
el lloc arqueològic de La Joya i contractem al guia el Sr. Sinecio  el taxi  i els cavalls per a accedir a 
la zona, per a acabar la jornada amb  la compra de queviures per a l’expedició

2. Actuant a la zona o regió del Cusco, on es va realitzar El Camí PONT INCA: abordant la totalitat  
de la topografia, reinstal·lant algun tram de la via que havia sigut arrossegat per enfonsaments, així 
com la busca exhaustiva d’evidències d’alvèols en la base del camí de la paret.

3. D’altra banda es va desenvolupar un curs de postgrau de progressió vertical. I així es va realitzar 
el primer nivell del 8è Curs postgrau de progressió vertical començant el procés de formació de 16 
nous alumnes comptant amb diversos treballadors del Camí Inca i altres operaris de la Ciutadella.

4. Així mateix, es va actuar en el denominat  mirador Temple de la Lluna. Es va prospeccionar la 
zona del temple de la lluna amb la localització de dos nous temples així com un mirador amb tres 
finestres  en  el  centre  d’elles  apareix un cridaner  forat  que apunta  a  l’Apu (muntanya sagrada) 
Yananti, en procés de reconstrucció.

Els objectius a aconseguir en la zona pot compendiar-se en un curs de formació de segon nivell,  
recuperació de camins i altres objectius que ens indiquen des de la direcció de la Ciutadella de 
Machupicchu.

SÍNTESI DELS RESULTATS OBTINGUTS:

Com a resultat tenim una zona de pràctiques completa i pròxima a la ciutat de Lima.

Convenis signats

Informat en C.G. núm. 26, 26/07/2012
• Conveni marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural per a la creació de la Xarxa 

Temàtica d’Intel·ligència Artificial, que celebren la Universitat Jaume I, la Universidad 
Autónoma del Estado de México i l’Instituto Tecnológico de Toluca. (15/11/2011)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universidad Andina 
del Cusco. (29/02/2012)

• Acord de cooperació entre l’Equip de Govern de la Universitat de l’Atlàntic de Florida i la 
Universitat Jaume I de Castelló. (30/05/2012)

• Conveni de donació del fons bibliogràfic i documental del Dr. José Ignacio García Ninet a la 
Universitat Jaume I de Castelló. (05/06/2012)

• Conveni específic de cotutela de tesi doctoral entre la Universidad de Craiova i la Universitat 
Jaume I de Castelló. (08/06/2012)

• Conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I de Castelló i INDERA-



Consultoría de Género en matèria de estades en pràctiques. (12/06/2012)

• Conveni de cooperació educativa que regula l’estada en pràctiques formatives no laborals de 
l’alumnat del curs de monitor de temps lliure infantil i juvenil. (20/06/2012)

• Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de 
Lleida. (21/06/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Diverteam, SL. 
(22/06/2012)

• Conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’empresa 
Diverteam, SL en matèria d’estades en pràctiques en el curs de monitors de temps lliure infantil 
i juvenil. (25/06/2012)

• Conveni tipus entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la Universitat Jaume I per a 
regular el subministrament de metadades i previsualitzacions per part de la Universitat Jaume I 
al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i d’Europeana. (09/07/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Sociedad de la 
Energía Fotovoltaica Inorgánica y Nanomolecular (SEFIN). (10/07/2012)

• Conveni específic per a la dotació de beques per a estudiants del màster universitari en Física 
Aplicada i el màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 
(Interuniversitari), com a conseqüència de la col·laboració entre la Universitat Jaume I de 
Castelló (UJI) i la Sociedad de la Energía Fotovoltaica Inorgánica y Nanomolecular (SEFIN). 
(11/07/2012)

• Framework collaboration agreement between Universitat Jaume I in Castelló and Università 
Degli Studi di Cagliari. (18/07/2012)

Informat en C.G. núm. 25, 26/06/2012
• Protocol núm. 4 d’aplicació del Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de València 

i la Universitat Jaume I com a representants de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament 
Local (IIDL) i l’Ajuntament de Petrer. (02/01/2012)

• Conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana de l’Energia (AVEN) i la Universitat 
Jaume I de Castelló (UJI) per a la promoció de transport públic urbà en bicicleta. (15/02/2012)

• Conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Institut de 
Promoció i Suport al D esenvolupament (IPADE) en matèria d’estades en pràctiques. 
(21/02/2012)

• Protocol de desenvolupament del conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de 
Castelló i la Universidad Nacional del Litoral. (14/03/2012)

• Protocol núm. 2 d’aplicació del conveni marc de col·laboració entre la Universidad Mayor de 
San Simón i la Universitat Jaume I de Castelló. (27/02/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de Novi 
Sad (Sèrbia). (27/02/2012)

• Conveni singular de cooperació entre la Fundación Secretariado Gitano i la Universitat Jaume 
I, en matèria de voluntariat vinculat al programa “UJI-Voluntaria”. (27/02/2012)

• Conveni marc de col·laboració universitària internacional entre la Universitat Jaume I de 
Castelló i la Universidad de San Carlos de Guatemala. (27/02/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre Manos Unidas, i la Universitat Jaume I (UJI) a través de 
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament local. (08/03/2012)

• Segon acord de pròrroga del conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de 
Castelló i la Fundació General de la Universitat Jaume I. (12/03/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la Universitat Jaume I de Castelló 
per a la itinerància de l’exposició: “Joan Fuster: Nosaltres els valencians (1962-2012). 
(21/03/2012)



• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Escuela Normal nº 3 
de Toluca. (21/03/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios (Perú). (21/03/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundació Privada 
per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral Guifi.net. (28/03/2012)

• Condicions específiques d’interconnexió de la xarxa corporativa Ujinet amb la xarxa guifi.net 
en desenvolupament del conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló 
i la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral Guifi.net. (28/03/2012)

• Segon acord de pròrroga del conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat Jaume I 
de Castelló encarrega la gestió i desenvolupament de l’Escola d’Estiu dels Xiquets i Xiquetes a 
la Fundació General de la Universitat Jaume I. (30/03/2012)

• Conveni de col·laboració entre l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament 
Superior (ACLES) i la Universitat Jaume I. (30/03/2012)

• Acord de doble titulació VIA University College (VIA UC) i el grau en Enginyeria de 
l’Edificació Universitat Jaume I (UJI). (03/04/2012)

• Conveni marc de cooperació acadèmica i intercanvi entre Southern Connecticut State 
University (New Haven, Connecticut, Estats Units). (03/04/2012)

• Acord per a l’intercanvi d’alumnat entre la Southern Connecticut State University (New 
Haven, Connecticut, Estats Units) i la Universitat Jaume I de Castelló. (03/04/2012)

• Conveni singular de cooperació entre la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas 
y de la Guardia Civil i la Universitat Jaume I, en matèria de voluntariat vinculat al programa 
“UJI-Voluntaria”. (04/04/2012)

• Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universidad 
Politécnica de Nicaragua per al desenvolupament del programa de Màster amb mobilitat virtual 
en el “Màster Universitari en Matemàtica Computacional”. (17/04/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Bankia, S.A. vigent en 
2011. (20/04/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundación Globalis. 
(20/04/2012)

• Protocol addicional als convenis de cooperació acadèmica i educativa, signats per les Cortes 
Valencianes i les Universitats de la Comunitat Valenciana curs 2011-2012. Universitat Jaume I 
de Castelló. (23/04/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’entitat SGS TECNOS, SA. 
(25/04/2012)

• Conveni de col·laboració entre l’Excma. Diputació de Castelló a través del Patronat Provincial 
de Turisme Castelló-Costa Azahar, l’Agència Valenciana del Turisme, la Universitat Jaume I de 
Castelló i la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, per a la celebració del XV Congrés 
Internacional de Turisme Universitat i Empresa. (02/05/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Institut Valencià de 
Conservació i Restauració de Béns Culturals. (07/05/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Escuela 
Internacional de Alta Gestión (Santa Cruz, Bolívia). (08/05/2012)

• Donació del fons bibliogràfic i documental de Purificación Escribano López a la Universitat 
Jaume I. (14/05/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universidad Zambeza-Mozambique i la Universitat 
Jaume I de Castelló. (21/05/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Fundación Balaguer Gonel Hermanos i la Universitat Jaume 



I per a la dotació de beques per a cursar estudis de postgrau a la Universitat Jaume I. 
(06/06/2012)

• Annex 2012 al protocol que desenvolupa el conveni marc entre la Universitat Jaume I de 
Castelló (UJI) i la Fundació Isonomia per al desenvolupament del màster interuniversitari i 
internacional en Igualtat i Gènere a l’àmbit públic i privat (a distància). (11/06/2012)

Informat en C.G. núm. 21, 30/03/2012
• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Compañía de las Hijas 

de la Caridad de San Vicente de Paúl “Centro Social Marillac”. (09/11/2010)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i ITENE, Instituto 
Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística. (02/02/2011)

• Protocol number 2 to the framework collaboration agreement between Bahir Dar University 
and Universitat Jaume I de Castelló. (02/05/2011)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de València Estudi General (UVEG) i la 
Universitat Jaume I (UJI), a través de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local 
(IIDL), i Creu Roja Espanyola a la Comunitat Valenciana (CRE-CV). (11/05/2011)

• Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i la Universitat Jaume I de 
Castelló per a desenvolupar “el Projecte d’estudi arquitectònic de la construcció tradicional del 
poble d’Onda” pels alumnes de primer curs del grau en Enginyeria d’Edificació durant el curs 
2011/12. (26/09/2011)

•  Conveni marc de cooperació entre la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) i 
Universitat Jaume I (25/10/2011)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Jaume I. 
(02/11/2011)

•  Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universidad 
Católica de Salta. (07/11/2011)

• Conveni de cooperació entre l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques i 
la Universitat Jaume I de Castelló, per al reconeixement del Grup de Tecnologia per a la 
protecció ambiental de la dita universitat, com a unitat associada al CSIC a través de l’Institut 
de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA). (16/11/2011)

• Annex al conveni marc de col·laboració entre l’Observatori d’Economia i la Universitat per a 
la impartició del curs  “d’Especialista en Integració Laboral”. (17/11/2011)

• Consortium agreement for the Erasmus Mundus Masters Programme in Geospatial 
Technologies. (14/12/2011)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Medicus Mundi 
Comunidad Valenciana, Castelló. (20/12/2011)

• Conveni de cooperació entre l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques i 
la Universitat Jaume I per al reconeixement del Grup d’Investigació Aliances Estratègiques, 
Xarxes i Territori (AERT) de la dita Universitat, com a unitat associada al CSIC a través del 
seu Institut de Gestió de la Innovació i del coneixement (INGENIO). (02/01/2012)

• Acord per a l’intercanvi d’alumnat entre University of Malaya (Kuala Lumpur, Malasia) i la 
Universitat Jaume I. (05/01/2012)

• Acord en cooperació acadèmica i intercanvi entre University of Malaya (Kuala Lumpur, 
Malasia) y la Universitat Jaume I. (05/01/2012)

• Conveni específic per a la coorganització del Congrés entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat Jaume I. (09/01/2012)

• Conveni marc de col·laboració celebrat entre la Universitat Jaume I de Castelló i la 
Universidad Antonio Nariño (UAN) de Colòmbia per al desenvolupament d’investigació, 
ensenyaments conjunts docents, màsters i doctorat. (11/01/2012)



• Conveni de col·laboració entre l’Asociación Ambilamp i Universitat Jaume I per a implantar 
mecanismes que faciliten la recollida selectiva de residus de làmpades. (12/01/2012)

• Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I per a la 
realització de la Fira de Formació i Ocupació de Castelló, FUTURE 2012. (18/01/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Asociación  
Castellonense de Apoyo al Superdotado y Tlentoso (ACAST). (18/01/2012)

• Model de Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Nacional d’Educació a Distància 
(UNED) i la Universitat Jaume I de Castelló. (31/01/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Escola Sindical de 
Formació Melchor Botella. (02/02/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Instituto Superior de 
Arte de la República de Cuba. (14/02/2012)

• Conveni de col·laboració interuniversitari per a la impartició del Màster Oficial en Gestió de la 
Qualitat. (17/02/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Fundación Borja Sánchez per a xiquets amb lesions 
cerebrals, Fundación Special Olympics España i la Universitat Jaume I. (18/02/2012)

• Protocolo núm. 1. Annex al Conveni de col·laboració entre la Fundación Borja Sánchez per a 
xiquets amb lesions cerebrals, Fundación Special Olympics España i la Universitat Jaume I. 
(18/02/2012)

• Protocol que desenvolupa el conveni marc entre la Universitat Jaume I de Castelló i la 
Fundació Isonomia per al sosteniment econòmic de la Fundació i les seues actuacions per a 
l’any 2012. (22/02/2012)

• Protocol núm. 2. Annex al conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de 
Castelló i Projecte Cultural de Castelló SA. (05/03/2012)

• Acord marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundació per al 
Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). 
(07/03/2012) 

• Protocol de col·laboració entre la Diputació Provincial de Castelló i el Parc Científic 
Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló SL (ESPAITEC) per a la 
utilització d’espais cedits. (21/03/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Agència Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) per a l’emissió d’un informe sobre l’adequació del perfil 
curricular a una àrea de coneixement. (22/03/2012)

Informat en C.G. núm. 19, 26/01/2012
• Contracte per a la cessió de calor de cogeneració per a ús en “DISTRICT HEATING” de la 

Universitat Jaume I. Projecte Walhalla. (11/07/2011).

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Federació 
Farmacèutica S. Coop. C. L. (FEDEFARMA). (03/10/2011)

• Memorandum of understanding on Academic Cooperation and Exchange, between University 
of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia and Universitat Jaume I. (22/11/2011)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora (Mèxic). (06/12/2011)

• Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Castelló 
per a l’organització del Màster en advocacia, habilitant per a l’obtenció del títol d’advocat. 
(21/12/2011)

• Conveni entre la Diputació de Castelló i la Universitat Jaume I. (27/12/2011)
• Acord marc de col·laboració entre la Universitat de València (UV-EG), la Universitat 

Politècnica de València (UPV), la Universitat d’Alacant (UA), la Universitat Jaume I de 



Castelló (UJI), la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) i la Valencian International 
University (VIU) per al desenvolupament i implantació de projectes educatius. (28/12/2011)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat de València, la Universitat d’Alacant, la 
Universitat Jaume I i la Universitat Miguel Hernández per a l’organització i desenvolupament 
dels ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció del títol oficial de Màster Universitari en 
Procuradoria. (29/12/2011)

• Conveni per a l’organització del Màster en Procuradoria als efectes de la Llei 34/2006, de 30 
de novembre, sobre accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals. (29/12/2011)

• Acord anual AICE i Universitat Jaume I. (21/12/2011)
• Protocol number 3 to the Framework collaboration agreement between Bahir Dar University 

and Universitat Jaume I. (10/01/2012)

Informat en C.G. núm. 17, 16/12/2011
• Conveni de col·laboració entre la Universidad Tecnológica de Cancún i la Universitat Jaume I. 

(13/01/2011)
• Acord específic de cotutela de tesi doctoral entre Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-

IUL)  i la Universitat Jaume I. (26/01/2011)

• Conveni específic per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 de l’acord marc general subscrit entre 
Fundación Carolina i Universitat Jaume I. (29/03/2011)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universidad 
Politécnica Salesiana d’Equador. (12/07/2011)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
(Perú) i la Universitat Jaume I. 10/08/2011)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel)

• Modificació al conveni subscrit el 26 de maig de 2008 entre la Conselleria d’Educació i la 
Universitat Jaume I per al finançament de despeses corrents i d’inversió. (10/10/2011)

• Conveni de col·laboració entre la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa i la Universitat Jaume I. 
(20/10/2011)

• Conveni general de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Associació 
Professional d’Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana. (21/10/2011)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la Universitat Jaume I 
per a la realització conjunta del Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l’àmbit públic i 
privat. (25/10/2011)

• Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Culla i la Universitat Jaume I. 
(28/10/2011)

• Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la 
Generalitat i la Universitat Jaume I per a la posada en marxa d’actuacions conduents a la 
implantació d’un programa d’alt rendiment acadèmic. (04/11/2011)

• Addenda al conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Université de Picardie Jules 
Verne. (05/11/2011)

• Conveni de donació de fons bibliogràfic i documental de Manel Garcia Grau a la Universitat 
Jaume I. (16/11/2011)

• Conveni de col·laboració entre la Fundació Isonomia i la Universitat Jaume I per a la 
realització de la VII Biennal “Art del Rebuig” 2011-2012. (16/11/2011)

• Conveni entre Diputació de Castelló i la Universitat Jaume I relatiu al Campionat d’Espanya 
Universitari d’Atletisme, any 2011. (16/11/2011)

• Addenda al II conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Castelló de la Plana i la 



Universitat Jaume i subscrit el 17 de desembre de 2007. (30/112011)

Informat en C.G. núm. 15, 04/11/2011
• Acord de cooperació entre la Universidad de Angers i la Universitat Jaume I  (06/11/2008)
• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Casa de la 

Nacionalidad Cubana. (27/01/2011)

• Protocol núm. 1 d’aplicació del conveni marc de col·laboració entre la Universidad Mayor de 
San Simón de Cochabamba i la Universitat Jaume I. (11/04/2011)

• Conveni d’adhesió de l’Institut de Tecnologia Ceràmica -AICE- al desenvolupament del 
projecte “Campus Hàbitat 5U” basant-se en el programa Campus d’Excel·lència Internacional. 
(26/04/2011)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universidad Mayor 
de San Simón (Bolívia). (11/05/2011)

• Acord general de cooperació entre l’Instituto Politécnico Nacional de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Universitat Jaume I. (11/05/2011)

• Conveni de col·laboració entre las universitats Autònoma de Madrid (coordinadora), 
Barcelona, Cantàbria, Complutense de Madrid, Extremadura, Illes Balears, Jaume I, Múrcia, 
Ovierdo, País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea, Sevilla, València i Vigo per a l’organització 
i desenvolupament dels ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció del títol oficial de 
doctor o doctora. (17/05/2011)

• Conveni d’adhesió de Porcelanosa al desenvolupament del projecte “Campus Habitat 5U” 
basant-se en el programa Campus d’Excel·lència Internacional. (08/06/2011)

• Acord modificatiu del pla operatiu subscrit entre l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al desenrotllament i la Universitat Jaume I per a la convocatòria anual de 
“Beques MAEC-AECID”. (16/06/2011)

• Conveni de Cooperació entre el Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat 
Jaume I per al reconeixement del grup d’Ecotoxicologia Marina, de la dita universitat, com a 
unitat associada al CSIC a través de l’Institut d’Aqüicultura de Torre La Sal. (16/06/2011)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Secretaria General 
d’Universitats pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió per a l’avaluació de la investigació 
dels professors contractats permanents per la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat 
Investigadora. (20/06/2011)

• Conveni d’adhesió d’ASCER al desenvolupament del projecte “Campus Hàbitat 5U” basant-se 
en el programa Campus d’Excel·lència Internacional (22/06/2011)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Associació Cultural 
Infor and Games. (04/07/2011)

• Conveni específic de col·laboració entre la Sociedad Española de Lenguas Modernas Europea, 
SL i la Universitat Jaume I amb vista a l’habilitació d’alta per part de l’alumnat de la dita 
universitat en el portal de recursos www.lenguasmodernas.com. (05/07/2011)

• Conveni marc entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundación Centro Superior para la 
Enseñanza Virtual (CSEV). (11/07/2011)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i SPAM (Servei 
Psicopedagògic d’Atenció al Menor). (13/07/2011)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Escola Politècnica 
Superior d’Edificació de Barcelona. (21/07/2011)

• Specific agreement on joint supervision of a doctoral thesis. Universitat Jaume I and 
Universität Bremen. (25/07/2011)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i  Bankia SA. (27/07/2011)
• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Federació 



Coordinadora d’entitats ciutadanes de Castelló (CO.AS.VE.CA). (27/07/2011)

• Conveni d’adhesió de Globalis al desenvolupament del projecte “Campus Hàbitat 5U” basant-
se en el programa Campus d’Excel·lència Internacional. (29/07/2011)

• Conveni entre la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura i la 
Universitat Jaume I per a la generació d’un recurs digital procedent de l’escaneig i tractament 
bibliogràfic de publicacions en paper custodiades en la Biblioteca Pública de l’Estat a Castelló. 
(18/08/2011)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Secretaria general 
d’Universitats pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió per a l’avaluació de la investigació 
dels professors contractats permanents per la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat 
Investigadora. (08/09/2011)

• Conveni específic de col·laboració per desenvolupar activitats formatives i d’investigació entre 
la Universitat Jaume I de Castelló i l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 
(15/09/2011)

• Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat Jaume I per a 
l’intercanvi d’informació estadística en matèria de recerca. (21/09/2011)

• Conveni específic per al curs acadèmic 2011/2012 dels acords marcs subscrits entre Fundación 
Carolina, Fundación Mapfre i Universitat Jaume I, per a la realització de la VIII edició del 
màster d’Història del Món Hispànic. (27/09/2011)

• Conveni de donació del fons documental de Francesc Vicent “Quiquet de Castàlia” a la 
Universitat Jaume I. (19/10/2011)

Convenis de col.laboració empresarial i contractes de patrocini
L’Àrea de Comunicació Corporativa i Patrocini del Servei de Comunicació i Publicacions de l’UJI 
desenvolupa des de fa uns anys un Programa de patrocini i mecenatge que té com a objectiu 
aconseguir els recursos necessaris per a sufragar total o parcialment els projectes i activitats no 
curriculars de l’UJI.

El patrocini i el mecenatge són activitats cada vegada més esteses a les universitats. El patrocini és 
un suport financer o material per part de persones, empreses o institucions a una universitat, amb 
unes contraprestacions directes determinades, per a la realització de projectes o activitats. 

El mecenatge, al seu torn, es defineix com un suport financer o material per part de persones, 
empreses o institucions a una universitat, sense contrapartida directa, per a la realització de 
projectes o activitats que presenten un caràcter d’interès general.  Els convenis de col·laboració 
empresarial s’emmarquen dins de les fórmules de mecenatge.

Aportacions per patrocini i mecenatge a l’UJI

Al llarg del curs 2011/12 es van signar 14 convenis de col·laboració empresarial,  9 contractes de 
patrocini i 17 acords de col·laboració on s’ofereixen avantatges a la comunitat universitària.

Aquests convenis i contractes han aportat 280.000 euros a l’UJI per a la realització de projectes i 
activitats d’interès general.

A més, els acords de contraprestació permeten que els membres de la comunitat universitària 
gaudisquen d’avantatges en més de 80 empreses provincials i nacionals.

Societat d'Amics iAntics Alumnes de la Universitat Jaume I

Durant el curs 2011-2012 la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI),   
ha apostat per la l’atenció als seus 6.000 associats i per la millora dels avantatges de pertànyer a la 



SAUJI amb la consolidació dels serveis oferts i l’augment dels convenis amb altres institucions amb 
la finalitat de millorar el tipus, nombre i qualitat de prestacions brindades als socis i sòcies. 

L’associació també ha  millorat  les  seues  comunicacions  amb els  associats  i  associades.  Com a 
principal  novetat,  al  2011,  la  SAUJI  va  fer  la  seua  incursió  a  les  xarxes  socials  amb la  seua 
presència a Facebook, Twitter i Linkedin, obrint nous canals de comunicació i establint mecanisme 
de retroalimentació amb els seus membres.

Objectius
• Mantenir i conservar la relació dels titulats entre si i amb l’UJI.
• Millorar la seua qualificació professional mitjançant la formació permanent.

• Facilitar als associats l’ús de les instal·lacions i serveis UJI.
• Col·laborar amb la Universitat, amb els col·legis professionals, i amb altres institucions 

públiques i privades pel bé de la vida universitària, professional, social i cultural castellonenca.

• Obtenir avantatges econòmics per als associats.
• Facilitar l’intercanvi, relacions, i col·laboracions amb altres associacions d’àmbit nacional i 

internacional.

 

Ús dels serveis i instal·lacions de l’UJI pels socis SAUJI

Biblioteca - Centre de Documentació 
• 5.983 usuaris 
• 8.608 préstecs 

 

 
Evolució del número de socis
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Servei d’Esports 
• 1 484 inscrits 

• 600 places creades i finançades per SAUJI 

Servei d’Activitats Socioculturals 
• Cursos d’estiu: 50 inscrits 

• Escola d’estiu: 52 pares i 75 xiquets 

Centre d’Autoaprenentatge de Llengües 
• Assessorament: 140 persones 

• Cursos o grups de conversa: 65 persones 

Campus Obert 
• 50 inscrits a cursos 

• Cursos SAUJI a les Seus: presencials + en línia

Comunicació amb els socis

La Secretaria Tècnica de la SAUJI ha realitzat, durant 2011, prop de 10.000 gestions d’atenció als 
socis,  en un 33% per  correu electrònic,  un 38% personalment  i  en un 29% telefònicament,  un 
repartiment equitatiu que reforça la força igualitària de totes les eines utilitzades.

Principalment  s’atenen consultes  al  voltant  dels  serveis  i  activitats  de  SAUJI (28%),  seguit  de 
canvis  de  contrasenya  (24%),  canvis  a  les  bases  de  dades  (19%),  gestions  referent  al  carnet 
universitari (17%) i en últim cas en gestions referents a la difusió de la informació de l’UJI (12%).

 

 
Atenció als socis i sòcies segons el canal de consulta
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Canals de comunicació amb els associats i associades
• Pàgina web:

 
Espai on periòdicament es pengen totes les activitats, dades i altres informacions d’interès per 
als soci i sòcies. A més, es poden trobar formularis de gestió i altres mecanismes que generen la 
intercomunicació. 

• Butlletí electrònic:

Edició  electrònica  de  periodicitat quinzenal  que  s’envia  a  tots  els  socis  i  sòcies  amb  la 
informació més destacada de cursos, activitats i informacions d’interès per als antics alumnes i 
amics de la Universitat.

• Correu electrònic:

L’UJI  proporciona  a  tots  els  membres  de  la  SAUJI  una  adreça  electrònica  on  reben 
informacions periòdiques tant de l’associació com de l’UJI. També pot rebre-la a una adreça 
privada. Quasi la totalitat de comunicacions es realitzen per aquest canal.

• Pàgina personalitzada:

Permet la consulta de les dades personals, acadèmiques, i matricular-se en cursos i serveis que 
oferta la Universitat Jaume I.

• Ofertes de treball:

La SAUJI facilita als  seus antics alumnes UJI,  a través de la borsa de treball  de l’OIPEP, 
ofertes de treball d’empreses locals, nacionals i europees.

• VoxUJI:

 
Atenció als socis i sòcies per mesos
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 Accés al periòdic de la Universitat Jaume I, VoxUJI (periodicitat mensual).

• Xarxes socials:

La  SAUJI  ha  ampliat  la  seua  presència  en  línia amb  la  inclusió  a  les  xarxes  socials  de 
Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Flickr i Slideshare. Cadascuna d’aquestes plataformes 
permeten  una  difusió  distinta  de  la  imatge  de  la  Societat  i  donen pas  a  una  comunicació 
diferenciada amb els diferents usuaris dels suports 

 

Trobada d’antics alumnes  

El 5 de maig de 2012 va tenir lloc la II Trobada d’Antics Alumnes UJI, organitzada per la SAUJI i  
dins de la 8a Trobada de  Portes Obertes a la Societat.

Titulats de la promoció del 97 es van retrobar amb antics companys i professors  en una jornada 
emotiva  i  divertida  on  la  majoria  dels  antics  alumnes  van  venir  acompanyats dels  seus  fills  i 
familiar per a mostrar-los la que era i és la seua universitat.



  

El soci “sènior”

La Universitat Jaume I cada any rendeix un homenatge als seus jubilats de l’any anterior en l’acte  
acadèmic, que en aquesta ocasió va tenir lloc el dia 24 de febrer de 2011, aniversari del naixement  
de l’UJI. En aquest acte es lliura als jubilats de l’any anterior un guardó, un diploma, l’estatut del 
personal jubilat de l’UJI i l’alta en la SAUJI. 

Des de l’any 2005, el personal jubilat de la Universitat Jaume I passa a ser membre de la SAUJI 
amb la denominació de “soci sènior”. Gràcies a un acord de col·laboració entre l’UJI i la SAUJI el 
personal jubilat de l’UJI, tant PAS com PDI, gaudeix de la condició de soci durant temps indefinit i 
gratuïtament, amb la qual cosa manté el vincle amb la Universitat Jaume I.

Inserció laboral

La SAUJI va organitzar unes Jornades d’Ocupació i Inserció Laboral amb dos taller pràctics. Més 
de 50 persones van assistir als tallers “Crea oportunitats per aconseguir el teu treball ideal” i “Com 
pots trobar treball utilitzant Internet i les xarxes socials”.  Els dos taller anaven dirigits a persones 
que estan cercant treball o  busquen una millora o canvi laboral.

La SAUJI també pertany al  Consell  d’Inserció Professional de l’UJI i col·labora amb l’Oficina 
d’Inserció  Professional  i  Estades  en  Pràctiques  (OIPEP)  en  els  àmbits  d’inserció  i  millora 
professional per als antics alumnes de l’UJI.

La SAUJI  forma part del comitè tècnic de la Plataforma CRUE de certificació universitària que 
promou  la  formació  i  certificació  de  les  competències  transversals  (informàtica,  idiomes  i 
competències personals) en les universitats i que redundarà en una millora a l’hora de la recerca 
d’ocupació. 

Els socis de SAUJI reben setmanalment ofertes de treball segons el seu perfil acadèmic que ens 
facilita l’Àrea d’Inserció Professional de l’OCIE, SERVEF, entitats amb les quals hi ha convenis de 
col·laboració,  com  ara  la  Cambra  de  Comerç,  Indústria  i  Navegació  de  Castelló  i  diverses 
consultories  de  Recursos  Humans  de  Castelló,  així  com  d’empreses  del  nostre  entorn 
socioeconòmic. Aquest s’ha convertit en un dels serveis millor valorats pels socis. 



Xarrades informatives sobre adaptació a nous estudis europeus

La SAUJI va dur a terme quatre xarrades informatives, a la Llotja del Cànem, sobre l’adaptació al 
nous estudis europeus. Cada una de les xarrades es va centrar en un àmbit de coneixement amb 
l’objectiu de resoldre de forma més específica els dubtes que poguera tenir l’antic estudiantat amb 
diplomatura,  llicenciatura  o  enginyeria  sobre  com  adaptar-se  als  graus  i  com  li  afecta  la 
implementació dels canvis amb el nou espai europeu. 

 

Més de 125 persones van assistir a les xarrades, que van comptar a la col·laboració de  la Unitat 
Tècnica d’Harmonització de l’Espai Europeu d’Estudis Superiors de la Universitat Jaume I (UJI) i  
les direccions de les facultats i l’Escola de l’UJI.

Formació

Durant  el  curs  2011-2012,  més de  200 persones  han gaudit  dels  diversos  cursos  que  organitza 
l’Associació per a millorar la qualificació professional dels associats: 

• Català virtual Nivell superior C2
• Català virtual Nivell suficiència C1

• Català presencial Nivell superior C2
• Curs de preparació d’anglès Nivell B1

• Curs d’anglès Nivell B1.2  primera part 
• Curs d’anglès Nivell B1.2  segona part 

• Excel: funcions i taules dinàmiques
• Introducció a les eines de comunicació per Internet amb Google APSS 

• Word avançat
• Guifi.net

• Curs de competències per a la ocupació
• Taller de cures de l’esquena teoricopràctic. Torn de matí

• Taller de cures de l’esquena teoricopràctic. Torn de vesprada



Tots tenen la col·laboració i el suport del Servei de Llengües i Terminologia, del Centre de Postgrau 
i Formació Continuada i de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental de l’UJI.

A més,  la SAUJI ha fet  difusió de tots  els  cursos organitzats  per l’UJI,  com són els cursos de 
postgrau, màsters, formació superior, extensió universitària, cursos d’estiu, etc.,  així com cursos 
d’altres institucions amb les quals es col·labora.

Activitats socioculturals

L’associació  va  celebrar  el  Dia  de  l’Arbre,  en  el  marc  de  Voluntariat  Mediambiental  de  UJI-
Voluntària, amb unes jornades de repoblació forestal a l’Alcalatén.

Com a activitats pròpies l’associació va organitzar visites a la universitat, trobades d’antics alumnes 
i va col·laborar en les visites a la Llotja en la celebració del seu aniversari.

La SAUJI també ha fet  difusió de totes  les  activitats  culturals  que ha organitzat  la  Universitat 
Jaume I  a  través  del  Servei  d’Activitats  Socioculturals  ha  fomentat  l’accés  dels  socis  a  totes 
aquestes activitats i cursos (Aula de Cinema, Aula de Fotografia, Aula de Teatre, etc.), per tots els  
canals de comunicació de què actualment disposa.

Així mateix, la SAUJI difon entre els socis informació de totes aquelles activitats socioculturals que 
ens arriben i que es porten a terme a la província de Castelló pensant que puguen ser del seu interès.

En l’àmbit esportiu la SAUJI ha finançat l’ampliació de grups i horaris d’aquelles activitats més 
sol·licitades pels socis  i també ha organitzat i patrocinat l’Obert de Pàdel UJI-SAUJI, que compta 
amb la participació de més de 200 esportistes de la Comunitat Valenciana.

Col·laboració amb altres entitats

La SAUJI ha signat convenis i acords de col·laboració amb diverses entitats per a fer realitat els  
objectius establerts en els estatuts i aconseguir uns bons serveis per als associats.

Actualment, hi ha acords de col·laboració amb:
• Universitat Jaume I

• Federació d’Associacions d’Amics i Antics Alumnes de les Universitats Espanyoles
• Fundació Universitat Jaume I-Empresa

• Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló
• Universia

• Col·legi Oficial d’Economistes de Castelló
• Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes tècnics de Castelló

• Col·legi Oficial d’Infermeria de Castelló
• Mamare. Associació de suport a la lactància materna

I acords d’avantatges econòmics amb:

Allotjament 
• Balnearis TermaEuropa
• Casa Rural Arte Rústico 

• Casa Rural Jardín de Mediterráneo 
• Casa Rural Nuri de Rei 

• Casa Rural Turisme i Cases Rurals Penyagolosa 
• Gran Hotel Peñíscola

• Grupo HG 
• High Tech Hoteles, SA



• Hostal Antiguo Hospital de Linares 

• Hoteles HUSA
• Hotel & Spa Aragón Hills

Comerç
• Stella Moda
• Rudy Nieve (Dilab Sunglasses)

• Tienda Deportiva 42 y pico
• VIPS Jeans

Cultura 
• Auditori i Palau de Congressos de Castelló 
• Màgic Box – Sala de Concerts

• Palau de Congressos de Peníscola 
• Paranimf (UJI)

• Teatre Municipal de Benicàssim
• Teatre Principal de Castelló

Esports
• Aramon (Montañas de Aragón, SA)
• Club Esportiu Peri Esport

• Club Náutico Oropesa del Mar
• Rudy Nieve- Dilab Sunglasses

•  Tenda Albinegra – CD Castelló SD

Formació 
• Aula de Formació Virtual FUE-UJI

• Campus Obert
• EADE-Consulting 

• Fundación ECA Global
• Inlingua Castelló 

• Skill Centro de idiomas

Oci
• Aquarama

• Balnearis TermaEuropa
• Barceló Viatges

• Dinópolis Teruel 
• Centre Termolúdic Caldea

• Circuit d’Aventures Saltapins
• Game

• New Park Bowling
• Terra Natura Benidorm 

• Terra Natura Murcia
• Ven y Volverás 



• Videoclub Original Vídeo Universidad 

Papereria 
• Bookshop
• Librería Argot

• Office 1
• Papereria Quiosc Àgora

• Plácido Gómez Librería-Papelería

Productes financers
• Bancaixa

• Banco Santander
• Openbank

Restauració 
• Bodegas y destilerías Vidal 
• Frommagerie Au Piano Vert 

• Le Carte des Vins
• Restaurante brasileño Iguazú

• Restaurant L’Amanida
• Restaurante La Judería 

• Restaurante La Judería Vegetal 
• Restaurant La Marina

• Restaurante Sorribes

Salut 
• ASISA

• Balneario de Archena
• Centros Podológicos

• Centro PSIC (Centro de psicologia clínica y educativa)
• Clínica Baviera 

• Clínica Dental Carmen Sos
• Clínica Londres

• Clínica Podológica Passos
• Clínicas Unidental Castellón

• Gimnasio Fitness Castellón
• Institutos Odontológicos 

• Instituto Odontológico de Castellón
• Mapfre Caja Salud

• MM Aresa Salud
• Mon Lledó – Centro de psicologia y logopedia

• Mosaico Intervención Psicológica 
• NeuroActiva’t

• Òptica Universitària
• Sanitas

• Solà Institut (Centre d’Estètica i Cura de la Pell)



Transport 
• Ruraltaxi 

• Servei de transport urbà de Castelló

Altres 
• Alicia López Estilistas Caninos

• Neumáticos Ferreres
• Rayl Ribalta (promociones inmobiliarias)

• Terrasolnet. Energía solar térmica

Extensió SAUJI – XVI Trobada Nacional d’Associacions d’Amics i Antics 
Alumnes de les Universitats Espanyoles

Enguany la Trobada Nacional va tenir  lloc a Madrid els dies 31 de  maig i  1 de juny de 2012. 
Aquesta  Trobada  la  convoca  cada  any la  Federació  Alumni  España  i  ho  organitza  una  de  les 
associacions  federades.  En  aquesta  ocasió,  l’associació  d’antics  alumnes  de  l’EOI  (Escola  de 
Organització Industrial), va ser l’encarregada.

Més de 70 representants d’associacions d’amics i d’antics alumnes van poder gaudir de xarrades i 
panels d’experiències.

 

La temàtica central de la XVI Trobada va ser la Ocupació i Ocupabilitat dels titulats universitaris. 
El nou Estatut de l’Estudiantat universitari preveu,  en l’article 67.2 del Reial decret 1791/2010, que 
les  associacions d’antics alumnes promocionaran la imatge de les seues universitats i col·laboraran 
activament en la incorporació laboral dels seus titulats. Per tant, es tracta d’un dels eixos estratègics 
sobre el qual s’organitzen les activitats de la Federació. 

A la Trobada també va tenir lloc l’assemblea general ordinària de la Federació on la SAUJI va 
participar activament com a vicepresidents, Així mateix, va donar a conèixer la nova identitat visual 
i el nou butlletí electrònic de la Federació que ha realitzat la comissió de comunicació que presideix 
i coordina la SAUJI.  



  

La SAUJI també ha tingut una presència activa en les diverses jornades formatives convocades en 
distintes ciutats espanyoles atès al seu càrrec de vicepresidència en la junta directiva de la Federació 
Nacional.

Fundació PortCastelló

El Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2006, va aprovar la proposta per a formar part com a patró de 
la  Fundació Aproa Portcastelló , amb una dotació inicial de 10.000 euros. Així mateix, es va traslladar la 
proposta al Consell Social de la Universitat, que la va aprovar el dia 9 de novembre de 2006. Amb data 30 de  
novembre  de  2007,  va  ser  aprovada  la  resolució  administrativa  per  al  canvi  de  denominació  per  la  de 
Fundació PortCastelló. 

Fundació d'Alzheimer Salomé Moliner de la Comunitat 
Valenciana

El Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2006, va aprovar la proposta de formar part com a 
patró de la Fundació d’Alzheimer Salomé Moliner el rector de la Universitat Jaume I, així mateix es 
va traslladar la proposta al Consell Social de la Universitat, que la va aprovar el dia 9 de novembre 
de 2006.



Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge
Les activitats desenvolupades per la Càtedra d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge, al llarg del 
curs 2011-2012, són les següents:

Modificacions de personal

Baixes:
S’ha produït la baixa d’Ángel del Castillo com a becari.

SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ.

X Premi d’Innovació i Creativitat

Aquest concurs ha celebrat la dècima edició, que ha continuat les bases definides l’any anterior, 
amb la modificació que es va planificar a l’inici del curs acadèmic amb l’objectiu d’acollir les 
propostes creatives desenvolupades fins al 30 d’abril. Fins a aquesta data es van presentar un total 
de 31 projectes d’idees creatives, dels quals se’n van excloure tres que no complien els requisits 
establits a les bases.

Jornada de Creativitat i Innovació: Lafarge. Jornada Posem la Primera Pedra

Aquesta jornada es va celebrar el 6 d’octubre de 2011 a la seu del Camp de Morvedre on, a més, es 
va convocar un concurs, el guanyador del qual va rebre la quantitat de 10.000 euros.

Taller d’Internacionalització de Noves Empreses

Aquest taller es va celebrar el 23 de setembre amb la col·laboració del CEEI de Castelló dins de la 
jornada «Enrédate». La finalitat d’aquest taller era mostrar als joves emprenedors la necessitat de 
plantejar-se la internacionalització com una estratègia de creació i no sols de creixement.

Jornades Universitàries: Fòrum Vives. Les Universitats de l’Arc Mediterrani. El 
Temps d’Aliances

La càtedra INCREA ha participat en la realització de la Jornada «Les Universitats de l’Arc 
mediterrani. El temps d’aliances» organitzada el 28 de febrer de 2012 per la Xarxa Vives. 

Jornada de Portes Obertes a la Societat de la Universitat Jaume I

La Càtedra INCREA ha participat activament en la Jornada de Portes Obertes a la Societat de la 
Universitat Jaume I de Castelló. Va impartir tres tallers de creativitat al llarg de la jornada que es va 
celebrar a la Universitat Jaume I el dia 5 de maig de 2012.

VI Jornades d’Ocupació 2012 (25, 26 i 27 d’abril de 2012) 

La Càtedra INCREA ha col·laborat activament en aquestes jornades i ha participat en el panell 
d’experiències d’èxit per a l’autoocupació, coordinat per Tonia Cerveró Llopis, tècnica de l’OIPEP 
que es va dur a terme el dia 26 d’abril de 12.00 a 14.00 hores. L’ objectiu d’aquest taller era que els 
components de la taula presentaren la seua experiència personal en el procés de l’autoocupació.

IV Jornades de Professors de Sociologia, Empresa i Organitzacions

La Càtedra INCREA, d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge, va participar en les IV Jornades de 
Professors de Sociologia, Empresa i Organitzacions que es van celebrar els dies 8 i 9 de juny a la 
sala de graus de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I. Aquestes 
jornades, organitzades pel Departament de Filosofia i Sociologia de la Universitat Jaume I i 
l’Associació Iberoamericana de Sociologia de les Organitzacions (AISI_ISA), es van organitzar 



sobre tres temes: plantejaments teòrics i pràctics actuals en sociologia d’empresa i de les 
organitzacions, projectes d’investigació, i la docència de la sociologia de l’empresa i de les 
organitzacions. Va ser en aquest últim bloc on la Càtedra va explicar la seua experiència docent amb 
la presentació de la comunicació «Aprendre a emprendre a la universitat». 

Club d’emprenedors UJI

La Càtedra INCREA, en col·laboració amb el Fòrum Jovellanos i la Fundació Universitat Jaume I-
Empresa està desenvolupant un club per a emprenedors i emprenedores, on es puga difondre i 
formar en tots els temes relacionats amb l’esperit emprenedor.

Planter virtual d’empreses - E-vivero universitario

S’ha col·laborat en la creació d’un planter virtual d’empreses dins del marc de treball d’assumptes 
estudiantils de la RUNAE. http://nevada.ual.es:81/foroempleo2009/evivero/ . 

Web sobre política universitària

Realització d’una pàgina web que tracta de les Trobades de Política Universitària de Benicàssim. Es 
pretén que siga un espai virtual que facilite el debat i l’intercanvi d’idees sobre les polítiques 
universitàries i la gestió de les institucions d’educació superior. També es pretén que contribuïsca a 
la definició del nou paper que han de jugar les universitats europees en el nou context econòmic i 
social . http://www.increa.uji.es/epub/index.php 

INVESTIGACIÓ

Observatori d’emprenedors UJI

Amb la finalitat d’analitzar la incidència de la formació universitària en l’esperit emprenedor de 
l’estudiantat, aquest any s’ha realitzat una enquesta sobre intencions emprenedores a 1.775 
estudiants i estudiantes de primer de totes les titulacions de la Universitat Jaume I de Castelló. Així 
mateix, també s’ha n enquestat els estudiants de segon i tercer de grau que ja havien estat enquestats 
els cursos passats. Els resultats d’aquest estudi estan publicats en la pàgina web de la Càtedra 
INCREA: www.uji.es/serveis/increa . 

FORMACIÓ EN ÀMBITS PREUNIVERSITARIS

Curs «Aprendre a Emprendre» a l’UJI destinat a alumnat de batxiller i de cicles 
formatius 

Aquest curs es va realitzar en quatre sessions on es va parlar de diverses competències i habilitats 
transversals. Els tallers van ser els dies 23 i 30 de març i 20 i 27 d’abril de 2012 i van tractar els 
següents temes: motivació emprenedora, innovació i creativitat, imatge personal i comunicació i 
intel·ligència emocional. L’objectiu d’aquesta iniciativa és el foment en el col·lectiu de l’estudiantat 
de batxiller i de cicles formatius del desenvolupament d’habilitats transversals relacionades amb el 
comportament emprenedor. Per a escollir els instituts es va col·laborar amb EADE-Consulting. 

FORMACIÓ DE POSTGRAU

Curs «De la idea a l’empresa: creació i desenvolupament estratègic d’empreses 
innovadores»

En aquest curs d’especialització de postgrau, la Càtedra INCREA ha participat, com a entitat 
col·laboradora, amb Ruralcaixa i el CEEI de Castelló. El curs està dirigit a persones amb inquietud 
empresarial, amb idees noves de negoci o productes innovadors. Aquest any es van presentar vuit 
projectes de creació d’empreses. 

http://www.uji.es/serveis/increa
http://www.increa.uji.es/epub/index.php
http://nevada.ual.es:81/foroempleo2009/evivero/


FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Ensenyament i aprenentatge des d’una perspectiva creativa: l’assignatura 
pendent

La Càtedra INCREA, va organitzar amb el Vicerectorat d’Estudiants i Innovació Educativa i amb la 
Unitat de Suport Educatiu, el taller «Ensenyament i aprenentatge des d’una perspectiva creativa: 
l’assignatura pendent» el 8 de maig de 2012. L’objectiu d’aquest taller és facilitar al professorat una 
sèrie d’estratègies i instruments que puguen aplicar a l’aula per al foment de la creativitat en el 
procés d’ensenyament-aprenentatge. És per això que en aquest taller s’exploren diverses vies per a 
fomentar l’aprenentatge actiu de l’estudiantat. Al workshop es van inscriure cinquanta professors de 
diverses universitats espanyoles. 

Workshop sobre capital intel·lectual 

El passat 4 de juny, la Càtedra INCREA, va organitzar un taller sobre l’«Anàlisi del capital 
intel·lectual a l’UJI». Mesurar el capital intel·lectual (CI) generat per les universitats és una tasca no 
exempta de dificultats, especialment perquè es tracta de mesurar coneixement implícit, tàcit i 
heterogeni. Per poder tractar aquests aspectes es va convidar Paloma Sánchez, catedràtica 
d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Madrid. 

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT – ESTUDIANTAT

Programa Start-UJI

La Càtedra INCREA, en col·laboració amb l’OCIT i l’Espaitec, participa en el programa Start-UJI 
per al desenvolupament de dos projectes emprenedors presentat per professors de l’UJI.

Programa Negocis tecnològics NETEC

Amb la col·laboració de les Facultats de Ciències Humanes i Socials, Ciències Jurídiques i 
Econòmiques i l’Escola Superior de Ciència i Tecnologia, la Càtedra INCREA ha posat en marxa un 
projecte que té com a finalitat promoure l’esperit emprenedor de l’estudiantat i dels investigadors.

La iniciativa va consistir que tres estudiants de cada una de les facultats analitzaren la viabilitat 
estratègica, comercial i financera dels resultats d’investigació de tres grups d’investigació de la 
Universitat Jaume I de Castelló.

Formació en línia

Dins dels projectes que la RUNAE desenvolupa en matèria de creació d’empreses i autoocupació, 
s’ha col·laborat en l’elaboració de la guia virtual de creació d’empreses dirigida pel grup de treball 
d’assumptes estudiantils de la RUNAE. ( http://www.guiavirtualdecreaciondeempresas.es/     ) 

Xarxes socials 

La Càtedra INCREA està present en Facebook, Tuenti, Twitter i LinkedIn 

Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau

Memòria Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau

La memòria de la Càtedra en aquest curs 2011-2012, ha estat plena d’activitats i participacions en 
esdeveniments rellevants per part dels seus representants, tant d’aquells que ho fan de manera més 

http://www.guiavirtualdecreaciondeempresas.es/


institucional  com  per  l’estudiantat  del  Màster  Universitari  Internacional  en  Estudis  de  Pau, 
Conflictes i Desenvolupament, així com aquells que col·laboren de manera puntual o des d’altres 
institucions. Entre aquestes activitats podem destacar:

1.  Co  m memoració  del  Dia  Internacional  de  la  Pau proclamat  per Nacions 
Unides 

L’estudiantat del màster va organitzar el 21 de setembre de 2011 a las 12 hores, amb el suport de la 
Càtedra, una sèrie d’activitats obertes al públic per a la sensibilització de la societat al seu paper per 
a la transformació pacífica dels conflictes. En aquest marc es va organitzar la presentació del teatre 
de l’oprimit, la confecció d’un mural de pintura i lectura d’un manifest a favor de la no-violència. A 
més a més,  aquestes activitats  varen formar part  dels esdeveniments globals organitzats  per les 
Nacions Unides amb el nom International day of peace en el marc de la iniciativa Culture of Peace 
Iniciative. 

2. II Cimera Internacional de Joves per la Pau

Organitzat per la Fundació Tierra de Hombres España amb la col·laboració de la Càtedra UNESCO 
de Filosofia per a la Pau. Va tenir lloc del 20 al 21 d’octubre  a la sala de actes de l’edifici de 
postgrau de la Universitat Jaume I de Castelló, amb l’objectiu de sensibilitzar els joves al voltant de 
l’existència de casos de violació dels drets de la infància i de la necessitat de involucrar-se amb la  
promoció i consecució d’una justícia internacional, generant propostes d’acció per acabar amb el 
tràfic i l’explotació infantil.

3. Premis a la innovació, solidaritat i compromís social de la Fundación Azahar 

L’Associació per a la prevenció, control i tractament del tabaquisme Fundación Azahar amb motiu 
del seu desè aniversari va celebrar una gran gala al Teatre Principal de Castelló el 20 d’octubre de 
2011.

La institució presidida pel doctor Ahmad Khalaf, celebrà el seu setè festival per a la prevenció del 
tabaquisme amb diverses actuacions musicals i l’entrega d’aquests premis. La Càtedra UNESCO de 
Filosofia per a la Pau va tenir l’honor de ser guardonada per la seua tasca realitzada mitjançant el  
Màster Universitari i Doctorat en Estudis Internacionals de Pau Conflictes i Desenvolupament al 
llarg d’aquests anys.

4. Activitat Solidària en l’UJI «1 € per Tailàndia»

Aquesta activitat, organitzada per l’estudiantat del Màster Universitari Internacional en Estudis de 
Pau Conflictes i  Desenvolupament,  va tindre una doble finalitat:  per una banda,  sensibilitzar la 
comunitat universitària al voltant de la situació després del desastre natural  en Tailàndia i, per una 
altra banda, recaptar fons per pal·liar els danys produïts per les inundacions. Els diners recaptats 
van ser destinats a l’ONG Education for Development Foundation. L’activitat va tenir lloc a l’Àgora 
de la Universitat Jaume I, el 3 de novembre de 2011,  a les 13:30 h de la  vesprada. El programa 
d’activitats  comptà  amb  l’obertura  de  l’esdeveniment  amb  la  presència  de  l’estudiantat 
internacional del  màster que presentà al públic assistent informacions al voltant de la situació del 
país. Al llarg de l’esdeveniment es van dur a terme presentacions culturals com  ara balls típics, 
cançons, teatre, desfilades i jocs interactius procedents de diverses parts del món, a més de la venda 
de plats típics preparats pels propis estudiants internacionals i un mercat de segona mà. 

5. Participació en la taula redona “Pobresa, Drets Humans i Desenvolupament: 
Cooperació  Global  per un  Desenvolupament  sostenible  Local”  en  la  Central 
Sindical Independent de Funcionaris (CSI-F).

Es va celebrar amb motiu del Dia Mundial de la Informació al voltant del Desenvolupament i el Dia 
Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, i va ser organitzada per la Federació d’Entitats pel  



Codesenvolupament i la Cooperació Internacional (FEDACOD).

Participaren Sofía Herrero Rico, tècnica de projectes de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la  
Pau, com a moderadora i el Dr. Sidi Omar i la Dra. Fatuma Ahmed, investigadors de la Càtedra,  
com a ponents i abordaren les problemàtiques del Magrib i Kenya, respectivament.

6. Mosaics de pau

Programa de ràdio intercultural presentat pels estudiants del Màster Universitari Internacional en 
Estudis de Pau Conflictes i Desenvolupament amb l’objectiu de presentar informació al  voltant 
d’aquestes  temàtiques  donant  un  punt  de  vista  dinàmic  i  participatiu.  Programat  en  VOXUJI 
ràdio 107.8.

7. 40 anys d’acció humanitària independent

Aquest  seminari  internacional  celebrat  a Castelló  el  18  de  gener  i  realitzat  per  Metges  sense 
Fronteres va abordar l’activitat d’aquesta ONG i els seus plantejaments de base amb el suport de la 
Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau de la Universitat Jaume I.

8. IV Fòrum de l’Aliança de Civilitzacions 

Ignacio Martín Galán, representant la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau, va participar en 
Doha,  Qatar,  amb altres  2.000  assistents  representants  de  108  Estats  i  22  organitzacions 
internacionals del Grup Amics de l’Aliança, membres d’ONG, líders empresarials, polítics, joves i 
periodistes.

           Estudiants del Màster en l’activitat Menjars del Món. 

9. I Jornada per la Pau, l’Ampolla 2012

La jornada es realitzà el 4 de febrer amb la voluntat d’incorporar un fòrum de debat a les Terres de 
l’Ebre on poder tractar temes com la justícia social, la solidaritat, les relacions Nord-Sud, etc., on la  
pau sig a l’eix transversal.  Hi va participar Sofía Herrero Rico,  t ècnica del Màster Universitari 
Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament de la Càtedra UNESCO de Filosofia 



per a la Pau de la Universitat Jaume I de Castelló, que va fer la conferència inaugural. 

10. Fòrum Regional a Belgrad (Sèrbia) de l’Aliança de Civilitzacions

L’11 d’abril de 2012 representants dels Estats, la societat civil i de organitzacions internacionals van 
participar  en el  Fòrum Regional  de l’Aliança  de  Civilitzacions  de Nacions  Unides  invitats  pel 
Govern Serbi, per a discutir el Segon Pla d’Acció per a la implementació de la seua Estratègia 
Regional per al Diàleg Intercultural i la Cooperació en el Sud-Est Europeu. La Càtedra UNESCO de 
Filosofia per a la Pau de la Universitat Jaume I de Castelló va ser un dels convidats a participar al  
fòrum, que va estar representada per Sofía Herrero Rico, coordinadora de la Càtedra.

El programa inclogué un debat d’alt nivell per a desenvolupar un partenariat regional i nombrosos 
grups de treball  que van tractar respectivament la promoció de les habilitats interculturals  i  les 
competències, l’ensenyament de la història i l’atracció dels joves cap al canvi.

11. Activitats extracurriculars 2011-2012

L’esperit divulgatiu de la Càtedra UNESCO també ha motivat el desenvolupament de tota una sèrie 
d’activitats extracurriculars projectades cap a la societat. Aquestes activitat ofereixen la possibilitat 
que l’estudiantat i el professorat participen en taules redones, conferències i tallers en col·legis, 
instituts  i  institucions  de  la  província.  Així,  al   llarg  del  curs  acadèmic  2011-2012 realitzaren 
activitats informatives i de sensibilització, tant a la Universitat Jaume I de Castelló com a la ciutat 
de Castelló. 

A continuació destaquem les activitats realitzades aquest any:

1. Participació en classes de l’assignatura d’interpretació d’enllaç de la llicenciatura de Traducció i 
Interpretació, en les que alguns estudiants del màster col·laboren realitzant seminaris als alumnes, 
perquè es familiaritzen amb la segona part de l’assignatura, que consta de pràctiques reals amb 
convidats natius i no natius.

2.Voluntariat dels estudiants del  màster amb l’ONG ILEWASI, que va portar a terme el projecte 
“Ens complementem” per sumar-se a la Campanya Mundial per l’Educació amb el lema “Amb drets 
des del començament. Per una educació primerenca de qualitat”.

3. Reflexions  i  sentiments  per  la  pau a Mèxic.  Esdeveniment  informatiu i  de sensibilització al 
voltant del conflicte pel narcotràfic a Mèxic organitzat el 28 de març de 2012, per  l’estudiantat del 
màster. Es tracta d’un espai en el qual es feren reflexions centrades en les víctimes i una crida a la 
solidaritat internacional amb el moviment per la Pau. Aquest esdeveniment commemora el primer 
aniversari del moviment per la Pau amb Justícia i Dignitat a Mèxic, mitjançant el qual, el dolor de  
pares, mares, germans, fills, marits,  esposes i amics es va convertir en reclam de justícia, en una 
recerca d’esperança.

12. Publicacions

Democracia monitorizada en la era de la nueva galaxia mediática. La propuesta de John Keane 

Autor: Ramón Andrés Feenstra 

Anàlisis contemporani. Participació democràtica. ISBN: 9788498884357.

Any de publicació:2012

En una  era  marcada  pel  creixent  distanciament  entre  la  ciutadania  i  la  classe  política,  per  les 
mobilitzacions ciutadanes i per la incertesa, el autor examina algunes dinàmiques transformadores 
que afecten a la democràcia com resultat de l’aparició de noves formes de participació ciutadana. 
Unes dinàmiques que es consoliden, al menys en part, degut a l’expansió i a un ús determinat de les  
possibilitats que ofereix la nova galàxia mediàtica. En el present llibre s’ha profunditza, en concret, 
amb el concepte de democràcia monitoritzada, pressuposat per John Keane, com una noció capaç 
d’explicar  aquestos  processos  transformadors  així  com  de  contextualitzar  fenòmens  com  les 
filtracions dutes a terme per Wikileaks o el recent moviment 15-M. Esdeveniments que ocupen un 

http://www.icariaeditorial.com/autor_detallado.php?id=2450


lloc especial en aquesta breu obra . 

Comunicación para la paz en acción.Periodismos, conflictos, alfabetización mediática y Alianza de  
Civilizaciones

Editors: Eloísa Nos Aldás, José Ignacio Martín Galán y Fatuma Ahmed Ali.

Cooperació i solidaritat. Estudio, 8. ISBN: 97884801218221

Any de publicació: 2011.

Des de la perspectiva dels mitjans de comunicació, es presenten en aquesta obra investigacions 
acadèmiques i  lliçons  apreses en quatre  apartats:  el  impacte dels mitjans de comunicació en la 
construcció  de  violència  cultural,  mitjans  alternatius  per  a  la  construcció de pau,  alfabetització 
mediàtica i, per últim, la proposta de les espirals de pau per reaprendre l’anhelada i esperançadora, 
però  al  temps  complexa,  Aliança  de  Civilitzacions.  El  llibre  és  part  del  treball  realitzat  pel 
departament d’investigació en comunicació per a la pau de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a  
la  Pau de  la  Universitat  Jaume I  de  Castelló  i  el’Institut  Interuniversitari  de  Desenvolupament 
Social i Pau, en col·laboració amb Unitetd Nations Alliance of Civilizations . 

Càtedres i Aules d’Empresa
La creixent importància que ha adquirit la col·laboració entre la Universitat i altres entitats 
públiques i privades fa necessari que les universitats promoguen diferents models de cooperació que 
s’adapten a una àmplia varietat d’interessos i entitats 

Les càtedres i aules d’empresa es conceben com un mecanisme innovador d’interacció cooperativa 
entre la Universitat i l’empresa en àmbits específics de mutu interès. Des d’aquest punt de vista,  es 
concep com una aliança estratègica entre la Universitat Jaume I i una empresa o institució 

Les càtedres i aules d’empresa presenten avantatges indubtables per a la Universitat i per a les 
entitats col·laboradores. D’una banda, per a la universitat representen una oportunitat d’acostar la 
realitat de la universitat al món empresarial, de finançar projectes específics de molt diversa índole, 
de posar en marxa instruments de formació d’estudiantat i personal investigador i de possibilitar 
l’intercanvi de personal, entre altres. D’altra banda, les empreses o altres entitats col·laboradores, 
poden desenvolupar els projectes de responsabilitat social corporativa, demostrar a la societat el 
grau d’implicació social, col·laborar en la formació dels futurs graduats i postgraduats, i millorar la 
seua imatge en la societat, entre altres. 

La Universitat Jaume I compta actualment amb les següents càtedres i aules d’empresa:

• Càtedra UJI-AstraZéneca d’Investigació en Resultats en Salut 

• Càtedra BP d’Estalvi i Eficiència Energètica 

• Càtedra Intercoop d’Economia Social 

• Càtedra Agustín Escardino de Tecnologia Ceràmica 

• Càtedra Banc d’Espanya 

• Aula de Medi Ambient Luis Batalla 

• Aula de Ceràmica ASCER 

Càtedres i aules nascudes en el curs 2011/12

En el curs 2011/12 s’han creat tres càtedres i aules. Una és la Càtedra Intercoop d’Economia Social, 
amb una aportació anual de 35.000 euros,  i que té com a finalitat promoure el desenvolupament de 



les diferents activitats dirigides a despertar el foment de l’Economia Social i en establir la difusió, 
promoció i creació del model empresarial cooperatiu. 

Una altra és la Càtedra del Banc d’Espanya, amb una quantia de 500.000 euros, repartits en cinc 
anualitats,  i  que  s’emmarca en la segona edició del programa "Banco de España-Excelencia en 
educación e investigación en Economía Monetaria, Financiera y Bancaria". La tercera és l’Aula de 
Medi  Ambient  Luis  Batalla,  amb una aportació  anual  de  15.000  euros,  que  té  com a  objectiu 
desenvolupar  activitats  al  voltant  de  la  formació,  sensibilització  i  investigació  en  temes 
mediambientals.

Càtedra UJI-AstraZéneca d’Investigació en Resultats en Salut
La Càtedra AstraZéneca d'Investigació en Resultats en Salut es va crear l’any 2006 mitjançant un 
conveni entre l’UJI i la Fundació AstraZéneca.

 El seu objectiu és la formació, el debat, la reflexió i la investigació en activitats relacionades amb la 
investigació de resultats en salut i farmacoeconomia, i el desenvolupament de seminaris i activitats 
de formació i divulgació relacionades amb aquestes matèries.

 La Càtedra va impulsar, en el curs 2007/08, la primera edició del Màster d’Investigació en Atenció 
Primària (a distància) de manera conjunta amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx. La Càtedra 
organitza anualment diversos projectes d’investigació i cursos, com ara les Jornades de 
Comunicació i Salut de l’UJI. 

A més, la Càtedra ha estat catalitzadora de la implantació de la nova àrea de Ciències de la Salut a 
l’UJI. Els graus en Medicina i Infermeria han començat en el curs 2011/12.

Càtedra BP d’Estalvi i Eficiència Energètica
La Càtedra es va crear mitjançant un conveni entre l’UJI i BP Oil España. 

L'objectiu principal de la Càtedra  és fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica en la indústria i en 
la societat en general i contribuir a crear una «cultura» de l’estalvi energètic entre la població.

La Càtedra també actua com a observatori de la situació energètica en els àmbits provincial, 
nacional i mundial i és un centre específic de formació, investigació i divulgació sobre temes 
energètics.

Càtedra Intercoop d’Economia Social
La Càtedra Intercoop d'Economia Social es va crear mitjançant un conveni de col·laboració 
empresarial entre la Fundació Intercoop i l’UJI firmat al juliol de 2011.

La Càtedra naix per la voluntat del Grup Intercoop i l’UJI de realitzar un conjunt d’activitats 
d’investigació, formació i promoció destinades a fomentar una cultura de l’economia social 
inspirada en els principis del moviment cooperatiu i les relacions intercooperatives.

Càtedra Agustín Escardino de Tecnologia Ceràmica
La Càtedra Agustín Escardino de Tecnologia Ceràmica sorgeix mitjançant un conveni de 
col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Associació d’Investigació de les Indústries 
Ceràmiques (AICE). Entre les seues activitats disposa d’un programa de beques dirigit tant al futur 
alumnat de la titulació d’Enginyeria Química de l’UJI com a estudiantat de l’últim curs d’aquesta 
mateixa titulació.



Càtedra Banc d’Espanya
La Càtedra Banc de Espanya sorgeix d’un conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i el 
Banc d’Espanya, l’any 2011, dins de la segona edició del programa «Banc d’Espanya – 
Excel·lència en Educació i Investigació en Economia Monetària, Financera i Bancària».

Aquesta càtedra contribueix a la creació d'un grup d'investigadors a l'UJI que treballa en temes 
d'Economia Monetària, Financera i Bancària i al mateix temps forma investigadors en aquest àmbit. 
Tot amb l'objectiu de proporcionar una base científica a la reforma de la regulació bancària. Per 
aquest motiu, s'estudia el funcionament del sector bancari, el perill que suposa per a l'economia real 
el col·lapse de les institucions financeres així com el risc de contagi de la fallida entre bancs. 

Aula de Medi Ambient Luis Batalla
L’Aula de Medi Ambient Luis Batalla es va crear a l’octubre de 2011 mitjançant un conveni de 
col·laboració empresarial entre l’UJI i la Fundació Luis Batalla.

Té com a objectiu desenvolupar activitats al voltant de la formació, sensibilització i investigació en 
temes mediambientals. La comunitat universitària i tota la societat de Castelló es beneficiaran de les 
activitats programades durant tot l’any, com ara cursos de formació, suport a treballs de final de 
carrera, fòrums de discussió sobre la sostenibilitat i el medi rural com a nucli central, col·laboració 
en iniciatives de suport a l’alumnat de qualsevol nivell educatiu, etc.

Aula de Ceràmica ASCER
L’Aula de Ceràmica ASCER es va crear a l’octubre de 2006 mitjançant un conveni entre l’UJI i 
ASCER, l’Associació Espanyola de Fabricants de Taulellets i Paviments Ceràmics.

L’objectiu de l’Aula és crear un entorn que permeta retrobar la capacitat industrial de la indústria 
del taulellet i els coneixements tècnics dels professionals implicats.

L’Aula es dirigeix principalment a l’alumnat del grau en Enginyeria d’Edificació.



RELACIONS INTERNACIONALS
Els programes d’intercanvi s’han obert per primera vegada als graus que es troben, almenys, en 
segon any d’implantació. Durant el curs 2011/12, 364 estudiants UJI de pregrau i màster han 
realitzat una mobilitat amb finalitat d’estudis en una altra universitat estrangera en el marc dels 
nostres quatre programes internacionals d’intercanvi, xifra que suposa aproximadament un 19% 
dels titulats. En total, 419 estudiants UJI han dut a terme part de la seua formació d’estudis en una 
altra universitat estrangera o espanyola. El nombre total d’estudiantat entrant procedent d’altres 
universitats estrangeres o espanyoles ha estat de 249.

Enguany s’ha aconseguit ampliar l’oferta de destinacions per a mobilitat d’estudiantat per al curs 
2012/13, amb dues places a la Mie University a Japó i dues places a la University of Malaya a 
Malàisia.

Del 19 al 31 de març de 2012 s’ha dut a terme, en aquesta ocasió a l’UJI, el segon any del programa 
intensiu (Intensive Programme) «Sustainable Tourism Management» amb subvenció de l’Agència 
Nacional Erasmus. El consorci que hi participa està format per la nostra universitat, la University of 
Salford (Regne Unit) i la Tampere Unversity of Applied Sciences (Finlàndia). En el programa han 
participat un total de 42 estudiants i sis professors de les tres institucions. El programa s’ha dut a 
terme de manera satisfactòria i podrà tenir continuïtat l’any vinent, ja que ha sigut concedit el tercer  
any que tindrà lloc a Tampere.

A més, l’UJI ha aconseguit l’aprovació d’un nou programa intensiu per al curs 2012/13 anomenat 
«Local Development through Europe: a multinational and interdisciplinary approach». En aquest 
cas hi participen juntament amb la nostra universitat, que actua com a coordinadora a través de 
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, cinc universitats més: Universidade Nova de 
Lisboa (Portugal),  Universität  Bamberg (Alemanya),  Universitat  de València,  Universidad West 
Timisoara (Romania) i Université d’Angers (França). Cal destacar que a tot Espanya només s’han 
aprovat 20 de les 27 sol·licituds presentades.

Hi ha un nou grau que s’ha incorporat a l’oferta de dobles diplomes. El grau en Enginyeria de 
l’Edificació ha signat un conveni amb la VIA University College de Dinamarca, pel qual estudiantat 
d’aquest grau podrà obtindre el títol de Bachelor of Architectural Technology and Construction 
Management després de cursar any i mig en aquella universitat i fer la presentació del projecte de 
final de grau davant d’un tribunal conjunt. Pel que fa a la col·laboració amb la Université Lumière 
Lyon 02, s’ha renovat el conveni de doble diploma per als tres graus: el grau en Administració i 
Direcció d’Empreses, el grau en Economia i Finances i el grau en Comptabilitat per a obtindre les 
Licences et Masters en Sciences Economiques, Finance et Management.

Pel que fa a la mobilitat de professorat, enguany s’ha executat, per primera vegada, el programa 
d’ajudes per a estades docents breus de professorat visitant procedent d’universitats estrangeres per 
a fer docència en anglès en assignatures de grau de l’UJI impartides ja en aquesta llengua. En total, 
durant el curs 2011/12, han vingut sis professors procedents d’universitats del Regne Unit, 
Alemanya i els Estats Units que han impartit docència en anglès en els graus en Administració 
d’Empreses, Economia, Finances i Comptabilitat, Turisme i Psicologia. 

Finalment, també cal destacar que al mes de març de 2012, i en col·laboració amb el Servei de 
Comunicació i Publicacions, es va llançar el «Programa d’ambaixadors i ambaixadores de l’UJI» en 
la vessant internacional. L’objectiu és la promoció de la Universitat i la seua oferta formativa entre 
els  àmbits  universitaris  internacionals  amb  la  finalitat  d’atraure  a  l’UJI  alumnat,  professorat  i 
personal administratiu interessats a continuar el seu desenvolupament acadèmic o laboral a la nostra 
universitat.



Mobilitat de l'estudiantat per a estudis

A.1. ESTUDIANTAT IXENT

En la taula 1 apareixen els resultats de tots els programes inclosos en l’oferta de mobilitat per a 
l’estudiantat de l’UJI i una comparativa amb el curs anterior. Del total de l’estudiantat ixent, un 
71% participa en el programa Erasmus, que continua sent el de major participació.

Taula 1: Participació d’estudiantat ixent en programes d’intercanvi per titulacions i programes.

Total Total Total Titulats Total

Titulació 2010/11 2011/12 Increment 2011 Ixents/
titulats

Llicenciatura en Filologia Anglesa 28 28 0,00% 42 66,67%

Grau en Estudis Anglesos 10    

Llicenciatura en Humanitats 5 5 0,00% 20 25,00%

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals     

Diplomatura en Mestre o Mestra Educació 
Física

2 3 50,00% 85 3,53%

Diplomatura en Mestre o Mestra Educació 
Infantil

9 9 0,00% 93 9,68%

Diplomatura en Mestre o Mestra Educació 
Musical

3 1 -66,67% 68 1,47%

Diplomatura en Mestre o Mestra Educació 
Primària

2 8 300,00% 106 7,55%

Llicenciatura en Psicopedagogia 1 2 100,00% 27 7,41%

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 62 21 -66,13% 67 31,34%

Grau en Traducció i Interpretació 46    

Llicenciatura en Publicitat i Relacions 
Públiques

35 22 -37,14% 54 40,74%

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 8    

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 38 28 -26,32% 61 45,90%

Grau en Comunicació Audiovisual 15   

Grau en Periodisme 3    

Facultat de Ciències Humanes i Socials 185 209 12,97% 623 33,55%

Llicenciatura en Administració i Direcció 
d’Empreses

20 13 -35,00% 139 9,35%

Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses 

    



Diplomatura en Ciències Empresarials 17 7 -58,82% 142 4,93%

Llicenciatura en Dret 26 22 -15,38% 85 25,88%

Diplomatura en Turisme 19 3 -84,21% 78 3,85%

Grau en Turisme 5    

Diplomatura en Relacions Laborals 2 3 50,00% 41 7,32%

Llicenciatura en Ciències del Treball 4 3 -25,00% 25 12,00%

Diplomatura en Gestió i Administració 
Pública

0  26 0,00%

Grau en Criminologia 0    

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

88 56 -36,36% 536 10,45%

Enginyeria Industrial 33 49 48,48% 54 90,74%

Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials

2    

Enginyeria Informàtica 9 7 -22,22% 60 11,67%

Grau en Enginyeria Informàtica     

Enginyeria Química 10 4 -60,00% 36 11,11%

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 20 28 40,00% 37 75,68%

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió

2 3 50,00% 47 6,38%

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes

4 2 -50,00% 34 5,88%

Enginyeria Tècnica Mecànica 17 15 -11,76% 45 33,33%

Llicenciatura en Química 11 6 -45,45% 69 8,70%

Arquitectura Tècnica 8 5 -37,50% 46 10,87%

Grau en Enginyeria de l'Edificació 1  106 0,94%

Enginyeria Tècnica Agrícola 2 3 50,00% 9 33,33%

Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals

116 125 7,76% 543 23,02%

Llicenciatura en Psicologia 17 17 0,00% 138 12,32%

Facultat de Ciències de la Salut 17 17 0,00% 138 12,32%

Erasmus Màster (Tots) 1 3 200,00%   

Visitants 0    

TOTAL TITULACIONS 407 410 0,74% 1840 22,28%



Total Erasmus Erasmus 
doble 

titulació

Amèrica 
del Nord

SICUE Amèrica 
Llatina

Austràlia
/Rússia

Titulació 2011/1
2

2011/12 2011/12 2011/12 2011/1
2

2011/12 2011/12

Llicenciatura en Filologia 
Anglesa

28 19  8   1

Grau en Estudis Anglesos 10 10    

Llicenciatura en 
Humanitats

5 4 1    

Grau en Humanitats: 
Estudis Interculturals

      

Diplomatura en Mestre o 
Mestra Educació Física

3 3     

Diplomatura en Mestre o 
Mestra Educació Infantil

9 6  3   

Diplomatura en Mestre o 
Mestra Educació Musical

1 1     

Diplomatura en Mestre o 
Mestra Educació 
Primària

8 3  3 2  

Llicenciatura en 
Psicopedagogia

2   2   

Llicenciatura en 
Traducció i Interpretació

21 15 1 5   

Grau en Traducció i 
Interpretació 

46 41 5    

Llicenciatura en 
Publicitat i Relacions 
Públiques

22 13 1 2 5 1

Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques

8 4 1 1 2  

Llicenciatura en 
Comunicació 
Audiovisual

28 16 1 7 3 1

Grau en Comunicació 
Audiovisual

15 11 2 2  

Grau en Periodisme 3 3      

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

209 149 0 18 25 14 3

Llicenciatura en 
Administració i Direcció 
d’Empreses

13 11   1  1

Grau en Administració i       



Direcció d’Empreses 

Diplomatura en Ciències 
Empresarials

7 6  1   

Llicenciatura en Dret 22 11  10  1

Diplomatura en Turisme 3 3     

Grau en Turisme 5 5     

Diplomatura en 
Relacions Laborals

3 1  2   

Llicenciatura en Ciències 
del Treball

3 3     

Diplomatura en Gestió i 
Administració Pública

0    

Grau en Criminologia 0    

Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques

56 40 0 0 14 0 2

Enginyeria Industrial 49 36 6 2 2 3  

Grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials

2  2     

Enginyeria Informàtica 7 3 1 1 1 1

Grau en Enginyeria 
Informàtica

      

Enginyeria Química 4 4     

Enginyeria Tècnica en 
Disseny Industrial

28 17  3 8  

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió

3 3     

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Sistemes

2 2     

Enginyeria Tècnica 
Mecànica

15 13  1 1  

Llicenciatura en Química 6 6     

Arquitectura Tècnica 5 4   1  

Grau en Enginyeria de 
l'Edificació

1 1     

Enginyeria Tècnica 
Agrícola

3 2  1   

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

125 91 8 3 8 14 1

Llicenciatura en 
Psicologia

17 7 1 8 1  

Facultat de Ciències de la 17 7 0 1 8 1 0



Salut

Erasmus Màster (Tots) 3 3    

Visitants 0      

TOTAL TITULACIONS 410 290 8 22 55 29 6

Aquest  curs,  l’augment  de  participació  ha  sigut  d’un  0,74%,  i  s’ha  produït  un  increment  de 
participació en el programa SICUE.

Al llarg del curs 2011/12, la Universitat Jaume I ha enviat 410 estudiants en els diferents programes 
d’intercanvi  a  l’estranger.  La  xifra  d’estudiantat  d’aquesta  universitat  que  ha  participat  en 
programes d’intercanvi ha representat el 22,28 % dels titulats.

Taula 2: Realització per mesos dels programes d’intercanvi per a estudiantat ixent

Total 
estudiantat 
2011/2012

Total mesos 
2011/2012

Mitjana 
mesos 

2011/2012

Increment 
total mesos

Llicenciatura en Filologia Anglesa 28 164 5,9  

Grau en Estudis Anglesos 10 74 7,4  

Llicenciatura en Humanitats 5 29 5,8  

Grau en Humanitats: Estudis 
Interculturals

    

Diplomatura en Mestre o Mestra 
Educació Física

3 23 7,7  

Diplomatura en Mestre o Mestra 
Educació Infantil

9 63 7,0  

Diplomatura en Mestre o Mestra 
Educació Musical

1 9 9,0  

Diplomatura en Mestre o Mestra 
Educació Primària

8 62 7,8  

Llicenciatura en Psicopedagogia 2 18 9,0  

Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

21 165 7,9  

Grau en Traducció i Interpretació 46 358 7,8  

Llicenciatura en Publicitat i Relacions 
Públiques

22 155 7,0  

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 8 62 7,8  

Llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual

28 232 8,3  

Grau en Comunicació Audiovisual 15 110 7,3

Grau en Periodisme 3 27 9,0  

Facultat de Ciències Humanes i Socials 209 1551 7,4 16%

Llicenciatura en Administració i 13 109 8,4  



Direcció d’Empreses

Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses 

    

Diplomatura en Ciències Empresarials 7 50 7,1  

Llicenciatura en Dret 22 182 8,3  

Diplomatura en Turisme 3 23 7,7  

Grau en Turisme 5 41 8,2  

Diplomatura en Relacions Laborals 3 23 7,7  

Llicenciatura en Ciències del Treball 3 23 7,7  

Diplomatura en Gestió i Administració 
Pública

0 0   

Grau en Criminologia 0 0   

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

56 451 8,1 -30%

Enginyeria Industrial 49 404 8,2  

Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials

2 18 9,0  

Enginyeria Informàtica 7 52 7,4  

Grau en Enginyeria Informàtica     

Enginyeria Química 4 24 6,0  

Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial

28 192 6,9  

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió

3 19 6,3  

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes

2 18 9,0  

Enginyeria Tècnica Mecànica 15 124 8,3  

Llicenciatura en Química 6 34 5,7  

Arquitectura Tècnica 5 26 5,2  

Grau en Enginyeria de l'Edificació 1 9 9,0  

Enginyeria Tècnica Agrícola 3 27 9,0  

Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals

125 947 7,6 8%

Llicenciatura en Psicologia 17 138 8,1  

Facultat de Ciències de la Salut 17 138 8,1 24%

Erasmus Màster (Tots) 3 11 3,7 120%

Visitants 0 0   

TOTAL TITULACIONS 410 3098 7,6 4%



La durada mitjana de les estades de l’estudiantat a l’estranger ha sigut de 7,6 mesos d’estada per 
estudiant. Estem per davall de la mitjana de les universitats espanyoles, les quals es troben en els  
vuit mesos de mitjana d’estada en el programa Erasmus.

Taula 3: Estudiantat ixent per programes i centres.
Erasmus Erasmus 

doble 
titulació

Amèrica del 
Nord

Amèrica 
Llatina

SICUE/Sèn
eca

Austràlia/
Rússia

TOTAL Increment 
curs anterior

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

149 18 14 25 3 210 12,97%

Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques

40 0 0 14 2 56 -36,36%

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

93 8 3 14 8 1 127 7,76%%

Facultat de Ciències de la 
Salut

7 1 1 8 0 17 0,00%

Erasmus Màster (Tots) 3 3 100,00%

TOTAL 290 8 22 29 55 6 410 0,74%

La FCHS continua sent el centre de major participació i continua creixent a un bon ritme. La FCJE 
ha perdut 32 estudiants respecte a l’any anterior. L’ESTCE ha augmentat la participació en nou 
estudiants respecte a l’any anterior i Erasmus Màster en dos.

Convocatòria Portugal-Santander Universidades

Dins del conveni amb Santander Universidades per a Iberoamèrica, s’han adjudicat dues ajudes de 
3.000 euros  cadascuna a  dos  estudiants  amb destinació  a  Coïmbra dins  del  programa Erasmus 
2012/13 de les titulacions de Periodisme i Llicenciatura en Dret.

Programa Erasmus-estudis

A l’any 2012 se celebra el vint-i-cinquè aniversari del programa Erasmus a tot Europa per al qual 
s’han dut a terme diversos actes commemoratius. A l’UJI hem concedit premis al millor cartell, relat 
breu i fotografia.

El programa Erasmus és el que compta amb una participació, oferta i demanda més altes. En el curs  
2011/12, l’oferta de places s’ha mantingut respecte a l’any anterior. El programa s’ha obert per 
primera vegada als graus que es troben en el segon any d’implantació, nou en total.

Taula 4: progressió dels convenis Erasmus 

Progressió del convenis 
Sòcrates

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Nombre de convenis 229 270 290 317 291 348

Nombre d’universitats 141 167 177 190 185 250

Nombre de titulacions 24 26 26 26 26 26

Nombre de graus - - - - - 9

Nombre de places oferides 521 581 653 551 666 661

Nombre de països 21 21 21 22 21 22

Creixement de places 14,5% 11,5% 12,4% -15,6% 21% 0%



El termini per a la presentació de sol·licituds va quedar fixat entre el 29 de novembre i el 16 de 
desembre de 2010 per tal de seleccionar l’estudiantat amb temps suficient. Es van oferir 661 places 
en 26 titulacions i nou graus i hi va haver 588 sol·licituds aptes per a participar en el programa 
Erasmus, 60 més que l’any anterior.

Els  requisits  de  participació  eren:  haver  superat  40  crèdits  per  a  estudiants  de  diplomatures  i 
enginyeries tècniques, 50 per als de llicenciatures i enginyeries superiors i 48 per a estudiantat de 
grau,  haver  superat  més  de  60 crèdits  en  el  moment  de  fer  l’estada,  i  tindre  coneixements  de  
llengües (aquesta última condició tenia un valor de fins a 4 punts). La selecció la va realitzar una 
comissió de professorat coordinador i tutors d’intercanvi en cada titulació. En un principi van haver 
353 estudiants assignats. Després de les renúncies han participat en el programa 282 estudiants, els 
quals han realitzat estades amb durada de set mesos de mitjana. La realització ha baixat respecte a  
l’any anterior.

Erasmus-Màster

En total s’ofereixen 26 places d’un semestre de durada en vuit màsters a deu universitats d’Alemanya, 
Bèlgica, França, Portugal, Regne Unit, Romania i Suïssa. 

S’han adjudicat vuit places, però finalment per renúncies la realització ha sigut només de dues.

Una estada ha sigut del màster en Tecnologies Geoespacials a Münster, i  una estada del màster 
universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania a Lisboa. De la 
convocatòria de l’any anterior una estudianta del màster universitari en Comunicació Intercultural i 
d’Ensenyament  de  Llengües  ha  realitzat  l’estada  durant  el  primer  semestre  a  la  Université  de 
Lausanne. 

D’altra  banda,  en el  programa Erasmus durant  el  curs  acadèmic  2011/12 s’han signat  57 nous 
convenis i hem incrementat el nombre d’universitats sòcies fins a 250, aquest increment es deu a la 
entrada dels nous graus. 

Taula 5: nous convenis signats durant el curs 2011/2012

TITULACIÓ PAIS GRAU

Otto-Friedrich Universität Bamberg Alemanya GADE

Universitá Degli Studi Di Foggia Itàlia GADE

Johannes-Gutenberg Universität 
Mainz

Alemanya GCA

University of Roma "La Sapienza" Itàlia GCA

Roehampton University Regne Unit GCA

Université de Fribourg Suïssa GCS

Georg-August Universität Göttingen Alemanya GCS

Università degli Studi di Trento Itàlia GCS

Universidade de Coimbra Portugal GCS

Coventry University Regne Unit GCS

Sheffield Hallam University Regne Unit GCS

Università degli Studi di Cagliari Itàlia GDRE

Christian-Albrechts-Universität zu Alemanya GECO



Kiel

Université Lumière, Lyon 2 França GECO

Universitá Degli Studi Di Foggia Itàlia GECO

Otto-Friedrich Universität Bamberg Alemanya GFIC

Université Lumière, Lyon 2 França GFIC

Université de Genève Suïssa GHIP

Université de Franche-Comté França GHIP

Fatih Universitesi Turquia GHUM

Haute Ecole Charlemagne Bèlgica GIAR

Democritus University of Thrace Grècia GIAR

Károly Róbert College Hongria GIAR

Politechnika Opolska Polònia GIED

Université de Limoges França GIEL

Universidade de Coimbra Portugal GIEL

Politechnika Opolska Polònia GIEL

Leibniz Universität Hannover Alemanya GIIN

Leibniz Universität Hannover Alemanya GIIN

ISEN-BREST França GIIN

Université de Limoges França GIME

INSA LYON França GIME

Universidade de Coimbra Portugal GIME

Politechnika Opolska Polònia GIME

INSA LYON França GITI

Universidade de Coimbra Portugal GITI

Politechnika Opolska Polònia GITI

University of Oulu Finlàndia GMAT

Université Paul Valery França GPER

Università degli Studi di Perugia Itàlia GPER

University of Roma "La Sapienza" Itàlia GPER

Universidade de Coimbra Portugal GPER

Johannes-Gutenberg Universität 
Mainz

Alemanya GPRP

University of Roma "La Sapienza" Itàlia GPRP

Johannes-Gutenberg Universität 
Mainz

Alemanya GPSI

Université Paul Valery França GPSI

Eberhard Krls University of Tübingen Alemanya GQUI

Technical University of Lodz Polònia GQUI



University of Helsinki Finlàndia GQUI

Università degli Studi di Modena Itàlia GRLR

Valahia University of Targoviste Romania GRLR

Université de Paris Ouest- Nanterre la 
Défense

França GTRA

Università delgi Studi di Bergamo Itàlia GTRA

University of Eastern Finland Finlàndia GTRA

Haute Ecole Charlemagne Bèlgica GTUR

Károly Róbert College Hongria GTUR

Instituto Politécnico de tomar Portugal GTUR

Alcide de Gasperi University of 
Euroregional Economy

Polònia GTUR

Università degli Studi di Brescia Itàlia ITDI

El finançament rebut per a les ajudes Erasmus ha sigut el següent:

Taula 6: Finançament de les ajudes Erasmus.

Ajudes Erasmus 2011/12

Agència Nacional Erasmus (OAPEE) 
237.540

Fundació Caixa Castelló-Bancaixa 
87.000

Universitat Jaume I 
88.000

Generalitat Valenciana

Ministeri d’Educació
292.050

M. d’Educació (ajuda extra)*
184.528

Euros TOTAL
889.118

L’ajuda externa per estudiant ha disminuït respecte a l’any anterior. L’ajuda mensual de l’OAPEE 
(fons  europeus)  per  estudiant  ha  sigut  de  105  euros/mes  davant  dels  120  euros/mes  de  l’any 
anterior.  El  Ministeri  d’Educació  ha  reduït  considerablement  l’ajuda  per  mes/estudiant: 
150 euros/mes enguany en comparació amb els 172 euros/mes de l’any anterior. En total, els fons 
externs sumen 255 euros/mes, 37 euros/mes menys que l’any anterior. Aquest fet ens ha obligat a 
prendre mesures d’estalvi com ara no cofinançar amb fons propis l’estudiantat becari del Ministeri 
d’Educació, el qual rep una ajuda complementària de 304 euros/mes. 

L’estudiantat UJI no becari del Ministeri ha rebut una ajuda de 350 euros/mes amb l’assegurança de 
viatge inclosa.

El  finançament  de  la  Generalitat  Valenciana encara no s’ha publicat.  Esperem que enguany,  al 
voltant  de  50  estudiants  podran  beneficiar-se  d’ajudes  de  78  euros/mes  addicionals  a  les  ja 
esmentades. 



Programes intensius (acció del LLP Erasmus)

Durant el curs 2011/12 es va aprovar la sol·licitud de renovació del programa intensiu anomenat 
«Sustainable Tourism Management (STM)» que coordinem des del curs 2010/11 i del qual són 
també sòcies  les  següents  universitats:  la  University of  Salford a Manchester,  Regne Unit,  i  la 
Tampere University of Applied Sciences a Finlàndia. Aquest any la implementació del projecte s’ha 
celebrat a l’UJI, que ha acollit un total de 42 estudiants i sis professors de les tres universitats. El 
programa es va desenvolupar sense incidents i ens han tornat a aprovar la renovació per a l’any 
2012/13, que se celebrarà a Tampere, Finlàndia i amb la qual conclourà el cicle del projecte de tres 
anys.

 
 

L’UJI ha aconseguit l’aprovació dels dos programes intensius presentats dins del programa Erasmus 
per al curs 2012/13 a l’OAPEE, Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus.

Els programes intensius són programes d’estudis de curta durada en els quals participa estudiantat i 
personal docent d’institucions d’educació superior de diferents països, els quals es troben durant un 
mínim de deu dies per a realitzar una activitat conjunta que no es pot dur a terme a distància. 
L’OAPEE finança el desplaçament, l’allotjament i l’organització de la mobilitat dels participants, 
l’estudiantat i el PDI de les universitats europees sòcies. L’estudiantat ha d’estar matriculat en un 
grau o màster de l’UJI i obté reconeixement acadèmic per l’activitat.

 

Per al curs 2012/13, l’OAPEE han aprovat vint programes dels 27 presentats, entre els quals set són 
nous, com és el cas del programa de l’IDL anomenat «Main LODE, Local Development through 
Europe:  a Multinational and Interdisciplinary Approach»,  sis  són de segona renovació,  i  set  de 
tercera,  com  és  el  cas  del  programa  intensiu  de  turisme,  anomenat  «Soustainable  Tourism 
Management».

Programa d’ajudes de l’UJI amb Amèrica del Nord

Durant  el  curs  2011/12  (al  desembre  de  2011)  es  va  publicar  per  tretzè  any  consecutiu  la 
convocatòria amb els Estats Units i el Canadà per a mobilitats al llarg del curs 2012/13. 

Enguany s’ha produït una nova incorporació, la St. Edward’s University a Texas, i s’ha donat de 
baixa la UNC Charlotte. Així doncs, el programa continua amb nou universitats actives. La resta 
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d’universitat  que  hi  participen  són:  University  of  Oklahoma,  Shawnee State  University,  Alfred 
University, Murray State University, Coe College, Florida Atlantic University, Madonna University 
i la Université de Montreal. El termini per a la presentació de sol·licituds va quedar fixat entre el 2 i  
el 16 de desembre de 2011. Aquest programa s’ofereix a tot l’estudiantat de l’UJI dels últims cursos 
de carrera. 

Els  criteris  de  selecció  són els  coneixements  de  l’idioma,  l’expedient  acadèmic  (nota  i  crèdits 
superats) i una carta de motivació de l’estudiantat. Es van presentar 106 sol·licituds, de les quals 61 
van ser aptes. Finalment, s’han atorgat 27 places per a gaudir-les durant l’any 2012/13. L’ajuda 
econòmica per a 2012/13 és de 2.600 € per un semestre i està cofinançada per Bancaixa i BP Oil.

Durant el curs 2011/12 han gaudit d’una plaça de mobilitat dins d’aquest programa 22 estudiants de 
nou titulacions diferents, els quals han rebut la quantitat de 2.600 € per semestre d’ajuda econòmica, 
a excepció d’un estudiant que va rebre 85 € més per a pagar taxes fixades en el conveni de la 
universitat  de destinació.  El  total  de la  despesa arriba a  53.685 €,  de la  qual  l’aportació de la 
Universitat representa aproximadament el 65% del total. 

Taula 7: ajudes de l’UJI a Amèrica del Nord (curs 2011/2012). 

Ajudes Quantia

Universitat Jaume I
 34.812€

BP Oil
11.793€

Bancaixa
7.080€

TOTAL
53.685€

Programa d’ajudes de l’UJI per a Amèrica Llatina

Durant el curs 2011/12 el programa d’intercanvi d’estudiants amb Amèrica Llatina ha permès que 
un total  de 31 alumnes hagen viatjat  a diferents universitats  d’Amèrica Llatina.  Enguany s’han 
convocat  tres  places  més  i  per  tant,  tres  alumnes  més  que  el  curs  anterior  han  pogut  gaudir 
d’aquestes ajudes, fet que cal ressaltar si tenim en compte l’actual situació de crisi econòmica. Les 
ajudes econòmiques han fluctuat entre 2.000 i 5.000 euros, fruit de la integració en la convocatòria 
de  dos  programes  de  finançament  del  Banco  Santander,  el  programa  Fórmula  Santander  i  el 
Programa Santander-CRUE Universidades. D’aquesta manera, les ajudes econòmiques de les quals 
han gaudit els estudiants ixents han sigut de tres tipus: 5.000 euros per al primer beneficiari, 3.000 
euros per als cinc següents i 2.000 euros per a la resta. 

El  nombre de sol·licituds  per  al  programa ha sigut  de 69,  de les  quals  49 han sigut  aptes.  El  
finançament del programa s’ha estructurat de la següent manera:

Programa Quantia

Programa Fórmula Santander 5.000,00 €

Programa Santander-CRUE Universitats 15.000,00 €

Universitat Jaume I 50.000,00 €



Per centres, la participació més elevada prové de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, encara 
que cal destacar l’ampliació de places adjudicades a alumnes de l’ESTCE, que han suposat un total 
de tretze de les  31 que s’han oferit.  Les  titulacions  amb un nivell  de participació més alt  són 
Enginyeria  Tècnica  en  Disseny  Industrial,  Publicitat  i  Relacions  Públiques,  Comunicació 
Audiovisual i Psicologia.

En la convocatòria del curs 2012/13 s’han oferit 34 places (tres més que al curs anterior).

Programa d’ajudes de l’UJI per a Austràlia, Rússia i Japó

La convocatòria d’aquest programa d’intercanvis s’ha publicat durant el curs 2011/12 per tercera 
vegada (al desembre de 2011), per a realitzar estades durant l’any 2012/13. S’han mantingut els 
mateixos convenis de la primera convocatòria (Austràlia i Rússia) i s’ha afegit un altre conveni amb 
una universitat de Japó. Tots tres amb docència en anglès:

Universitat País Titulació

La Trobe University Austràlia  16 titulacions i 21 graus

Tomsk Polytechnic University Rússia  9 titulacions i 9 graus

Mie University Japó  3 titulacions i 4 graus

 

S’han oferit un total de set places d’un semestre, tres per a Austràlia, dues per a Rússia i dues per a 
Japó. El període de sol·licituds va ser entre el 2 i el 16 de desembre de 2011. S’hi han presentat 51  
sol·licituds,  de  les  quals  només  31  van  resultar  aptes  segons  els  criteris  de  selecció,  que  són 
principalment: haver cursat 50 crèdits per a estudiants de diplomatures i enginyeries tècniques, 60 
per  als  de llicenciatures  i  enginyeries  superiors  i  54 per  a  estudiantat  de grau;  tindre una nota 
mínima  d’expedient  acadèmic  de  6  per  a  titulacions  antigues  i  de  6,6  per  als  graus,  i  tindre  
coneixements d’anglès adequats. Finalitzada l’adjudicació de places, finalment s’han atorgat tres 
beques per a Austràlia, dues per a Rússia i dues per a Japó. L’ajuda econòmica per a 2012/13 és de 
3.100 euros per a Austràlia i Japó i de 2.500 euros per a Rússia, per un semestre, i està cofinançada 
pel Banco Santander.

Durant el curs 2011/12 han gaudit d’una plaça de mobilitat dins d’aquest programa sis estudiants de 
sis  titulacions  diferents,  els  quals  han  rebut  la  quantitat  de  2.500  euros  per  semestre  d’ajuda 
econòmica,  a  excepció  d’un estudiant  que va  rebre  3.000 euros  per  no haver  gaudit  mai  d’un 
programa d’intercanvi abans (d’acord amb el que estableix la convocatòria). Del total de places, 
quatre van ser per a Austràlia i dues per a Rússia. El total de la despesa arriba a 15.500 euros, de la  
qual l’aportació de la Universitat representa el 25% del total i la resta del Banco Santander. 

Quantia

Universitat Jaume I 4.000€

Banco Santander 11.500€

TOTAL 15.500€

Programa d’ajudes de l’UJI per a Malàisia

A l’any 2011/12 s’ha obert, per primera vegada, un programa d’intercanvi amb un nou país asiàtic, 
Malàisia, per a gaudir d’estades al llarg de l’any 2012/13. La mobilitat és possible gràcies a la 
signatura d’un nou conveni amb la Universitat de Kuala Lumpur:



Universitat Pais Titulació

Universitat Jaume I Malàsia 16 titulacions i 21 

S’han oferit un total de dues places d’un semestre, només per a dues titulacions: llicenciatura en 
Filologia Anglesa i grau d’Estudis Anglesos. El període de sol·licituds va ser entre el 23 de maig i 
l’1 de juny de 2012. S’han presentat tres sol·licituds, de les quals totes van ser aptes segons els  
criteris de selecció, que són principalment: haver cursat 60 crèdits per a la llicenciatura i 54 per a 
estudiantat de grau, tindre una nota mínima d’expedient acadèmic de 6 per a la titulació antiga i de 
6,6  per  al  grau  i  tindre  coneixements  d’anglès  adequats.  Finalitzada  l’adjudicació  de  places, 
finalment s’han atorgat dues beques. L’ajuda econòmica per a 2012/13 és de 3.100 euros per a un 
semestre i està cofinançada pel Banco Santander.

Programa SICUE

En els dotze anys de funcionament del programa SICUE (sistema d’intercanvi d’estudiants entre 
centres  universitaris  espanyols)  a  la  Universitat  Jaume  I,  l’oferta  de  places  i  el  nombre  de 
sol·licituds ha crescut considerablement.

Taula 8: Comparativa oferta/demanda/participació.
CONVOCATÒRIA 2012/13 2011/2012 2010/11 2009/10 2008/09 2007/06 2006/07 2005/06

Oferta 548 499 344 322 309 283 168 99

Sol·licituds 217 195 137 108 115 102 60 34

Places adjudicades 112 124 81 77 85 78 43 32

Així mateix, el nombre de convenis signat en l’última convocatòria 2012/13 és de 320, pel fet que 
la major part dels nous graus s’han integrat al programa.

El curs 2010/11 va començar una nova iniciativa de finançament del programa amb la convocatòria 
del I Programa d’Ajudes UJI-SICUE per a estades llargues durant el curs 2010/11 amb la finalitat 
principal de pal·liar la quantitat de renúncies que es produeixen a conseqüència de la denegació, per 
part del Ministeri d’Educació, de beques Sèneca als beneficiaris de places d’intercanvi SICUE. El 
programa va concedir un total de nou beques de 250 euros al mes als beneficiaris del programa 
SICUE que no hagueren obtingut beca Sèneca en funció de diferents criteris de baremació, amb 
especial consideració de la distancia real fins a la universitat de destinació.

Aquest programa va publicar una nova edició al setembre de 2011 per als  beneficiaris del curs 
2011/12 i  va  oferir  un total  de  sis  beques  de 210 euros,  que  es  van atorgar  a  estudiants  amb 
destinació a la Universitat de Santiago de Compostel·la, a la Universitat Autònoma de Barcelona, a 
la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de La Laguna i a la Universitat de Salamanca.

A.2. ESTUDIANTAT ENTRANT

El nombre d’estudiants entrants ha pujat respecte a l’any anterior per l’augment d’estudiantat que 
s’ha produït en el programa amb Amèrica del Nord, SICUE, Amèrica Llatina i d’Austràlia i Rússia. 
També ha pujat  l’entrada  del  programa EURUJI.  Pel  contrari,  ha baixat  l’entrada  d’estudiantat 
Erasmus. Les titulacions que més estudiants reben són la llicenciatura en Traducció i Interpretació,  
la llicenciatura en Administració d’Empreses i Màrqueting i la llicenciatura en Dret. 



Taula 9: ESTUDIANTAT ENTRANT PER TITULACIONS
Titulació Total

estudiantat
2010/11

Total
mesos

2010/11

Mitjana
mesos

2010/11

Total 
estudiant 

2011/
2012

Total 
mesos 
2011/
2012

Mitjana 
2011/
2012

Increment 
total 

estudiantat

Llicenciatura en Filologia 
Anglesa

9 61 6,78 8 48 6

Grau en Estudis Anglesos - - - 4 32 8

Llicenciatura en Humanitats 21 117 5,57 14 78 5,57

Grau en Humanitats: Estudis 
Interculturals

- - - 2 10 5

Diplomatura en Mestre o 
Mestra d’Educació Primària

6 20 5 9 45 5

Diplomatura en Mestre o 
Mestra d’Educació Infantil

4 30 5 8 44 5,5

Llicenciatura en 
Psicopedagogia

1 5 5 - - -

Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

56 348 6,21 36 224 6,22

Grau en Traducció i 
Interpretació

- - - 11 63 5,73

Llicenciatura en Publicitat i 
Relacions Públiques

7 47 6,71 13 69 5,31

Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques

- - - 1 5 5

Llicenciatura en 
Comunicació Audiovisual

14 82 5,86 6 34 5,67

Grau Comunicació 
Audiovisual

- - - - - -

Grau en Periodisme - - - 3 19 6,33

FACULTAT DE CIÈNCIES 
HUMANES I SOCIALS

118 710 6,02 115 671 5,83 -0,03%

Llicenciatura en 
Administració i Direcció 
d’Empreses

31 199 6,42 19 107 5,63

Grau en Administració i 
Direcció d'Empreses

- - - 4 20 5

Diplomatura en Ciències 
Empresarials

5 37 7,4 5 41 8,2

Llicenciatura en Dret 21 161 7,67 24 176 7,33

Diplomatura en Turisme 7 39 5,57 8 40 5

Grau en Turisme - - - 3 15 5

Diplomatura en Relacions 
Laborals

0 0 0 0 0 0



Llicenciatura en Ciències 
del Treball

0 0 0 0 0 0

Diplomatura en Gestió i 
Administració Pública

1 5 5 1 5 5

Grau en Criminologia - - - 0 0 0

FACULTAT DE CIÈNCIES 
JURÍDIQUES I 
ECONÓMIQUES

65 441 6,78 64 404 6 -0,02%

Enginyeria Industrial 8 60 7,5 5 25 5

Grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials

- - - 5 33 6,6

Enginyeria Informàtica 4 32 8 1 5 5

Grau en Enginyeria 
Informàtica

- - - 2 10 5

Grau en Enginyeria Química - - - 0 0 0

Enginyeria Química 2 10 5 3 19 6,33

Enginyeria Tècnica en 
Disseny Industrial

13 60 4,62 11 63 5,73

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió

0 0 0 0 0 0

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Sistemes

0 0 0 0 0 0

Enginyeria Tècnica 
Mecànica

1 5 5 3 19 6,33

Llicenciatura en Química 6 38 6,33 4 24 6

Grau en Química - - - 0 0 0

Arquitectura Tècnica 8 49 6,13 2 10 5

Grau en Enginyeria de 
l'Edificació

- - - 2 14 7

Enginyeria Tècnica Agrícola 0 0 0 0 0 0

ESCOLA  SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA I 
CIÈNCIES  
EXPERIMENTALS 

42 254 6,05 39 227 5,82 -0,07%

Llicenciatura en Psicologia 11 67 6,09 10 62 6,2

FACULTAT DE CIÈNCIES 
DE LA  SALUT

11 67 6,09 10 62 6,2 -0,09%

Erasmus Màster 6 34 5,67 19 91 4,79 2,17%

Visitants (L. Publicitat) 1 5 5 2 14 7 1

TOTAL TITULACIONS 243 1511 6,21 249 1469 5,9 0,02%

Del total de l’estudiantat entrant, un 74% correspon al programa Erasmus, com es desprèn de la 
taula 10. La participació d’estudiantat de doble diploma és notable. Cal destacar la incorporació de 



quatre estudiants del programa d’Austràlia (La Trobe University, a Melbourne) i Rússia, (Tomsk 
Polytechnic University). Hem rebut cinc estudiants de doble diploma i tres estudiants del programa 
EURUJI.

Taula 10: Estudiantat entrant per programes i centres
Erasmus Nord 

Amèrica
Amèrica 
Llatina

SICUE-
Sèneca

Austràlia i 
Rússia

EURUJI 
Dobles 

titulacions

TOTAL

Facultat de Ciències Humanes 
i Socials

86 6 13 8 2 -- 115

Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques

47 5 2 5 1 4 64

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

6 1 1 2 -- 4 10

Erasmus Màster (tots) 19 -- -- -- -- -- 19

Visitants (L. Publicitat) 2 1

TOTAL 185 13 18 21 4 8 249

 Pel que fa a l’estudiantat  visitant que procedeix d’universitats estrangeres fora dels programes 
d’intercanvi, enguany han vingut dos estudiants visitants de la Université de Troyes a França i de la 
Universität Ulm a Alemanya . Aquests estudiants paguen taxes de matrícula, la qual cosa els dóna 
dret a examinar-se i a obtindre un certificat  de notes oficial al final de l’estada. Pel que fa als 
estudiants de màster, han vingut 19 alumnes en total (dos alumnes del màster d’Integració i Comerç 
Internacional, dos alumnes del màster en Traducció Medicosanitària i quinze alumnes del màster 
Melacom). 

Accions realitzades per als estudiants entrants:

A.3. TOTAL ESTUDIANTAT IXENT I ENTRANT

Contràriament al que ocorre a l’Estat espanyol, on en el programa Erasmus hi ha més estudiantat 
entrant que ixent, a l’UJI ve menys estudiantat del que ix en una proporció d’1,7. És a dir, per cada  
estudiant entrant n’enviem 1,7. El centre que presenta un desequilibri més pronunciat és l’ESTCE, 
on ixen 3,3 vegades més estudiants dels que entren. La FCJE és el centre que està més equilibrat 
entre estudiantat entrant i ixent. Pel que fa a la mitjana de mesos, l’estudiantat de l’UJI realitza una 
estada més llarga (7,6) que l’estudiantat entrant (5,90).

Taula 11: comparació d’estudiantat ixent i entrant.
 Titulació Estudiantat

ixent
2011/12

Ixent
mesos

2011/12

Mitjana
mesos

2011/12

Estudiantat
entrant
2011/12

Entrant
mesos

2011/12

Mitjana
mesos

2011/12

Relació
ixents

entrants

Llicenciatura en Filologia 
Anglesa

28 164 5,9 8 48 6 3,5

Grau Estudis Anglesos 10 74 7,4 4 32 8 2,5

Llicenciatura en Humanitats 5 29 5,8 14 78 5,57 0,4

Grau en Humanitats:
Estudis Interculturals

 2 10 5 0

Diplomatura en Mestre 
d'Educació Física

3 23 7,7

Diplomatura en Mestre
d'Educació Infantil

9 63 7 8 44 5,5 1,1

Diplomatura en Mestre 1 9 9 - - - -



d'Educació Musical

Diplomatura en Mestre
d'Educació Primària

8 62 7,8 9 45 5 0,9

Llicenciatura en 
Psicopedagogia

2 18 9 - - - -

Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

21 165 7,9 36 224 6,22 0,6

Grau en Traducció i 
Interpretació

46 358 7,8 11 63 5,73 4,2

Llicenciatura en Publicitat i 
Relacions Públiques

22 155 7 13 69 5,31 1,7

Grau en Publicitat i Relacions 
Publiques

8 62 7,8 1 5 5 8

Llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual

28 232 8,3 6 34 5,67 4,7

Grau en Comunicació 
Audiovisual

15 110 7,3 - - -

Grau en Periodisme 3 27 9 3 19 6,33 1

TOTALS Facultat de 
Ciències Humanes i Socials

209 1551 7,4 115 671 5,83 1,8

Llicenciatura en 
Administració i Direcció 
d’Empreses

13 109 8,4 19 107 5,63 0,7

Grau en Administració i 
Direcció d'Empreses

 - - 4 20 5 0

Diplomatura en Ciències 
Empresarials

7 50 7,1 5 41 8,2 1,4

Llicenciatura en Dret 22 182 8,3 24 176 7,33 0,9

Diplomatura en Turisme 3 23 7,7 8 40 5 0,4

Grau en Turisme 5 41 8,2 3 15 5 1,7

Diplomatura en Relacions 
Laborals

3 23 7,7 0 0 0

Llic. Ciències del Treball 3 23 7,7 0 0 0

Diplomatura en Gestió i 
Administració Pública

0 0 1 5 5

Grau en Criminologia 0 0 0 0 0 0

TOTALS Facultat de 
Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

56 451 8,1 64 404 6 0,9

Enginyeria Industrial 49 404 8,2 5 25 5 9,8

Grau Enginyeria Tecnologies 
Industrials

2 18 9 5 33 6,6 0,4

Enginyeria Informàtica 7 52 7,4 1 5 5 7

Grau Enginyeria Informàtica  2 10 5 0



Enginyeria Química 4 24 6 3 19 6,33 1,3

Enginyeria Tècnica en 
Disseny Industrial

28 192 6,9 11 63 5,73 2,5

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió

3 19 6,3 0 0 0

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Sistemes

2 18 9 0 0 0

Enginyeria Tècnica Mecànica 15 124 8,3 3 19 6,33 5

Llicenciatura en Química 6 34 5,7 4 24 6 1,5

Arquitectura Tècnica 5 26 5,2 2 10 5 2,5

Grau en Enginyeria de 
l'Edificació

1 9 9 2 14 7 0,5

Enginyeria Tècnica Agrícola 3 27 9 0 0 0

TOTALS Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

125 947 7,6 39 227 5,82 3,2

Llicenciatura en Psicologia 17 138 8,1 10 62 6,2 1,7

TOTALS Facultat de 
Ciències de la Salut

17 138 8,1 10 62 6,2 1,7

Erasmus Master 3 11 3,7 19 91 4,79 0,2

Visitants 0 0 2 14 7 0

TOTALS 410 3098 7,6 249 1469 5,9 1,6

Per països, destaquen Itàlia, Espanya, França, Alemanya i el Regne Unit com a principals socis de 
l’UJI.  En el  80% dels països tenim més estudiantat  ixent que entrant,  excepte a Grècia,  Països 
Baixos i Polònia, entre d’altres. Entre els països no europeus, destaquen els Estats Units i Brasil 
com a socis principals. 

 Finalment,  en  el  següent  gràfic  es  pot  veure  l’evolució  dels  programes  d’intercanvi  amb  el 
significatiu augment de l’estudiantat ixent i una lleugera recuperació d’estudiantat entrant: (gràfic 
actualitzada). Encara que ha crescut l’estudiantat entrant, ha augmentat el desequilibri i la situació 
continua quasi igual. No obstant això, en tots dos casos la tendència és creixent.



Satisfacció de l’estudiantat que ha participat en programes d’intercanvi, curs 2010/11

Tant  els  alumnes ixents com els entrants  donen a la  satisfacció general amb el  programa una 
puntuació molt alta. El 89% està satisfet o molt satisfet. L’estudiantat ixent UJI està més satisfet  
amb l’UJI que amb la universitat  de destinació (4,16 i  3,8).  El  mateix ocorre per a l’estudiant 
entrant, el qual està molt més satisfet amb l’UJI (4,47) que amb la seua universitat d’origen, 3,59, el 
valor més baix de tots. En ambdós casos, l’estudiantat recomanaria la universitat de destinació. 

Projectes curriculars propis amb universitats 
estrangeres

EURUJI 2011. És l’onzè any de funcionament del projecte EURUJI, primer cicle europeu 
d’enginyeria, resultat de l’estreta i llarga col·laboració amb l’INSA de Lió i amb l’INSA de Tolosa 
(França). 

En primer curs d’EURUJI s’ha matriculat un estudiant de l’INSA de Lió i ha continuat una 
estudianta de l’INSA de Tolosa al segon any. La Universitat concedeix ajudes de manutenció i 
allotjament a l’estudiantat entrant com a compensació per la diferència de nivell de vida en les seues 
universitats d’origen. Concretament, es tracta de 100 €/mes.

Una nota positiva ha sigut l’arribada d’un estudiant de l’INSA de Tolosa per a fer el cinquè curs 
d’Enginyeria Industrial per tal d’obtindre el doble diploma.

En relació a l’estudiantat ixent, sis estudiants d’Enginyeria Industrial han obtingut una ajuda de 
l’UJI i Bancaixa de 150 euros/mes per a realitzar el segon any de doble diploma a l’INSA de Lió.

SIGNATURA DE NOUS CONVENIS

AMB VIA UNIVERSITY COLLEGE, DINAMARCA

Un nou grau s’ha incorporat a l’oferta de dobles diplomes que s’ofereix des d’aquest vicerectorat. 
El  grau  d’Enginyeria  de  l’Edificació  ha  signat  un  conveni  amb  VIA University  College  de 
Dinamarca, pel qual estudiantat d’aquest grau podrà obtindre el títol de Bachelor of Architectural 
Technology and Construction Management desprès de cursar any i mig en aquella universitat i fer la 
presentació del projecte de final de grau davant d’un tribunal conjunt. 

AMB UNIVERSITÉ LUMIÈRE, LYON 02

En la línia de col·laboració amb la Université Lumière Lyon 02 que ja fa molts anys que funciona,  
s’ha renovat el conveni de doble diploma per als tres graus: el grau en Administració i Direcció  



d’Empreses, el grau en Economia i Finances i el grau en Comptabilitat per a obtindre les Licence 
Science Économiques et de Getion, Licence Économetrie, Master Economie Quantitative et Master 
Econime et  Management,  Master  Finance,  d’aquesta  universitat  depenent  de  si  l’estudiantat  fa 
l’estada en tercer o en quart any.

Gestió dels intercanvis
El document bàsic que regula els programes d’intercanvi d’estudiantat de grau i postgrau entre l’UJI 
i  altres  universitats  és el  conveni  d’intercanvi.  Des de l’Oficina  de Relacions  Internacionals  es 
realitzen totes les gestions administratives i l’assessorament acadèmic per a elaborar convenis nous 
o  renovar  els  que  ja  existeixen  per  tal  que  sempre  estiguen  vigents.  El  curs  2011/12  hi  ha 
aproximadament 280 convenis d’intercanvi d’estudiantat vigents amb altres universitats. 

L’Oficina de Relacions Internacionals també s’encarrega d’impulsar i coordinar l’elaboració de tota 
la normativa vinculada a les accions d’intercanvi i mobilitat de l’UJI. Més concretament, una de les  
bases de funcionament i gestió dels programes d’intercanvi és la normativa reguladora de la gestió 
dels programes d’intercanvi i mobilitat en les titulacions de grau de la Universitat Jaume I, aprovada 
al  febrer  de  2011  i  que  es  va  modificar  al  març  de  2012  per  tal  de  millorar-la,  adaptar-la  i 
actualitzar-la a les noves circumstàncies referents a noves destinacions per a l’intercanvi, la creació 
de la Facultat de Ciències de la Salut i a la composició de les comissions gestores dels graus i les 
retribucions dels seus membres.

A més, enguany també s’ha actualitzat la normativa reguladora del reconeixement dels crèdits 
cursats a altres universitats dins d’un programa d’intercanvi amb la finalitat d’adaptar-la a les noves 
circumstàncies i el nous plans d’estudis de grau.

L’Oficina de Relacions Internacionals nomena els responsables d’intercanvi per a tots els programes 
d’intercanvi d’estudiantat d’acord amb la proposta dels deganats i direccions de cada centre. Els 
responsables d’intercanvi són els coordinadors i coordinadores d’intercanvi i els tutors i tutores 
d’intercanvi. Per al curs 2011/12 el nombre de responsables d’intercanvi nomenats és, a la Facultat 
de Ciències Humanes i Socials, de tretze coordinadors i coordinadores d’intercanvi i 25 tutors i 
tutores d’intercanvi; a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, de sis coordinadors i 
coordinadores d’intercanvi i catorze tutors i tutores d’intercanvi; a l’Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals, de deu coordinadors i coordinadores d’intercanvi i trenta tutors i tutores 
d’intercanvi, i a la Facultat de Ciències de la Salut, de tres coordinadors i coordinadores 
d’intercanvi i d’una tutora d’intercanvi.

Els coordinadors i coordinadores d’intercanvi compleixen un paper mitjancer entre l’estudiantat, els 
tutors i tutores d’intercanvi, els vicedeganats o vicedireccions de les titulacions, els deganats i les 
direccions de centre, i entre aquests i l’Oficina de Relacions Internacionals. Els coordinadors i 
coordinadores d’intercanvi busquen nous convenis, seleccionen l’estudiantat ixent i supervisen el 
funcionament dels intercanvis en el seu grau. A més, són membres de les comissions gestores de 
grau en representació de les activitats d’intercanvi.

Els tutors i tutores d’intercanvi realitzen diverses tasques d’atenció a l’alumnat, tant de l’entrant 
com de l’ixent, com ara la gestió acadèmica del contracte d’estudis de l’estudiantat de l’UJI i de 
l’estudiantat entrant, l’assessorament d’assignatures i reconeixement, l’ajuda en tots els documents 
administratius que es refereixen a qüestions acadèmiques amb les universitats sòcies, etc.

D’altra banda, cal esmentar que el Consell Assessor de Cooperació Acadèmica Interuniversitària 
(CACAI) és l’organisme encarregat d’assessorar el Vicerectorat de Cooperació i Relacions 
Internacionals en matèria d’accions concretes d’intercanvi i de relació amb altres universitats. 



Formen part d’aquest òrgan el vicerector o la vicerectora de Cooperació i Relacions Internacionals 
en la presidència; la direcció acadèmica de l’Oficina de Relacions Internacionals en la 
vicepresidència; una tècnica superior de l’Oficina de Relacions Internacionals en la secretaria; i 
com a vocals, les tècniques superiors de l’Oficina de Relacions Internacionals, els degans o deganes 
i els directors o directores dels centres i els coordinadors o coordinadores d’intercanvi. Aquest 
consell es reuneix amb una freqüència aproximada de dues o tres vegades per curs acadèmic.

Ajudes i activitats per a l'estudiantat estranger

(a) Beques per a ampliació d’estudis

IV  PROGRAMA  D’AJUDES  PER  A  CURSAR  ESTUDIS  DE  MÀSTER  PER  A 
ESTUDIANTAT LLATINOAMERICÀ

Amb el patrocini del Banco Santander es va inaugurar aquest programa el curs 2007/08. Gràcies a 
aquest programa, cada curs acadèmic han cursat estudis de màster 25 estudiants llatinoamericans 
amb una ajuda mínima de 2.000 € per a despeses de matricula i màxima de 7.000 € en concepte de 
matrícula més ajuda econòmica. 

Després d’un creixement desmesurat el  segon any de posada en funcionament del programa, el 
nombre de sol·licituds es manté o baixa lleugerament,  a causa principalment  de l’existència d’un 
altre programa similar a l’UJI que gestiona la Fundació General de la Universitat. 

Des de la convocatòria de 2009 les ajudes que s’han oferit són un total de 25, distribuïdes en dos 
tipus:  les  beques  tipus  1,  per  a  matrícula,  20 en  total,  i  les  beques  tipus  2,  que  inclouen tant  
pagament de matrícula com una ajuda econòmica de 5.000 euros per a cinc beneficiaris.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOL·LICITUDS

 

 



PROGRAMA DE BEQUES DE DOCTORAT PER A ESTUDIANTS LLATINOAMERICANS 

Al maig de 2010, i amb el patrocini del Banco Santander, es va inaugurar el programa de beques per 
a estudiants de doctorat llatinoamericans amb l’objectiu de fomentar que l’alumnat llatinoamericà 
que ha cursat estudis de màster a l’UJI puga continuar els seus estudis de doctorat ací. Per al curs 
2010/11 es van oferir un total de cinc beques de 5.000 euros cadascuna i en la convocatòria per al 
curs acadèmic 2011/12 es van oferir 10 beques de 5.000 euros, cinc destinades a renovar els becaris  
del curs passat i cinc més de nova adjudicació. 

En la primera edició d’aquest programa es van presentar un total de 35 sol·licituds i en la segona 
edició, per al curs 2011/12, el nombre de sol·licitants va ser de 32.

En la  tercera  edició  del  programa,  per  al  curs  2012/13,  i  amb la  nova denominació  Programa 
d’ajudes per a estudiants de doctorat llatinoamericans, s’han adjudicat novament un total de deu 
beques, sis destinades a becaris de renovació, ja que el curs passat es va produir una renúncia d’un 
becari de renovació i es va becar un sol·licitant de nova adjudicació, i quatre més per a becaris de 
nova concessió. El nombre total de sol·licitants ha sigut de vint.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOL·LICITUDS

 

 

(b) Integració de l’estudiantat estranger 

El  19  d’octubre  de  2011,  l’ORI  va  organitzar  el  segon acte  de  benvinguda  a  estudiants 
llatinoamericans  beneficiaris  de  beques  de  màster  i  doctorat  del  Vicerectorat  de  Cooperació  i 
Relacions Internacionals de l’UJI, amb la participació de José María García de los Ríos González, 
director  de  Santander  Universidades  Levante  i  Paloma  Mora  Villarrubia,  directora  tècnica  de 
Convenios  España  del  Banco  Santander.  En  l’acte  es  van  entregar  diplomes  acreditatius  als 
beneficiaris  d’aquests  programes  i  es  va  oferir  informació  d’acollida  i  integració  dels  nous 
estudiants a la vida universitària i a Espanya.

  



 

Cicle de cinema espanyol comentat per alumnat internacional

El curs 2011/12 l’Oficina de Relacions Internacionals ha seguit oferint el cicle de cinema espanyol 
comentat per alumnat internacional, amb la projecció de vuit pel∙lícules en espanyol amb subtítols 
en  espanyol  sempre  que  va  ser  possible  (quatre  en  cada  semestre).  Les  pel·lícules  escollides 
conjuntament entre l’ORI i el professorat d’espanyol per a estrangers van ser: Pa negre, Un franco,  
14 pesetas, Celda 211, Volver, La buena nueva, Mar adentro, Un novio para Yasmina i La piel que  
habito. A les projeccions va anar una mitjana d’unes 40 persones i entre els assistents hi havia tant 
estudiantat dels diferents programes d’intercanvi com estudiantat espanyol, encara que aquests en 
menor  proporció.  Aquestes  projeccions  tenen  la  peculiaritat  d’estar  comentades  per  alumnat 
internacional entrant de programes d’intercanvi. En aquest curs, una estudianta entrant en el primer 
semestre i cinc estudiants entrants en el segon semestre van col·laborar en el cicle, organitzat per 
l’ORI,  el  SLT  i  el  SASC.  Enguany  els  professors  d’espanyol  han  proporcionat  els  alumnes 
organitzadors alguns exercicis de classe per poder seguir millor la temàtica de la pel·lícula.

Xarxes socials 

El perfil  en Facebook anomenat «Intercanvia’t  ORI» està servint els estudiants tant ixents com 
entrants per a estar en contacte entre ells i amb l’Oficina ja abans del començament de la seua 
estada. De moment el perfil ja compta amb 1.423 amics, la major part dels quals són internacionals. 
Aquest sistema ha demostrat ser molt eficaç per a la comunicació amb l’estudiantat i per a ajudar a 
mantenir el contacte amb l’UJI i entre ells després de l’estada, ja que allà sempre tenen l’adreça de 
correu  electrònic  actualitzada.  En  el  grup  Intercanvia’t  ORI:  pisos,  apartaments  i  habitacions 
l’estudiantat pot trobar fàcilment allotjament, per tant enguany hem tingut moltes menys consultes 
sobre aquesta qüestió per les vies més tradicionals, com ara els missatges de correu electrònic i  
l’atenció personalitzada. Actualment hi ha 97 persones adscrites a aquest grup.
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Programa Mentor

Aquest any, el programa de mentors ha seguit funcionant satisfactòriament amb 75 estudiants UJI 
que han sol·licitat ser mentors durant el primer semestre i 83 durant el segon.  Un total de  185 
estudiants estrangers van demanar ajuda de mentors. Es van emparellar els mentors i els  mentees 
per  titulació  i  per  facultats  perquè  pogueren  ajudar  més  eficaçment  i  s’ha  fet  un  programa 
d’activitats  molt  ampli  per a  aquest  programa per  tal  de poder  justificar  els  1,5 crèdits  que es 
concedeix als mentors si fan una memòria del programa (on cal que destaquen els aspectes més 
rellevants  de  ser  mentor,  com ara  la  part  intercultural  i  personal),  si  entreguen  l’enquesta  de 
satisfacció i si han acudit a un mínim de sis hores d’activitats realitzades per l’ORI i han assistit a la 
sessió formativa inicial. Es va atorgar un diploma honorífic a la millor parella de cada semestre.

Com a novetat en el programa, enguany s’ha inclòs el programa en el Programa UJI Voluntària de 
l’OCDS, de manera que els estudiants poden obtenir també un certificat de voluntari de l’UJI si van 
a  la  sessió  de  formació  general  que  imparteix  l’OCDS,  la  qual  cosa  dóna  un  valor  afegit  al 
programa.

Hem comprovat que en la majoria dels casos, l’estudiantat UJI no participa en el programa per 
aconseguir  els  crèdits,  ja que només cinc estudiants han demanat el  reconeixement  dels crèdits 
durant el curs 2011/12.

Programa de benvinguda per a estudiantat internacional en programes d’intercanvi

Al  febrer  de  2011,  dins  del  nostre  habitual  programa  de  benvinguda,  l’acte  oficial  amb  la 
vicerectora de Cooperació i Relacions Internacionals va comptar amb la Policia Local de Castelló 
amb el propòsit d’informar l’alumnat internacional de grau sobre les normes de convivència a la 
ciutat de Castelló. Aquest acte va donar un valor afegit al tradicional acte de benvinguda i va poder  
ajudar a informar l’alumnat d’aquelles coses que legalment són incorrectes. S’ha de destacar del 
programa d’activitats que per primera vegada hi han participat els estudiants entrants de màster i  
doctorat  i  també  professorat  visitant  i  PAS  entrant.  Finalment,  uns  quinze  alumnes  de  màster 
entrants i tres professors han participat en les nostres activitats, fet que ha enriquit culturalment les 
excursions i les persones participants han pogut conèixer més a fons la província de Castelló.

Family Programme

Enguany s’ha seguit coordinant el programa d’allotjament en famílies per als estudiants d’intercanvi 
entrants. El programa té una subvenció de l’Ajuntament de Castelló d’11.000 euros anuals, però 
se’ns van concedir 6.000 euros més de romanents del conveni amb l’Ajuntament, que acabava l’any 
2011  i  aleshores  s’han  pogut  organitzar  altres  activitats,  com  per  exemple  una  excursió  de 
senderisme a Les Santes i una altra a Peníscola per petició de les famílies i dels estudiants. En les  
excursions les famílies s’han pogut conèixer millor i els estudiants han tingut temps per a passar 
junts en un ambient agradable i familiar.

Durant el curs 2011/12 s’han allotjat en famílies de Castelló 27 estudiants d’intercanvi de diferents 
països. En el gràfic següent es pot veure la gran demanda per part d’estudiantat d’Estats Units i la  
diferència amb estudiants d’altres països. Els participants valoren positivament les reunions inicials 
per a les famílies i els estudiants.

 



 

S’han seguit duent a terme les tradicionals trobades al Casino Antic i al Pinar del Grau. En aquesta 
ocasió, la vicerectora de Cooperació i Relacions Internacionals i el regidor de Cultura, Vicent Sales,  
van donar un caire més institucional a l’acte realitzat a l’octubre al Casino Antic. 

 

Com a  novetat,  enguany s’han elaborat  unes  bases  reguladores  per  a  les  ajudes  als  estudiants  
allotjats  en  famílies  de  Castelló,  que  es  poden  consultar  ací: 
http://www.uji.es/bin/serveis/otci/incoming/family/afpee12.pdf.

D’aquesta  manera  l’estudiantat  que  desitge  obtenir  l’ajuda  de  l’Ajuntament  de  Castelló  ha  de 
presentar-se a la convocatòria pública per poder obtenir el xec amb la quantitat total. Els xecs del 
primer semestre es van entregar al gener i els del segon semestre al mes de juny.

El món a l’UJI

Durant l’any 2011/12 s’ha continuat emetent el programa de ràdio creat l’any anterior a VoxUji 
Ràdio «El món a l’UJI», amb noves intervencions, per tal d’aconseguir una major participació dels 
estudiants entrants en les activitats universitàries i la seua interacció amb estudiantat espanyol. El 
programa aporta informació sobre els programes d’intercanvi que hi ha a la nostra universitat, que 
gestiona l’ORI, i cada dimarts de 12.45 a 13 h es parla d’un país dels 30 als quals l’UJI ofereix 
places.

Foto oficial entrants d’intercanvi

Finalment, en juny s’ha fet una fotografia de final d’estada als estudiants d’intercanvi entrants. Ens 
hem coordinat amb el Servei de Comunicació i Publicacions per fer una sessió de fotos a banda de 
la foto oficial als estudiants estrangers, per poder tenir més material per a futures publicacions, i 
vam repartir samarretes de l’UJI que es van pagar conjuntament entre els dos serveis.

Pel que fa als estudiants entrants de màster dins del programa Erasmus, també continuen realitzant-
se accions com ara la gestió informatitzada de la inscripció i matrícula de l’estudiantat.

El qüestionari de satisfacció d’estudiantat entrant del curs 2010/2011 ha donat els següents resultats 
rellevants: 

L’estudiantat entrant és, amb diferència, el més satisfet amb el programa d’intercanvi (4,50). Hi ha 
una gran diferència de satisfacció a favor de l’UJI (4,47) i la satisfacció amb la seua universitat 
d’origen (3,59), aspecte que ha augmentat respecte a l’any anterior. 

El  que  més  valoren  de  la  seua  estada  són  les  instal•lacions  del  campus,  l’acollida  a  l’UJI, 
l’allotjament, la utilitat acadèmica i el cost de la vida. El que no valoren tant és la integració amb els 
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estudiants espanyols (3,38), i  la seua preparació lingüística.  Dels resultats  d’aprenentatge,  estan 
molt satisfets amb els coneixements d’espanyol adquirits i d’aprenentatges personals, com ara el fet 
d’haver  conegut  amb  profunditat  un  nou  país  i  una  nova  cultura,  de  moure’s  en  entorns 
internacionals o de tindre una capacitat més desenvolupada per resoldre problemes, i tenen molt clar 
que tornarien a fer una estada a Castelló (3,90).

 

Finalment, s’han sol•licitat i obtingut dues ajudes, una de 13.451,67 euros concedida pel programa 
Salari Jove del SERVEF per a set mesos i una altra de 8.574,58 euros del programa EMORGA per a 
quatre  mesos,  per a  la  contractació de dos International  Student Assistants,  per a la millora de 
l’orientació i la integració de l’estudiantat entrant.

Mobilitat del professorat amb finalitats docents

E.1. PROFESSORAT IXENT

Els programes d’ajuda a la mobilitat de professorat tenen com a finalitat la realització d’estades 
docents  breus  en  una  universitat  estrangera  amb  l’objectiu  d’impartir  alguna  matèria  o  curs, 
aprendre  bones  pràctiques,  fomentar  l’intercanvi  de  competències  i  experiència  sobre  mètodes 
pedagògics i estretir els lligams amb la universitat de destinació, a fi de facilitar la signatura de 
convenis d’intercanvi d’alumnes, professors i personal d’administració i serveis.  A més, amb el 
propòsit de promoure el coneixement de pràctiques d’excel·lència que s’estiguen portant a terme en 
altres universitats estrangeres, aquestes convocatòries també han continuat apostant per la mobilitat 
amb finalitats formatives.

L’any 2012 s’ha fet de nou la convocatòria del programa d’ajudes de mobilitat per al professorat per 
a estades docents en universitats sòcies europees. Aquestes ajudes s’emmarquen dins de l’acció 
anomenada  Missió Docent (STA) del programa Erasmus i la quantitat de l’ajuda ha sigut de 750 
euros per una estada d’un mínim d’una setmana laborable. 

Dins del marc Erasmus i del Programa d’aprenentatge permanent també s’ha portat a terme durant 
l’any 2012 la convocatòria del programa d’ajudes de mobilitat per al professorat per a estades de 
Formació Erasmus (SST) a universitats sòcies europees. La quantitat d’aquestes ajudes ha sigut de 
750 euros per una estada d’un mínim d’una setmana laborable. 

D’altra  banda,  l’any 2012, i  gràcies al  patrocini del Banco Santander,  s’ha tornat  a  publicar el 
programa d’ajudes de mobilitat per al professorat per a estades docents a Amèrica, Àsia i Oceania. 
La quantitat de les ajudes en aquest cas ha estat d’entre 1.800 i 2.300 euros, segons la destinació, 
per una estada d’un mínim d’una setmana laborable. 

El nombre de professorat ixent ha sigut de 57 en el curs 2011/12, xifra que representa un lleuger 
decrement d’aproximadament un 6,5% respecte al curs passat 2011/12. La modalitat més nombrosa 
és la de missions docents a Europa, que suposa aproximadament un 47% del total, seguida de les 
estades docents a Amèrica Llatina.

Pel  que  fa  als  centres  de  l’UJI,  aproximadament  el  40%  de  les  mobilitats  han  correspost  a 
professorat ixent de la FCHS.

Taula 12: Distribució d’ajudes de mobilitat per al professorat 2011/12.



Departament

TOTA
L
2010/
11

TOTA
L
2011/
12

Erasmus 
2011/12

Amèrica, Àsia i Oceania 
2011/12

Miss
ió 
doce
nt

Erasm
us 
forma
ció

Amèr
ica 
Llatin
a

Amèri
ca del 
Nord

Àsi
a

Ocean
ia

Ciències de la Comunicació 6 4 3  1    

Estudis Anglesos 5 5 4   1   

Filologia i Cultures Europees 6 0       

Educació 3 0       

Història, Geografia i Art 1 1   1    

Filosofia, Sociologia 2 4 3 1     

Traducció i Comunicació 9 9 3 4 2    

SUBTOTAL FCHS 32 23 13 5 4 1 0 0

Dret Públic 5 5 4 1     

Dret Privat 0 0       

Economia 0 1 1      

Administració d’Empreses i Màrqueting 1 2 1  1    

Finances i Comptabilitat 3 3 2 1     

Dret del Treball i Seguretat Social i 
Eclesiàstic de l’Estat

1 5 1 2 2    

SUBTOTAL FCJE 10 16 9 4 3 0 0 0

Física 2 0       

Ciències Agràries i del Medi Natural 0 0       

Química Física i Analítica 2 0       

Enginyeria Química 3 8 4 1 3    

Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 0 2     2  

Enginyeria Mecànica i Construcció 1 0       

Enginyeria i Ciència dels Computadors 0 1      1

Matemàtiques 1 0       

Llenguatge i Sistemes Informàtics 3 1   1  1  

Química Inorgànica i Orgànica 0 4 1  3    

SUBTOTAL ESTCE 12 17 5 1 7 0 3 1

Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 0 1    1   

Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i 
Metodologia

7 0       

Medicina 0 0       

Infermeria 0 0       

SUBTOTAL FCS 7 1 0 0 0 1 0 0

TOTAL 61 57 27 10 14 2 3 1

Pel que fa als països de destinació destaquen el Regne Unit, França i Itàlia a Europa, els Estats 
Units a Amèrica del Nord i Argentina, Brasil, Mèxic i Xile a Amèrica Llatina.

Taula 13: Distribució d’ajudes de mobilitat per al professorat 2011/12 per països.

País
TOTAL

2010/11

TOTAL

2011/12

Alemanya 4 1

Argentina 3 3

Austràlia 0 1

Brasil 4 3

Canadà 1 0

Cuba 2 2

Dinamarca 2 2

Estats Units 5 2

Finlàndia 1 0

França 7 6

Grècia 0 1



Índia 1 1

Irlanda 2 4

Itàlia 0 5

Mèxic 5 3

Països Baixos 1 1

Perú 1 0

Polònia 3 2

Portugal 6 2

Regne Unit 7 8

Rep. Txeca 1 0

Romania 0 3

Suïssa 0 2

Turquia 3 0

Xile 2 3

Xina 0 2

TOTAL 61 57

E.2. PROFESSORAT ENTRANT

El curs 2011/12 es va convocar per primera vegada el programa d’ajudes per a estades docents 
breus de professorat visitant procedent d’universitats estrangeres. L’acció, que s’emmarca dins del 
Pla pluriennal de multilingüisme, pretén ajudar el professorat de l’UJI a adaptar els programes de 
les assignatures de grau per a incorporar l’anglès com a llengua vehicular. A més, amb aquesta 
iniciativa s’impulsa la internacionalització de l’UJI i es contribueix a fer la universitat més atractiva 
per a l’estudiantat estranger. 

Addicionalment, el desenvolupament d’aquestes estades anima el professorat de l’UJI a ampliar i 
enriquir  les  metodologies  i  continguts  de  les  assignatures  de  grau  que  ofereixen,  i  a  impulsar 
iniciatives i projectes conjunts d’innovació educativa amb altres universitats. D’altra banda, amb 
aquesta acció es dóna l’oportunitat a l’estudiantat que no pot participar en un programa de mobilitat 
de beneficiar-se dels coneixements i l’experiència de personal acadèmic d’institucions d’educació 
superior d’altres països.

En la convocatòria s’oferien dos tipus d’ajudes: una ajuda de tipus complementària de fins a 300 € 
per als casos en els quals el professorat visitant comptara amb altres fonts de finançament, i una 
ajuda de tipus completa incompatible amb altres ajudes. En aquest segon cas, el finançament va ser 
de  fins  a  1.000 €  per  a  professorat  procedent  d’universitats  europees  i  fins  a  2.000 €  per  a 
professorat procedent de universitats no europees.

En  aquesta  primera  convocatòria  d’aquest  programa  al  llarg  del  curs  2011/12,  el  nombre  de 
professorat  entrant  ha  sigut  de  sis.  Per  graus,  destaca  la  participació  dels  graus  de  l’àmbit 
d’Administració  d’Empreses,  Economia  i  Finances  i  Comptabilitat.  En referència  als  països  de 
procedència del professorat visitant, en la major part dels casos provenien d’universitats del Regne 
Unit.

Taula 14: Professorat visitant procedent d’altres universitat estrangeres 2011/12

Universitat d’origen País Grau UJI Assignatura UJI

Ruhr-Universität Bochum Alemanya

Administració d’Empreses

Economia

Finances i Comptabilitat

AE1006/EC1006/FC1006 Introducció a la Macroeconomia

University of Connecticut Estats Units Psicologia
PS1003 Fonaments de Neurociència II: Filogènia i Ontogènia del 
Sistema (Anatomia Humana)

PS1004 Fonaments de Neurociència I: Aspectes Cel·lulars (Biologia)

Kingston University Regne Unit Administració d’Empreses

Economia

AE1002/EC1002/FC1002 Introducció a l’Administració d’Empreses



Finances i Comptabilitat

Aston University Regne Unit

Administració d’Empreses

Economia

Finances i Comptabilitat

AE1001/EC1001/FC1001 Introducció a la Comptabilitat

University of Portsmouth Regne Unit Psicologia PS1007 Psicologia Evolutiva I

University of Salford Regne Unit Turisme
TU0930 Gestió de Sistemes d’Informació en Organitzacions 
Turístiques

Mobilitat del personal d'administració i serveis
Els programes d’ajuda a la mobilitat de personal d’administració i serveis tenen com a objectiu que 
els beneficiaris aprenguen de les experiències i les bones pràctiques de la institució col·laboradora 
per a incorporar-les al servei i difondre-les a l’UJI. S’espera que aquestes accions contribuïsquen a 
assolir els objectius institucionals i del servei, i a afrontar en millor situació les noves demandes 
culturals i socials que requereix l’entorn. A més, i per tal de continuar millorant la formació en 
llengües estrangeres i la internacionalització de la Universitat, aquestes convocatòries també han 
continuat apostant per la mobilitat per a l’assistència a cursos d’idiomes.

L’any 2012 s’ha publicat la sisena convocatòria del programa d’ajudes de mobilitat per al personal 
d’administració i serveis a Europa. Aquestes ajudes s’emmarquen dins del programa Erasmus i la 
quantitat de les ajudes ha estat de 750 € per a estades formatives a un servei d’una altra universitat 
sòcia europea i de 1.100 € per a assistència a cursos d’idioma. La durada de l’estada havia de ser 
d’un mínim d’una setmana laborable.

A més, cal destacar que l’any 2012, i gràcies al patrocini del Banco Santander, també s’ha publicat 
per segona vegada el programa d’ajudes de mobilitat per al personal d’administració i serveis a 
Amèrica, Àsia i Oceania. La quantitat de les ajudes en aquest cas ha estat d’entre 1.800 i 2.200 €, 
segons la destinació, per una estada d’un mínim d’una setmana laborable.

El nombre de personal d’administració i serveis ixent ha estat de 19 en el curs 2011/12, xifra que 
suposa un augment del 46,2% respecte al curs passat 2010/11. Pel que fa als serveis de l’UJI, el 
nombre de personal d’administració i serveis ixent més elevat pertany a l’Oficina de Relacions 
Internacionals.

Taula 15: Distribució d’ajudes de mobilitat per al personal d’administració i serveis 2011/12

Servei

TOT
AL
2010/
11

TOT
AL
2011/
12

Europa 2011/12
Amèrica, Àsia i Oceania 
2011/12

Formació en 
un altre 
servei

Curs 
de 

llengua

Amèrica 
Llatina

Amèrica 
del Nord

Àsia Oceania

Biblioteca – Centre de Documentació 0 2 2

Càtedra UNESCO de la Filosofia per a 
la Pau

1 1 1

Departament de Psicologia Bàsica, 
Clínica i Psicobiologia

0 1 1

Departament de Traducció i 
Comunicació

2 0

Departament d’Enginyeria i Ciència 
dels Computadors

0 1 1

Gabinet de Planificació i Prospectiva 
Tecnològica

2 0

Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local de la 
Comunitat Valenciana (IIDL)

0 2 1 1



Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat

0 1 1

Oficina de Relacions Internacionals 5 6 2 2 1 1

Oficina d’Inserció Professional i 
Estades en Pràctiques

2 0

Servei de Contractació i Assumptes 
Generals

0 2 1 1

Servei de Gestió Econòmica 0 1 1

Servei d’Informàtica 1 1 1

Vicerectorat d’Investigació i Política 
Científica

0 1 1

TOTAL 13 19 6 4 6 2 1 0

Pel que fa als països de destinació destaquen el Regne Unit i França.

Taula 16: Distribució d’ajudes de mobilitat per al personal d’administració i serveis 2011/12 per 
països

País
TOTAL

2010/11

TOTAL

2011/12

Alemanya 1 1

Argentina 0 1

Àustria 1 0

Bèlgica 0 1

Bolívia 0 1

Canadà 1 1

Costa Rica 0 1

Cuba 0 1

Dinamarca 1 0

Estats Units 2 1

França 1 2

Índia 0 1

Itàlia 0 1

Malàisia 1 0

Malta 0 1

Mèxic 1 0

Nova Zelanda 1 0

Portugal 0 1

Regne Unit 3 2

República Dominicana 0 1

Uruguai 0 1

Xipre 0 1

TOTAL 13 19

Altres activitats

PROGRAMA D’AMBAIXADORS I AMBAIXADORES DE L’UJI

Al mes de març de 2012, des del Vicerectorat de Cooperació i Relacions Internacionals es va iniciar 
una nova iniciativa: el Programa d’ambaixadors i ambaixadores de l’UJI. Es tracta d’un programa 
dedicat a la promoció de la Universitat  i  la seua oferta formativa entre els àmbits  universitaris 
internacionals i  centres d’educació secundària nacionals a través de representants de la mateixa 
institució, amb l’objectiu d’atraure a l’UJI alumnat, professorat i personal administratiu interessats a 
continuar  el  seu  desenvolupament  acadèmic  o  laboral  a  la  nostra  universitat.  Els  denominats 
«ambaixadors i ambaixadores UJI» tenen l’oportunitat  de compartir experiències i desenvolupar 
habilitats  de  lideratge  i  comunicació  mentre  representen  la  Universitat  a  la  seua  ciutat  o  país 
d’origen i col·laboren en activitats de promoció d’àmbit nacional o internacional.

Més  concretament,  l’Oficina  de  Relacions  Internacionals  ha  col·laborat  amb  el  Servei  de 



Comunicació i Publicacions de l’UJI durant les primeres etapes de llançament del programa en 
l’apartat  d’ambaixador  i  ambaixadora  internacional.  Pot  ser  ambaixador  o  ambaixadora 
internacional  tot  l’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 funció més bàsica d’un ambaixador o ambaixadora internacional consisteix a dipositar el lot de 
material promocional de l’UJI a l’oficina internacional de la universitat de destinació. A més a més,  
es poden fer presentacions o reunions amb personal de la universitat de procedència o destinació. 
També  es  poden  proposar  altres  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.

ASSISTÈNCIA A FIRES INTERNACIONALS

En col·laboració amb el Servei de Comunicació i Publicacions de l’UJI, a l’octubre de 2011, el 
personal de l’Oficina de Relacions Internacionals va participar en la fira Europosgrados México 
2011, a Mèxic, per tal de fer promoció de l’oferta de postgrau. En aquesta ocasió, a més, l’UJI 
representava  les  cinc  universitats  públiques  valencianes  que  formen  el  CUVRIC  (Comitè 
Universitari Valencià de Relacions Internacionals i Cooperació). L’edició d’aquesta fira va tindre un 
format itinerant de manera que es van visitar tres ciutats diferents durant una setmana: Guadalajara, 
Querétaro i Mérida.

XARXES UNIVERSITÀRIES

La Universitat Jaume I forma part de diverses xarxes universitàries, en les quals participa de manera 
activa: Grup Compostel·la d’Universitats; CICUE (Comissió d’Internacionalització i Cooperació de 
les Universitats Espanyoles); CUVRIC (Comitè Universitari Valencià de Relacions Internacionals i 
Cooperació), i Grup Tordesillas (aquesta xarxa d’universitats de Portugal, Brasil i Espanya és la 
mes nova; ja que l’UJI n’és membre des de l’any 2008). Les activitats que es gestionen directament 
des del Vicerectorat de Cooperació i Relacions Internacionals són les següents:

Grup Compostel·la d’Universitats

• Universitat d’Oulu (Finlàndia), XVIII Assemblea General del Grup Compostel·la 
d’Universitats (20-22 de setembre de 2012).

• Universitat de Minho (Portugal), XVII Assemblea del Grup Compostel·la d’Universitats (9-11 
de setembre de 2011).

 

S’ha assistit també a les reunions de la comissió executiva a:
• Santiago de Compostel·la (Espanya) 13-14 maig de 2012.

• Brussel·les (Bèlgica), 26-27 gener de 2012.
• Universitat de Minho (Braga, Portugal), 8-9 de setembre de 2011.

CICUE (Comissió d’Internacionalització i Cooperació de les Universitats Espanyoles)

Assistència a les reunions convocades per la CICUE, que van tindre lloc a:
• Plenari CICUE, Universitat de Salamanca, 7-8 de juny de 2012.

• Plenari CICUE, Universitats de Múrcia i Politècnica de Cartagena, 7 i 8 de novembre de 2011.

La Vicerectora de Cooperació i Relacions Internacionals ha estat nomenada vocal de la Comissió 
Executiva de la CICUE (7-8 de juny de 2012).



A  més,  l’UJI  ha  assistit  a  les  reunions  de  la  Comissió  de  Cooperació  i  de  la  Comissió  
d’Internacionalització de la CICUE, les quals s’expliquen en l’apartat corresponent a l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i Oficina de Relacions Internacionals.

CUVRIC: (Comitè Universitari Valencià de Relacions Internacionals i Cooperació)

Assistència a les reunions convocades pel CUVRIC que van tindre lloc a:
• Assemblea General (Universitat d’Alacant,) 20 d’abril de 2012.

• Assemblea General (Universitat de València,) 11 de gener de 2012.
• Reunió de membres de CUVRIC (Universitat de València) 15 de novembre de 2011.

• Reunió de membres de CUVRIC (Universitat de València) 13 de setembre de 2011.

INTERNACIONALITZACIÓ I MULTILINGÜISME

Dins de les accions de desplegament del Pla pluriennal de multilingüisme 2011-2014, s’han celebrat 
diferents reunions per a desenvolupar els plans de multilingüisme i internacionalització tant dels 
departaments com del graus.

És important destacar entre els objectius que s’han aconseguit aquest curs acadèmic, l’elaboració 
dels programes d’estades breus de professorat visitant procedent d’universitats estrangeres per a fins 
docents curs 2011/12, i el programa de reconeixement intern de coneixements lingüístics per a la 
docència multilingüe.

Assistència  a  les  reunions  de  la  Comissió  de  Política  Lingüística  de  l’UJI  i  de  subcomissions 
derivades durant el curs 2011/12: el 25 de juliol de 2011, el 21 de setembre de 2011, i 9 de juliol de 
2012. 

Nomenament  de  la  vicerectora  de  Cooperació  i  Relacions  Internacionals  com a  membre  de  la 
Comissió Permanent de la Xarxa Vives d’Universitats des del 24 de maig de 2012.

CONVOCATÒRIA DE BEQUES

Des del Vicerectorat es gestionen beques i ajuts.

Programa DRAC

Dins dels programes d’ajudes a la mobilitat a les universitats de la Xarxa Vives d’Universitats, s’ha 
resolt concedir les següents ajudes:

• Drac-formació avançada: 18 estudiants.

• Drac-PDI: 5 docents i investigadors.
• Drac-estiu: 9 estudiants.

• Drac-Pas: 1 membre del personal administratiu i de serveis.
• Drac-Màster: 3 estudiants.

Solidaritat i cooperació al desenvolupament

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat ha continuat la labor de gestió d’accions 
de cooperació universitària al desenvolupament i de compromís social. 

El programa UJI-Voluntària, en col·laboració no sols amb altres serveis de l’UJI, sinó també amb 
altres entitats públiques i privades de l’entorn de Castelló, és una realitat consolidada, igual que 
també ho és el concurs de targetes de Nadal solidàries. 

S’ha dut a terme, gràcies al finançament de la Fundació La Caixa i la col·laboració de l’Observatori  
d’Economia Solidària, el curs d’especialització de postgrau d’Especialista en Integració Laboral del 



programa INCORPORA.

Des de l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE), a més de la 
consolidació  de  projectes  internacionals  i  d’assessorament  en  desastres,  s’ha  format  estudiants, 
professionals i cossos d’intervenció en la UNAN-León de Nicaragua.

L’Observatori  Permanent  de la  Immigració (OPI-UJI),  en estreta  col·laboració  amb la  Direcció 
General d’Integració i Cooperació de la Generalitat Valenciana, ha posat en marxa el primer curs de 
formació en mediació intercultural.

Els  drets  humans  i  el  desenvolupament  han  sigut  el  tema  del  II  Congrés  Internacional  de 
Cooperació al Desenvolupament. El compromís de l’UJI amb el comerç just s’ha posat de manifest 
tant en la V Fira d’ONG, Comerç Just i Ecològic, com en el II Mercat Agroecològic realitzat en 
col·laboració amb la Xarxa Agroecològica de Castelló.

Programa d'informació i atenció al públic

Informació i atenció al públic. 

En els Estatuts de la Universitat Jaume I es defineixen les següents línies generals d’actuació, en 
l’àmbit de la solidaritat i la cooperació:

• Els universitaris hem de col·laborar en el benestar de la societat des de l’àmbit local. 
• La  sensibilització  de  la  comunitat  universitària  i  la  incorporació  en  els  currículums  dels 

estudiants de programes i assignatures sobre aquests temes. 

• Participació activa en la cooperació internacional
• Millora  que  es  reflecteix  tant  en  els  aspectes  científics  i  tecnològics,  d’una  banda,  i  en 

l’educació  i  formació,  d’una  altra,  com  en  altres  qüestions  de  caràcter  bàsic  per  al 
desenvolupament humà, com ara: la salut, la cultura, l’ús adequat dels recursos, la protecció del 
medi ambient, el reconeixement del paper que ocupa la dona, etc.

Aquestes qüestions són absolutament imprescindibles per a la construcció d’una societat més justa, 
participativa i solidària i en la qual les universitats han d’assumir un paper protagonista. 

La  cooperació  universitària  al  desenvolupament  s’hauria  d’emmarcar  en  aquest  objectiu 
fonamental:  «La  recerca  de  millores  socials,  mitjançant  la  modificació  d’estructures  injustes, 
ineficients  i  irracionals,  a  través  de  programes  que  incideixen  en  la  generació  i  difusió  de 
coneixements, en la formació de les persones i en la potenciació de projectes aplicats».

En aquest sentit, l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), que depèn del 
Vicerectorat de Cooperació i Relacions Internacionals, és fruit del compromís institucional de la 
Universitat  Jaume  I  per  articular  i  organitzar  eficaçment  accions  dirigides  a  promoure  la 
sensibilització, formació, investigació i transferència de coneixement en l'àmbit de la cooperació 
universitària al desenvolupament, la solidaritat i la justícia. L'OCDS és un referent en aquest camp 
per  a  tota  la  comunitat  universitària  i,  al  mateix temps,  està  oberta  a la  cooperació amb altres 
entitats, organismes i col·lectius.

L'OCDS és, a més, un punt de trobada per escoltar, rebre i acollir tots aquells suggeriments que, en 
aquest sentit, l'alumnat, el professorat i el personal d'administració i serveis vulguen fer-nos arribar.

Les seues funcions són:
• Cooperació universitària al desenvolupament
• Solidaritat i voluntariat

• Recursos en l'àmbit psicosocial en emergències i desastres
• Migracions i interculturalitat



Les àrees tècniques de l'OCDS són les següents:
• Coordinació i gestió de programes de cooperació universitària al desenvolupament.

• Coordinació i gestió de programes de solidaritat i voluntariat.
• Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE)

• Observatori Permanent de la Immigració-UJI (OPI-UJI)

Per  tant,  l'OCDS  pretén  vehicular  les  inquietuds  de  la  comunitat  universitària  en  matèria  de 
cooperació  al  desenvolupament,  dinamitzar  la  conscienciació  social  d’aquesta  i  fomentar  la 
promoció  i  l’educació  en  els  valors  solidaris.  L’OCDS  us  ofereix  informació,  formació,  i  la 
possibilitat de contactar amb grups d’investigació a les àrees que tracten les qüestions relatives al 
desenvolupament i la solidaritat

Per al  desenvolupament d’aquestes activitats  es disposa de tots  els  mitjans amb què compta la 
Universitat Jaume I, entre altres, Ràdio Vox UJI, Periòdic Vox UJI, Agenda del dia UJI, i tambè la 
pàgina web de l'OCDS: www.uji.es/serveis/ocds     

La  carta  de  serveis  informa  detalladament  a  la  comunitat  universitària  del  serveis  que  presta 
l'OCDS, dels  drets dels usuàries i usuaris i del seu compromís de qualitat i millora continuada. Per 
tant, amb la publicació de la carta de serveis, l'OCDS fa un pas més enllà perquè les seues activitats 
gaudisquen de la màxima transparència i difusió.

Accions de voluntariat  
                                                                                                                                          
Programa UJI-Voluntària

És  el  programa  de  voluntariat  propi  de  la  Universitat 
Jaume I que ofereix la possibilitat a tots el membres de la 
comunitat universitària —l’estudiantat, el PAS i el PDI—, 
de  poder  participar  activament  en  la  consecució  d’una 
societat  més  justa  i  poder  ajudar  aquelles  persones  o 
col·lectius més necessitats.

Subprogrames
• Suport a estudiants amb necessitats educatives 

especials.
• Suport i integració escolar.

• Suport a persones majors i dependents.
• Voluntariat esportiu.

• Voluntariat al Centre Penitenciari I de Castelló.
• Voluntariat mediambiental.

• Programa Ensenyem la Universitat.
• Curs de voluntariat en activitats recreatives i animació sociocultural.

• Voluntariat de l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE).
• Voluntariat de l’Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI).

• Suport a ONG.
• Programa UJI-Voluntària Sènior: que incorpora programes de voluntariat cultural, voluntariat 

en noves tecnologies,  programa En què puc ajudar-te?

• Voluntariat pel valencià.
• Programa MENTOR.

http://www.uji.es/serveis/ocds


Participants

Suport i integració escolar
• En aquest curs, set voluntaris donen suport al Servei de Suport i Orientació al Menor -SSOM-. 

L’activitat pretén realitzar un acompanyament maduratiu a través del suport escolar a xiquets i 
xiquetes amb risc d’exclusió escolar i social.

Voluntariat esportiu
• Un total de 20 voluntaris han participat donant suport al Servei d’Esports – UJI en la Marató 

Castelló, en el CADU Atletisme i Banya’t per l’esclerosi múltiple.

Voluntariat d’activitats recreatives i animació sociocultural
• Aquest curs 2010/2011 ha tingut lloc a l’UJI: 

8a Trobada de Portes Obertes a la Societat. Dia 5 de maig de 2012. Participació de 63 
voluntaris.

VI Jornades d’Ocupació 2012. Dies 25, 26 i 27 d’abril de 2012. Participació de tres voluntaris.
Els distints serveis de l’UJI que van organitzar els anteriors esdeveniments, van sol·licitar a 
l’OCDS voluntaris del Programa UJI-Voluntària perquè donaren suport a les diverses activitats 
que es van desenvolupar.

Voluntariat Ensenyem la Universitat
• Un total de 18 voluntaris han participat ensenyant les instal·lacions de la Universitat a 

col·legis, instituts, associacions, etc.

Suport a estudiantat amb necessitats educatives especials.
• Un total de 17 voluntaris han donat suport a companys i companyes amb problemes de visió, 

auditius o de mobilitat: els acompanyen, els faciliten apunts, els ajuden amb l’estudi, etc.

Voluntariat de l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE)
• Han participat com a voluntàries Sandra Milena Alvarán López (col·labora en la línia 

d’investigació sobre el desplaçament forçat a Colòmbia, així com donant suport a les diferents 
accions formatives de l’Observatori). I Rosa Mateu Pérez (dóna suport en la línia 
d’investigació sobre la resiliència en contextos educatius, així com donant suport als cursos 
organitzats per a docents en diferents centres educatius).

Voluntariat de l’Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI)
• En el programa de voluntariat de dol de l’OPI-UJI, les voluntàries Patricia Boente i Amalia 

Gaviña han participat en la administració de qüestionaris a població immigrant de Castelló 
procedent de Llatinoamèrica, Nord d’Àfrica i Europa de l’Est. A més a més, s’ha dut a terme la 
transcripció de les entrevistes realitzades i, a vegades, han facilitat el contacte amb més 
immigrants a qui poder entrevistar.

Voluntariat en Centre Penitenciari Castelló 1
• Un total de 5 voluntaris han participat en aquest voluntariat desenvolupant diferent tallers: 

d’assertivitat, de relaxació, esportius, etc.

Suport a persones majors i dependents
• Un grup de 12 estudiants han participat com a voluntaris en l’Associació Síndrome de Down 

donant suport en activitats esportives i lúdiques.

Voluntariat mediambiental

Curs de formació de voluntariat forestal ( 12, 13, 19 i 20 de desembre de 2012). Els 15 participants  



han completat la formació amb l’experiència d’una eixida a reforestar la zona elegida aquest curs.  
El professor responsable del curs és Ramon Saborit Arnau.

Els objectius d’aquest curs de formació han sigut:
• Contribuir a la preservació i millora del nostre entorn natural més immediat.

• Reforçar el paper del voluntariat i de la societat civil en la protecció del medi ambient.
• Promoure el coneixement del nostre patrimoni natural implicant-nos en la seua defensa.

• Reforçar la vigilància preventiva, formació i el voluntariat en els boscos i paratges naturals 
susceptibles de patir agressions. 

Continguts del curs:

Referència  sobretot  a  l’educació  ambiental  com  a  procés  permanent  on  l’estudiant  prenga 
consciència  del  seu  medi.  S’ha  fet  insistència  en  l’adquisició  de  coneixements,  valors  i 
competències per a actuar  en favor del medi  ambient,  així  com també s’ha donat informació i 
formació bàsica sobre aquelles accions individuals i col·lectives respectuoses amb el nostre entorn. 

Al llarg d’aquest curs s’ha intentat posar en relleu la importància del paper del voluntariat ambiental 
així com la potenciació del compromís de l’alumnat amb la protecció del nostre entorn i la reflexió 
sobre els diferents valors mediambientals i la responsabilitat de cada subjecte.

 

Eixides repoblació forestal 

Aquest  curs  acadèmic,  l’Oficina  de 
Cooperació  al  Desenvolupament  i 
Solidaritat del Vicerectorat de Cooperació i 
Relacions  Internacionals  en  col·laboració 
amb el Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació 
i Innovació Educativa,  han organitzat tres 
eixides  per  a  la  reforestació  en  la  zona 
devastada  per  l’incendi  forestal  de 
l’Alcalatén,  concretament  a  la  Talaia,  al 
terme municipal de les Useres.

Es van efectuar els dissabtes 11, 18 i 25 de 
febrer de 2012. El dia 11 de febrer es va 
destinar als integrants de la Universitat per 
a Majors.

El nombre total de participants ha sigut molt satisfactori:

Dia eixida Nombre de participants

11-febrer-2012 24

18-febrer-2012 37

25-febrer-2012 42



L’objectiu de la pràctica ha sigut possibilitar i estimular la participació activa dels universitaris i 
universitàries i les persones relacionades amb l’UJI en la conservació i millora del patrimoni natural 
a través del voluntariat mediambiental repoblant una de les zones més afectades.

La Conselleria hi va col·laborar amb l’adquisició de plançons de diferents espècies com ara auró, 
pi carrasca i negral, carrasca o fleix. El coordinador del projecte, Ramon Saborit, es va encarregar 
de  donar  als  assistents  unes  nocions  prèvies  en  el  pla  de  la  reforestació,  així  com també  va 
comentar els components del bosc mediterrani, com s’adapta la vegetació al clima del territori i per 
què el bosc guarda estreta relació amb la història i la cultura.

Amb aquestes jornades pretenem ajudar a formar masses boscoses adaptades al seu medi i amb la 
màxima diversitat vegetal que permet la vegetació autòctona. Aquesta diversitat vegetal és la base 
perquè es puga establir  una fauna, la qual en disposar de més varietat  d’aliment,  tindrà millors 
condicions que ara per a establir-se.

Restaurar el bosc primigeni de carrasca i roure que hui quasi no existeix més que en zones reduïdes 
de poca extensió. Així podrem obtenir, amb el pas del temps un ecosistema estable amb la màxima 
biodiversitat possible.

Recuperar la biodiversitat perduda a causa dels incendis, les "neteges de mala herba" tradicionals i 
les extraccions de "llenyes baixes" per als forns de ceràmica, per mitjà de la reforestació amb les 
espècies arbòries i arbustives que d’una manera discontínua, encara es poden veure en la zona.

Accions de solidaritat

3ª Convocatòria de Pràctiques Solidàries a Països Empobrits

L’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  en  col·laboració  amb  l’OIPEP i  el 
Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació, va  incorporar al curs 2009/2010 entre els punts essencials del 
seu  pla  d’activitats,  una  iniciativa  nova  dirigida  l’alumnat  de  l’UJI:  el  programa  “Pràctiques 
Solidàries a Països Empobrits”.  Aquest  programa fa  possible  que els  nostres estudiants puguen 
realitzar  pràctiques  de  grau,  de  treballs  de  final  de  carrera  i  de  pràctiques  de  màster  a  països 
empobrits. La iniciativa recolza sobre un programa de beques dirigit a estudiants de l’UJI per a 
realitzar les seues pràctiques en matèria de cooperació al desenvolupament a universitats o altres 
institucions ubicades a països desfavorits. 

Els principals objectius d’aquest programa són:

Adquirir una formació pràctica i millorar les competències professionals i genèriques.

Millorar  la  comprensió  de  l’entorn  econòmic  i  social  del  país  de  destinació,  en  el  context  de 
l’adquisició d’experiència laboral. 

Adquirir aptituds específiques per a la cooperació al desenvolupament.

Aquest programa segueix els principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for 
Mobility i està finançat per la Universitat Jaume I, a través de fons de solidaritat 0,7 estudiants i  
fons propis.

La coordinació i gestió d’aquest programa correspon a l’Àrea d’Inserció Professional de l’OIPEP en 
coordinació amb l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, sent el suport del PDI 
essencial perquè aquest programa és puga dur a terme, ja que l’estudiant ha de comptar amb la 
supervisió d’un professional a l’entitat i d’un tutor a la Universitat Jaume I.

El resultat d’aquesta tercera convocatòria 2011/2012 ha sigut el següent:



Plaça Entitat País Seleccionats

Col·laborar amb 
serveis d’orientació 
educativa i 
psicopedagògica

Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de 
Dios

Perú 2 estudiants

Identificació de 
sistemes de reg, 
susceptibles de disseny 
o millora

Acción contra el Hambre
Instituto Internacional de 
Ingeniería del Agua y 
Medio Ambiente

Burkina Faso 1 estudiant

Ajuda en coordinació, 
execució, seguiment de 
programes, projectes i 
activitats de la 
institució ...

Comisión Nacional 
Dominicana para la 
UNESCO

República Dominicana 1 estudiant

Participació en 
programes de 
formació, treball de 
camp, programes de 
desenvolupament local 
...

Universidad Mayor de San 
Simón (Centro de 
Planificación y Gestión)

Bolívia  1 estudiant

Suport a la coordinació 
de projectes, treball de 
camp. Formulació i 
seguiment de projectes 
de cooperació al 
desenvolupament

Servicio Jesuita a 
Refugiados

Veneçuela 1 estudiant

13è Programa Pisos Solidaris

És  una  iniciativa  de  l’Ajuntament  de  Castelló,  Institut  Valencià  de  l’Habitatge  (IVVSA)  i  la 
Universitat Jaume I, orientada a dinamitzar el teixit social col·laborant en els programes propis del 
barri de Sant Llorenç, alhora que proporciona allotjament a estudiants de la Universitat Jaume I.

Aquest Programa és gestionat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la 
Universitat Jaume I.

 

Finalitat:

La  missió  del  Programa  consisteix  a  planificar  i  desenvolupar  una  intervenció  comunitària 
multidisciplinària  en  la  qual  els  estudiants  participen  en  activitats  educatives  i/o  de  caràcter 
voluntari, dirigides a la comunitat de veïns del Grup de Sant Llorenç de Castelló.



Objectius:
• Oferir als estudiants l’oportunitat d’aprendre i viure en contacte directe amb el barri.

• Que el barri es convertisca en un espai de trobada i convivència entre els membres de la 
comunitat universitària.

• Fomentar la transmissió de valors solidaris i de integració social.

• Col·laborar amb les entitats del barri i amb els veïns del barri de Sant Llorenç. 
• Principis

• Respectar les cultures existents
• Transmissió de valors

• Integració social
• Ser veí del teu veí

• Cooperació per la convivència pacífica

Activitats:
• Integració dels estudiants al barri, col·laborant en les iniciatives existents (associacions, 

programes culturals, socials...).

• Realització del Pràcticum, pràctiques d’assignatures o tasques d’investigació.

Instal·lacions:

Per al curs 2011-2012 s’han oferit a l’estudiantat 17 places en pisos d’una, dues i tres habitacions. 
Les condicions d’allotjament són les següents:

• Fer un dipòsit de 120 euros.

• Pagament de les despeses corrents (aigua, llum i escala).
• Participar en el projecte d’intervenció social i comunitària que la Universitat Jaume I 

desenvolupa al barri de Sant Llorenç.

Preinscripció i temporalització:
• Del 9 al 27 de maig de 2011
• Del 3 al 17 d’octubre de 2011

En el curs 2011/2012 han participat en aquest Programa 17estudiants de diferents especialitats i 
nacionalitats.

Cal destacar les següents activitats que s’han realitzat al llarg d’aquest curs:
• Suport a tallers i gestió de l’Associació de Dones del Grup Sant Llorenç.
• Suport en comptabilitat i funcionament a les associacions de veïns i de la tercera edat del barri.

• Suport en activitats de dinamització comunitària en el barri (ajuda als presidents d’escala blocs 
5 i 6).

• Col·laboració en les activitats de repàs escolar, en el programa d’absentisme escolar i activitats 
esportives amb xiquets i xiquetes del barri.

• Classes d’informàtica als joves que assisteixen als cursos del Centre de Formació Ocupacional 
del barri.

• Col·laboració en activitats lúdiques dirigides a xiquets i xiquetes que organitza el Racó Màgic 
en el barri.

• Classes d’informàtica a dones, que organitza “La Llar”.
• Suport i participació en les activitats organitzades per la Taula de coordinació del barri:

 
Carnaval del barri.
Dia Internacional de la NO violència contra la dona.



Olimpíades de la salut.
 

• Participació en l’escola d’estiu.
• Segona trobada de vivendes solidàries al febrer celebrat a Sevilla:

  
• Amb assistència de joves de Sevilla, Alacant, Bilbao, Madrid i Castelló dels següents 

programes:

• Programa Pisos Solidaris- Castelló de la Plana.
• Programa de Viviendas para Jóvenes Solidarios de Juan XXIII- Alacant .

• Programa Residencia Universitaria Flora Tristán-Sevilla.
• Viviendas Municipales de Bilbao para Jóvenes Solidarios

Programa “Viure i conviure” 2011/2012

Programa d’habitatge intergeneracional que potencia la convivència entre l’estudiantat universitari i 
les persones majors.

La Fundació Viure i  Conviure de l’obra social  de  Catalunya Caixa és la  patrocinadora amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I.

Aquest  programa té com a objectiu pal·liar  la  soledat de les persones majors i  facilitar  l’accés 
d‘allotjament als estudiants amb pocs recursos econòmics.

L’estudiantat s’allotja al domicili de les persones majors que tenen necessitat de companyia i així 
joves i majors passen a compartir pis, despeses i temps lliure, gaudint de les seues experiències.

Estudiants de diversos països avalen l´èxit d´aquest programa.

Nombre de sol·licituds noves: 3 (persones majors) 15 (estudiants)

Nombre parelles realitzades durant el curs 2010/2011: 1* (Per problemes de salut de la persona 
major, abans de Nadal cessament de la convivència).

Nombre parelles actual: 1

Dia de lluita contra la sida - 1 de desembre de 2011 -



Campanya anual de sensibilització sobre tot allò que comporta aquesta malaltia.

Els objectius són:
• Conscienciar la comunitat universitària sobre el fet que la sida és un problema de tots

• Facilitar informació per a potenciar la prevenció

Enguany la campanya ha tingut una acollida nombrosa a la qual s’han presentat 60 cartells, exposats 
al vestíbul de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques durant tot el mes de novembre.

L’ entrega de premis als cartells de l’edició 2011 va tindre lloc el dia 1 de desembre de 2011, dia de  
lluita contra la SIDA. Aquest premi consisteix en la dotació econòmica de 300 euros al guanyador 
del primer premi i 150 euros al del segon premi. El jurat està format per la direcció de la titulació de 
Disseny, per un tècnic del Servei UNISEXIDA, per un representant del Servei de Prevenció, per un 
representant del Servei d’Activitats Socioculturals, per un representant del Servei de Comunicació i 
Publicacions, pel cap del Centre de Informació i Prevenció de la SIDA, per un representant del 
Consell d’Estudiants i per la direcció de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

Cartell guanyador 2011

El primer premi va ser per a África Macías Nicolau, per la seua obra amb el títol “Si jugues ... agafa 
fitxa”, El segon premi fou per a Ana De la Cruz López, per la seua obra amb el títol “ La solució 
està a les teues mans”, també es va atorgar una menció especial a Jorge Ferrer Ginés, per la seua 
obra amb el títol "Detenir-és a les teves mans" 

II Concurs de targetes nadalenques solidàries UJI 2011

Aquest curs 2011/2012 es va convocar el II Concurs de Targetes Nadalenques Solidàries.



Aquest concurs es gestiona per l’Oficina de Cooperació al  Desenvolupament i  Solidaritat  de la 
Universitat Jaume I en col·laboració amb el Servei de Comunicació i Publicacions, amb la finalitat 
de fomentar  la  creativitat  entre  els  estudiants  i  adreçat  a la  promoció de valors solidaris  en la 
societat en general i entre la comunitat universitària UJI en particular.

Enguany el concurs ha tingut una acollida nombrosa a la qual s’han presentat 57 cartells, exposats 
al vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials durant tot el mes de desembre.

 
Targeta guanyadora 2011

El primer premi va ser per a Mª del Carmen Pons Martínez, per l’obra amb el títol “ Nadal chabola 
UJI”, el segon premi va ser per a Ana de la Cruz López,  per la seua obra amb el títol  “ Gent 
solidària”, també es va atorgar una menció especial a Pau Moreiras Miravete, per la seua obra amb 
el títol “ Solidaritat Nadalenca”

Els premis de les dues targetes guanyadores va consistir en dues cistelles amb productes de comerç 
just.

Primer i segon premi del Concurs de Targetes Nadalenques Solidàries 2011

Suport en la acollida de xiquets/xiquetes sahrauís 

Com tots els estius, l’associació SMARA organitza l’acolliment, per part de famílies de Castelló i 



província.  34  xiquets/xiquetes  sahrauís  passaran  un  millor  estiu  dins  del  marc  del  programa 
Vacances en pau. Aquest any va tindre lloc el  3 de juliol  de 2012 a l’Aula HA 1020AA de la  
Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Accions de cooperació

II CONGRÉS INTERNACIONAL XV JORNADES DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT UJI

Des  de  l’any  1997  la  Universitat  Jaume  I  celebra  anualment  les  Jornades  de  Cooperació 
Internacional  i  Solidaritat.  Durant  catorze edicions aquestes jornades han dut a terme un ampli 
recorregut  de reflexió i  formació que ha passat  des de l’anàlisi  de la  situació d’Àfrica fins els 
fenòmens  migratoris,  passant  pel  nou ordre  mundial  o  les  alternatives  per  a  l’eliminació  de  la 
pobresa que es presenten al segle XXI.

Entre els dies 24 i 25 de novembre de 2011, ha tingut lloc el II CONGRÉS INTERNACIONAL DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT – UJI, que s’ha centrat a la temàtica 
democràcia,  drets  humans  i  desenvolupament,  constituint,  a  més  a  més,  les  XV Jornades  de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. Aquest segon congrés ha comptat amb el patrocini de 
la CAM i han assistit 130 persones en qualitat de ponents, comunicants o simplement assistents.

Aquest va ser el programa:

24 DE NOVEMBRE DE 2011

De 9:30 a 10:30 h   Acreditacions. Sala de Graus, FCJE.

De 10:30 a 12:00 h Seminari. “Els drets humans a Colòmbia (I)”. Comunicacions monogràfiques. 
Intervenció no presencial del professor colombià Miguel Ángel Beltrán Villegas (Sala de Graus, 
FCJE). La intervenció del professor Villegas fou finalment impossible a causa de  la persecució a 
què està sent sotmès per part de grups criminals a Colòmbia, la qual cosa desaconsellava la seua 
exposició pública.

11:00 h- Inauguració de l’exposició “Esenciales para la vida” (Farmamundi) Vestíbul de l’Aulari 
JB1 

FCJE

12:00 h - Inauguració oficial

A continuació, conferència inaugural “Els nous reptes en matèria de democràcia i drets humans”, a 
càrrec de David Bondia, director de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, professor de Dret 
Internacional públic de la Universitat de Barcelona (Sala de Graus, FCJE).

14:00 h - Pausa - Dinar.

16:00 a 17:30 h - Seminari “Els drets humans a Colòmbia (II)” (Sala de Graus, FCJE)

Alfonso López Borgoñoz, president d’Amnistia Internacional – Espanya.

Nancy Fiallo Araque, defensora de drets humans a Colòmbia, Asamblea de Mujeres por la Paz y 
contra la Guerra.

Martha Cecilia Gutiérrez Portilla, doctora en Filosofia, Pau i Democràcia per la Universitat Jaume I, 
experta en drets humans, processos de pau i desenvolupament.

17:30 h-  Pausa – Cafè del comerç just, a càrrec de La Tenda de Tot el Món (Sagunt).

18:00 a 20:00 h -  Presentació de comunicacions. “La integració dels drets humans en les polítiques 



de cooperació al desenvolupament (I)” (Sala Arcadi Garcia Sanz, FCJE).

18:00 a 20:00 h- Conferència “Cap a un desenvolupament basat en drets”, a càrrec de Felipe Gómez 
Isa,  Instituto  Padre  Arrupe  de  Derechos  Humanos  de  la  Universidad  de  Deusto.  Director  de 
l’European Master in Human Rigths and Democratisation (Sala de Graus, FCJE).

25 DE NOVEMBRE DE 2011

09:30 a 11:30 h Presentació de comunicacions. “La integració dels drets humans en les polítiques de 
cooperació al desenvolupament (II)” (Sala Arcadi Garcia Sanz, FCJE).

09:30  a  11:30  h  Presentació  de  comunicacions.  “Consolidació  democràtica  i  cooperació  al 
desenvolupament (I)” (Sala de Graus, FCJE).

11:30 h Pausa – Cafè del comerç just, a càrrec de La Tenda de Tot el Món (Sagunt).

12:00 a 14:00 h Conferència. “Globalització i desenvolupament: alternatives”, a càrrec de Mbuyi 
Kabunda, director de l’Observatorio sobre la Realidad Africana (UAM-FCA). Professor de l’Institut 
International des Droits de l’Homme d’Estrasburg (Sala de Graus, FCJE).

14:00 h Pausa – Dinar.

16:00 a 17:30 h Conferència de cloenda. “L’adhesió de la Unió Europea al Conveni Europeu de 
Drets Humans”, a càrrec de Luis López Guerra, catedràtic de Dret Constitucional a la Universidad 
Carlos III de Madrid, magistrat del Tribunal Europeu de Drets Humans (Sala de Graus, FCJE).

17:30 h Pausa – Cafè del comerç just, a càrrec de La Tenda de Tot el Món (Sagunt).

18:00  a  20:00  h  Presentació  de  comunicacions.  “Consolidació  democràtica  i  cooperació  al 
desenvolupament (II)” (Sala de Graus, FCJE).

 



V Fira de ONG i Comerç Just i Ecològic

Per cinquè any consecutiu, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament va organitzar la V Fira de 
ONG i Comerç Just i Ecològic.

Aquesta fira es va celebrar el 15 de desembre, de 10 a 18 hores al vestíbul de la Facultat de Ciències 
Humanes i Socials. 

Hi van participar ONG i establiments especialitzats en productes de comerç just i de producció 
ecològica,  com  ara  Medicus  Mundi,  Intermon-Oxfam,  Fundació  Pau  i  Solidaritat,  Fundación 
Vicente Ferrer, Acsud-Las Segovias, El Olivar Divino, La Tomaca, El Lledoner, La Fulla Verda, La 
Tenda de Tot el Món, Mama Bio, i La Finca Sant Miquel.

L’objectiu de la Fira va ser acostar la societat de Castelló en general i  el públic universitari en 
particular la pràctica del comerç just i ecològic i els valors que porta associats, com ara el respecte  
pels xicotets productors i el consum responsable. 

 

4ª Convocatòria d’Ajudes de Cooperació Universitària al Desenvolupament

En el  context  de l’UJI,  la sensibilització de la  comunitat  universitària respecte de la  solidaritat 
internacional i a favor d’un desenvolupament humà sostenible ha sigut sempre una prioritat. És per 
això que la Junta de Govern de desembre de 1999 va aprovar dedicar el 0,7% del pressupost de  
despeses corrents de la Universitat Jaume I a accions de solidaritat i cooperació.

També es va aprovar, a partir del curs 2000/2001, facilitar la contribució voluntària de l’estudiantat 
que ho sol·licitara del 0,7% sobre la seua matrícula, i  del PAS i  PDI amb un 0,7% de la seua  
nòmina, amb l’objectiu de destinar-lo a accions de solidaritat i cooperació al desenvolupament.



En aquest  context,  en aquest  curs 2011/2012 s’ha dut  a  terme la  4ª  Convocatòria  d’Ajudes  de 
Cooperació  Universitària  al  Desenvolupament.  L’objectiu  d’aquesta  convocatòria  és  facilitar  i 
prestar suport a la participació de membres de la comunitat universitària (PDI i PAS) a través del 
finançament  total  o  parcial  de  projectes  de  cooperació  universitària  al  desenvolupament  en  les 
següents modalitats:

• Projectes de formació, d’intercanvi de coneixements i de capacitació dels recursos humans

• Projectes d’enfortiment institucional
• Projectes de transferència de coneixements i tecnologies

El termini per presentar les sol·licituds va finalitzar el 29 de febrer de 2012 i es van atorgar ajudes a 
un total de 23 projectes:

PERSONA 
RESPONSABLE

DEPARTAMENT O 
SERVEI

ONG/ORGANISMES 
QUE HI COL·LABOREN

PROJECTE

Joan A. Traver Martí Dep. d’Educació Instituto Superior de Arte 
(ISA)/Universidad de las 
Artes

Projecte de cooperació 
universitari sobre cultura, 
educació i desenvolupament 
local (Univ. de les 
Arts/Cuba i UJI)

Raquel Flores Buils Dep. de Psicologia 
Evolutiva, Educativa, Social 
i Metodologia

Universidad Nacional de 
Colombia

L’alfabetització com a eina 
de treball psicosocial amb 
víctimes de la violència 
sociopolítica a Colòmbia

José Joaquín Gual Arnau Dep. de Matemàtiques Universidad de Oriente Anàlisi sobre l’evolució de 
l’anèmia drepanocítica a 
partir del processament 
d’imatges obtingudes per 
mitjà de tècniques de 
microscòpia òptica

Lidón Moliner Miravet i 
Andrea Francisco Amat

Dep. d’Educació Universidad Pedagógica 
Nacional de México

Aprenentatge servei per al 
desenvolupament local i 
comunitari. Projecte de 
cooperació Mèxic-España

Mónica García Renedo Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i 
Solidaritat

Asociación al Desarrollo 
Quallariy

Enfortiment institucional del 
programa integral d’acollida 
per a mares adolescents 
víctimes d’abús sexual i 
maltractament intrafamiliar. 
Casa d’acollida Mantay, 
Quisso, Perú

Agustín Viguri Perea Dep. de Dret Privat Universidad Nacional 
Autónoma de León

Dret i medicina: els drets 
del malalt en l’àmbit del 
consentiment informat i les 
negligències mèdiques a 
Nicaragua, anàlisi 
comparada  amb el dret 
espanyol, angloamericà i 
japonès

Inmaculada Martínez 
Zarzoso

Dep. d’Economia Institute of Economic 
Analysis & Prospective 
Studies(IEAPS), Al 
Akhawayn University

Integració econòmica i 
comerç de béns intermedis a 
la regió euromediterrània

Teresa Gallego Navarro Dep. d’Enginyeria 
Mecànica i Construcció

Namlo Europa Construcció d’un centre 
agrícola comunitària a 
Dhuskun (Nepal)



Mar Valero Valero Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i 
Solidaritat

Fondo de empleados de la 
Universidad de Quindío 
(Colombia)

Creació i consolidació d’una 
xarxa de corporacions 
juvenils a través de l’art en 
l’Eix Cafeter (Colòmbia), en 
coordinació amb les 
Universitats del Quindío i la 
UJI

Jordi Sanahuja Miralles Dep. de Psicologia 
Evolutiva, Educativa, Social 
i Metodologia

Univ. Nacional Amazónica 
de Madre de Dios 
(UNAMAD-Perú)

Enfortiment en la 
comunicació a estudiants de 
la facultat d’educació de la 
Univ. Nacional Amazònica 
de Mare de Déu 
(UNAMAD-Perú)

Dolores Mallén Fortanet Dep. d’Educació Univ. Nacional Amazónica 
de Madre de Dios 
(UNAMAD-Perú) y 
Gobierno Regional

Atenció a les necessitats 
educatives especials a 
Puerto Maldonado-Madre 
de Dios-Perú

Rebeca Siegenthaler Hierro Dep. de Psicologia 
Evolutiva, Educativa, Social 
i Metodologia

Univ. Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle - La Cantuta (Perú)

Atenció a la diversitat. Jocs 
sociorecreatius per a xiquets 
amb dificultats 
d’aprenentatge

Joan Serafí Bernat Martí Dep. d’Economia Universidad Politécnica 
Salesiana

Potenciació de les capacitats 
institucionals i humanes de 
la Univ. Politècnica 
Salesiana per a la promoció 
del desenvolupament local 
del municipi de Guayaquil 
(Equador)

Nikolaos Georgantzis Dep. d’Economia Daystar University (Kenya) Fighting corruption in 
Kenya: Understanding the 
role of ethnic divisions 
through empirical research

Iluminada Fuertes Fuertes Dep. de Finances i 
Comptabilitat

Univ. Autónoma de Sto. 
Domingo

Estudi de base per a 
l’enfortiment dels governs 
locals en la millora de la 
cohesió social en Rep. 
Dominicana

Mª Ángeles Ruíperez Dep. de Psicologia Bàsica, 
Clínica i Psicobiologia

Universidad Nacional de 
San Antonio Abad del 
Cusco

Articulació de la cooperació 
entre la Univ. Nacional de 
S. Antonio Abad del Cusco i 
l’UJI per a la Promoció de 
la salut des de l’Enfocament 
Basat en Drets (EBD)

Sonia Agut Nieto Dep. de Psicologia 
Evolutiva, Educativa, Social 
i Metodologia

Debre Tabor University Investigació aplicada per a 
l’apoderament de les dones i 
la reducció de la 
vulnerabilitat de les llars 
(Lai Gayint, Etiòpia)

Ana Mª Fuertes Eugenio Dep. d’Economia Uninversidad Mayor de San 
Simón

Estudi aplicat sobre aigua 
com a factor clau en el 
desenvolupament sostenible 
en la ciutat de Cochabamba 
(Bolívia)

Rosana Peris Pichastor Dep. de Psicologia 
Evolutiva, Educativa, Social 
i Metodologia

Universidad Bahir Dar Estudi exploratori per a la 
identificació de les 
necessitats formatives i de 
investigació de la Xarxa 



Regional per a la Seguretat 
Alimentaria de la Regió 
d’Amhara

Mª Raquel Agost Felip Dep. de Psicologia 
Evolutiva, Educativa, Social 
i Metodologia

Unión de agricultores 
minifundistas de Guatemala

Formació de professionals i 
enfortiment de la UAM per 
a impulsar i promoure 
accions i programes en el 
marc del desenvolupament 
sostenible en la població 
local de Guatemala

Francisco Galindo Honrubia Dep. de Química Inorgànica 
i Orgànica

Univ. Nac. Autonóma de 
Honduras

Reunions preparatòries per a 
l’elaboració d’un projecte 
d’investigació per al 
tractament d’aigües per 
mitjà de mètodes 
fotoquímics

Leonor Hernández López Dep. d’Enginyeria 
Mecànica i Construcció

Univ. de Zambe 
(Unizambeze)

Estudi de viabilitat, anàlisi i 
planificació de projectes de 
reg en col·laboració amb la 
Univ. de Zambeze 
(Moçambic)

Ana María Estellés Palanca Dep. de Traducció i 
Comunicació

Media Luna Roja Saharaui Neteja i  recollida de residus 
sanitaris dels hospitals dels 
campaments de refugiats 
sahrauís

Beques i ajudes

Beques de codesenvolupament UJI (7ª Edició)

Les beques de codesenvolupament UJI volen pal·liar la manca de recursos de persones amb gran 
potencialitat de desenvolupament personal i professional i facilitar la formació superior d’aquestes 
en  pro  d’una  inserció  als  respectius  contextos  socials  d’origen,  que  redunde  en  el  seu 
desenvolupament social.

Aquestes  beques  consisteixen  en  ajudes  mensuals  per  allotjament,  manutenció  i  matrícula,  i 
s’adrecen a estudiantat de l’UJI procedent de països en vies de desenvolupament amb especials 
dificultats econòmiques per continuar els seus estudis.

Els alumnes que aconsegueixen aquestes beques reben formació específica  en els àmbits de les 
migracions, el desenvolupament i el codesenvolupament, i col·laboren amb l’OCDS en la difusió i 
organització d’activitats relacionades amb aquests temes.

Aquest curs 2011/2012, hi ha hagut una beca de codesenvolupament UJI que s’ha atorgat a una 
estudiant provinent de Perú.

Programa  d’ajudes a estudiants de països en vies de desenvolupament

Són beques per a l’accés a l’ensenyament superior i especialitzat (doctorat), dirigides a estudiants 
de països en vies de desenvolupament que tinguen dificultats econòmiques.

El programa tracta d’implicar aquest estudiantat de països en vies de desenvolupament que cursen 
estudis  a  la  Universitat  Jaume I  en un seminari  d’agents  multiplicadors,  perquè  compartisquen 
experiències  i  la  necessitat  de  projectar  en  un  futur  als  seus  països  els  coneixements  que  han 
adquirit.

Aquest  programa  es  desenvolupa  des  de  l’any  2001  i  compta  amb  el  suport  de  l’USE en  el  



seguiment docent de l’estudiantat.

Aquest curs 2011/2012 és la desena edició d’aquest programa i els resultats són els següents:
• Nombre d’estudiants de doctorat provinents de països en vies de desenvolupament que han 

rebut ajudes d’estudi per al curs 2011/2012: un estudiant de Colòmbia i un estudiant 
d’Equador.

• Nombre d’estudiants de ensenyament superior de països en vies de desenvolupament que han 
rebut ajudes d’estudi per al curs 2011/2012: tres estudiants del Marroc i un estudiant de 
Romania.

Programa de cooperació interuniversitària i investigació científica (PCI)

Aquest programa consisteix en una sèrie d’ajudes atorgades per l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional  per  al  Desenvolupament  (AECID),  dirigides  a  universitats,  organismes  públics 
d’investigació, fundacions sense ànim de lucre i altres entitats d’investigació i/o docència.

Els objectius d’aquest  programa són contribuir a l’enfortiment dels centres d’educació superior i 
d’investigació del països socis a través d’activitats conjuntes i de transferència de coneixements i 
tecnologia que permeten crear o millorar capacitats institucionals.

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de l’UJI dóna suport a l’AECID en la 
gestió d’aquest  programa i és l’encarregada de donar informació al PDI d’aquest  programa i de 
centralitzar els projectes presentats pel PDI, així com de realitzar una sèrie de gestions necessàries  
per a poder presentar els projectes com són el tramitar les cartes d’aval, revisar els projectes i enviar 
la documentació necessària a l’AECID.

Malauradament, en aquest curs 2011/2012 l’AECID no ha publicat aquesta convocatòria, per la qual 
cosa la gestió s’ha limitat al suport de les justificacions d’edicions anteriors.

Beques MAEC-AECID per a ciutadans estrangers 

Les beques MAEC-AECID per a ciutadans estrangers 2011/2012 del Ministeri d’Afers  Exteriors i 
de Cooperació d’Espanya (MAEC) i de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (AECID) es convocaven cada any i estaven a disposició de ciutadans estrangers 
per realitzar estudis a Espanya, durant l’estiu o durant el curs acadèmic.

Malauradament,  en  aquest  curs  2011/2012  s’ha  retallat  aquest  programa  i  s’ha  limitat  a  fer 
renovacions  de  becaris  dels  curs  anterior.  L’OCDS  col·labora  amb  l’AECID  en  el  seguiment 
periòdic dels becaris i becàries.

II Mercat agroecològic

L’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  (OCDS),  juntament  amb  l’ONGD 
Perifèries  i  la  Xarxa  Agroecològica de  Castelló  (XAC),  i  amb la  col·laboració  de l’Oficina de 
Gestió  i  Prevenció  Mediambiental,  va  organitzar  una  sèrie  d’activitats  relacionades  amb  la 
producció ecològica, la sobirania alimentària i la sostenibilitat:

Una  exposició  sobre  sobirania  alimentària  va  fer  una  itinerància  per  diferents  centres  de  la 
Universitat Jaume I durant la segona quinzena de maig. 

El  23  de  maig  va  tindre  lloc  la  taula  redona  “Construint  sobirania  alimentaria  des  del  País  
Valencià”, amb la participació de:

• Alvar Kuehn (Plataforma pels Pobles de la Safor) 

• Juan Clemente (La Peira)
• Inés Payá (L’Alficòs)

• Clara Celestino (Xarxa d’Agroecologia de Castelló)



El 24 de maig va tindre lloc a l’Àgora de l’UJI el II Mercat agroecològic i de productes locals de  
l’UJI. El mercat es va organitzar en tres zones: la primera dedicada als productors agrícoles, la 
segona als productes transformats amb certificats ecològics i la tercera d’artesans. Es van col·locar 
panells informatius sobre aliments transgènics i producció ecològica. La participació i interès de la 
comunitat universitària en aquesta activitat fou molt positiva i els productes oferits van tindre una 
gran acceptació.

                   II Mercat Agoecològic a l’Àgora de la UJI

L’OCDS a les xarxes socials

Al tram final del curs 2011/2012 l’OCDS ha obert perfil a les xarxes socials LinkedIn, Facebook i 
Twitter, buscant així una major eficiència en la comunicació externa de l’Oficina. En aquest breu 
espai de temps ja ens estem comunicant amb més de 200 persones i entitats interessades en el  
desenvolupament i la solidaritat.



 

OPSIDE (Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de 
Desastre)

L’Observatori  Psicosocial  de  Recursos  en  Situacions  de  Desastre  (OPSIDE)  és  un  dels  àmbits 
d’actuació de la OCDS. L’OPSIDE busca crear un espai de recursos mitjançant la investigació, la 
formació i  l’assessorament en aspectes psicosocials en desastres. L’objectiu és oferir als diferents 
sectors  de  la  població  (voluntaris,  estudiants,  institucions,  cossos  especialitzats...)  formació, 
assessorament i recursos en relació a l’ocurrència de successos traumàtics per a desenvolupar una 
resposta eficaç.

Les activitats més rellevants que s’han dut a terme en cadascuna de les àrees de treball són les 
següents:

Activitats de l’Àrea de Formació i Assessorament

L’objectiu d’aquesta àrea de treball és oferir formació i assessorament a diferents col·lectius que 
desenvolupen el seu treball en l’àmbit d’emergències i desastres.

Les activitats realitzades són:

Formació

Curs de formació continua: 6è curs d’intervenció psicosocial en desastres



En aquest curs es va donar a conèixer a l’estudiantat, professionals de la psicologia, educadors i  
treballadors social el paper que l’equip d’intervenció psicosocial desenvolupa en un desastre, així 
com  dotar-los  d’alguns  coneixements  i  habilitats  bàsiques  per  intervindre  en  aquest  tipus  de 
situacions. El curs, realitzat del 2 de març al 15 de juny, ha tingut una modalitat semipresencial (3 
crèdits ECTS) i s’ha adaptat a la normativa europea d’educació superior. A més, s’ha comptat amb 
professorat  referent  en  l’àmbit  nacional  en  matèria  d’intervenció  psicosocial  en  desastres.  La 
matrícula ha sigut de 31 estudiants: psicòlegs, treballadors socials, estudiants, bombers i educadors. 
Aquest any s’ha incorporat la simulació d’una emergència. De la mateixa manera, como a treball 
final els estudiants van desenvolupar unes guies pràctiques destinades a pares, docents, bombers i 
policies.

 

5è Cicle de conferències: psicologia i desastres

Aquesta activitat va tindre lloc en les instal·lacions de la Fundació Ruralcaixa. Va estar oberta a tota 
la població castellonenca. Les conferències van ser les següents:

10 de maig

“És veritat que el temps ho cura tot? Com es pot continuar creixent després d’una pèrdua”

Eduardo Roselló Toca, psicoterapeuta especialitzat  en el  tractament de persones amb problemes 
oncològics. Entre altres, autor del llibre Ay pena, penita, pena.

17 de maig

“La importància de l’educació emocional per afrontar adversitats”

Rafael Bisquerra Alzina, psicòleg i pedagog, catedràtic i director del màster en Educació Emocional 
de la Universitat de Barcelona.

24 de maig

“Què s’ha de fer en cas d’incendi i altres situacions de risc? Una actuació correcta pot salvar la teua  
vida i la dels altres”

Robert Álvarez Suárez, suboficial de bombers d’intervenció de l’Ajuntament de València, psicòleg 
formador de la policia local a l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències.



Hi van assistir una mitjana de 130 persones a cadascuna de les conferències. 

 

1r curs de capacitació: Intervenció Psicosocial en Desastres

L’OPSIDE-UJI i  l’OPSIDE-UNAN-León,  subvencionat  per  l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament (AECID), van organitzar el curs d’Intervenció Psicosocial en 
Desastres.  Aquest  va tindre una duració de 50 hores  i  es va realitzar  a las  instal·lacions  de la 
Universitat  Nacional  Autònoma  de  Nicaragua  (UNAN-León).  El  principal  objectiu  va  ser 
proporcionar a  trenta estudiants de Psicologia coneixements i eines bàsiques per a la intervenció 
psicosocial en situacions de desastres (del 14 de maig al 22 de juny).

 



Assessorament

Des de l’OPSIDE es va oferir el següent assessorament psicològic:
• A la psicòloga que va oferir la intervenció psicosocial als familiars de l’accident de cotxe a 

Onda a causa a les pluges.

• A estudiants del màster de Cooperació al Desenvolupament de l’UJI: relacionats amb les seues 
pràctiques en països empobrits i la tornada dels estudiants estrangers al seus llocs d’origen. 

• Als coordinadors del Diploma de Postgrau d’Intervenció Psicosocial en Situacions 
d’Emergència i Catàstrofes de la Universitat Pompeu Fabra: relacionats amb continguts i 
contacte amb experts en la matèria.

• Al PDI de la Universitat sobre temes de dol.
• A l’equip d’investigació del Departament d’Urbanisme de la Universitat de Xile relacionats 

amb la temàtica dels saquejos com a conseqüència del terratrèmol ocorregut a la ciutat Gran 
Concepción al febrer i març de 2010.

• A diferents persones vinculades a institucions públiques i privades sol·licitant material 
específic.

• A petició del equip de treball del Departament de Sistemes Informàtics i Computació de la 
Universitat Politècnica de València es van mantindré reunions al llarg del curs per a treballar en 
la creació de dispositius mòbils que avisen les persones en situació d’emergència de les rutes 
vàlides d’evacuació. Des de l’OPSIDE estem assessorem en els aspectes psicològics. 

Col·laboracions

La tècnica de l’OPSIDE va col·laborar i participar com a docents amb altres serveis i institucions en 
els següents curs formatius, jornades i congressos:

• Diploma de Postgrau d’Intervenció Psicosocial en Situacions d’Emergència i Catàstrofes

• Màster en Cooperació al Desenvolupament. Institut Interuniversitari de Desenvolupament 
Local (IIDL). “Aspectes psicosocials de l’ajuda humanitària”.

• Curs de formació en cooperació. Aquest curs ha estat organitzat per l’Associació Redolí i el 
Col·legi Oficial d’Infermeria. Des de l’OPSIDE es va impartir un seminari sobre aspectes 
psicològics als infermers.

• Des de la direcció del Col·legi Madre Vedruna Sagrado Corazón van sol·licita a l’OPSIDE que 
impartirà una conferència sobre el dol a les aules com a conseqüència de la mort de dos pares 
en la mateixa classe.

• La tècnica de l’OPSIDE va ser invitada como a ponent en les V Jornadas de la Universidad de 
Málaga sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes. Ponència: La resiliencia y las víctimas de 
desastres (9-11 de maig, Màlaga).

• La tècnica de l’OPSIDE va ser invitada per l’USE per a impartir una conferència a 150 
orientadors escolars “El professional de la psicologia davant el dol. Què s’ha de fer?

• Participació amb quatre representants espanyoles en el II Congreso y III Encuentro 
Latinoamericano y del Caribe de Psicología en Emergencias y Desastres (videoconferència). 
Títol: “Intervención psicosocial en desastres desde el ámbito universitario. Una experiencia 
práctica a Nicaragua”

• Participació com a ponent invitat a la jornada de l’UJI: “Deu dies contra la violència de 
gènere”. Títol: “dones i desastres” 

• Participació en la formació d’estudiants UJI que van a fer  les pràctiques a països empobrits

Activitats de l’Àrea de Recursos i Comunicació



Les accions d’aquest àrea de treball van dirigides a l’elaboració i difusió de materials específics 
d’intervenció i ajuda a les víctimes. Les activitats que es duen a terme són les següents:

• Pàgina web especialitzada en aspectes psicosocials relacionats amb els desastres i emergències: 
www.opside.uji.es. Dins de l’àrea de formació i assessorament:

• Pàgina web per a pares sobre com ajudar els seus fills a fer front a situacions traumàtiques. 
http://www.opside.uji.es/desastres2/index.html

  
• Pàgina web per a docents  sobre com poden ajudar els seus alumnes a fer front a situacions 

traumàtiques. http://www.opside.uji.es/padres/index.html

• Adquisició de material per a l’espai de recursos de l’OPSIDE situat a la primera planta de la 
Biblioteca de l’UJI (250 publicacions).

 
• Gestió dels voluntaris del programa UJI-Voluntària-OPSIDE.

• Presentació i difusió de les activitats de l’OPSIDE als següent congrés:



Dos treballs al II Congrés de Cooperació al Desenvolupament UJI “Democràcia, Drets Humans i 
Cooperació” (24 i 25 novembre 2011)

• El treball psicosocial amb víctimes de la violència sociopolítica. Descripció d’un cas pràctic a 
Colombià. 

• Drets humans i resiliència: és possible la promoció de la resiliència als projectes de 
cooperació?

Tres treballs en el I Congrès Mondial sur la Résilience: De la recherche à la practique (7 al 10 de 
juny, Paris)

• The importance of resilience in teaching practice

• Promotion of resilience in special education school
• Promotion of resilience in children victims of forced displacement in Colombia

Un treball a les Jornades de Foment de la Investigació:
• Estudi comparatiu de les perspectives de futur de la infància en diferents contexts socials. 

Colòmbia-Espanya.

• Sensibilització i formació des de la premsa.

El 2008 vam iniciar una nova modalitat  de treball;  oferir  informació i  sensibilitzar la  població 
mitjançant la premsa. Així amb la campanya “Sis mesos, sis reflexions”, en col·laboració amb el 
periòdic Mediterráneo (La finestra de la Universitat) i el Servei de Comunicació de la Universitat,  
cada mes un professional  de diferents  àmbits  de treball  en intervenció psicosocial  en desastres 
redactava un article sobre diferents tòpics.

Activitats de l’Àrea d’Investigació

Les accions d’aquesta àrea de treball van dirigides a conèixer les dinàmiques psicosocials que es 
produeixen en un desastre.

Es desenvolupen quatre línies d’investigació:
• La mort i el xiquets.
• Dol transcultural.

• Resiliència en el context educatiu. 
• Desplaçament forçat a Colòmbia. 

PROJECTES DE COOPERACIÓ 

“Enfortiment  d’un  sistema  d’atenció  psicosocial  en  emergències  i  desastres  a  la  Universitat 
Nacional de Nicaragua, UNAN-León” (desembre de 2011 a desembre de 2012). Aquest projecte 
està subvencionat per l’Agencia Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. 
Té  com  a  objectiu  fomentar  accions  de  investigació,  intervenció,  assessorament  i  formació 
relacionat amb la intervenció psicosocial en desastres en l’OPSIDE de la UNAN-León.

“L’alfabetització com  eina  de  treball  psicosocial  amb  víctimes  de  la  violència  sociopolítica  a 
Colòmbia”  (gener  de  2012  a  desembre  de  2012).  Té  com  a  objectiu  dissenyar  un  mètode 
d’alfabetització contextualitzat  como a eina de treball  psicosocial  amb víctimes de la  violència 
sociopolítica a Colòmbia amb base en les experiències de la població participant i la combinació de  



mètodes fonamentats en l’educació popular. Projecte subvencionat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

“Enfortiment institucional del programa integral d’acollida per a  mares adolescents víctimes de 
abús sexual i  maltractament  intrafamiliar.  Casa de Acogida Mantay,  Cusco, Perú” (gener  2012-
desembre 2012). Te com a objectius: la implementació d’un sistema integral psicosocial per a la 
inserció laboral de mares adolescents de la Casa de Acogida Mantay i sensibilizar la comunitat 
universitària  (UJI-Universitat  de Cusco)  sobre la  vulneració dels drets  de les  xiquetes  víctimes 
d’abús  sexual  i  maltractament  intrafamiliar  a  Cusco.  Projecte  subvencionat  per  l’Oficina  de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Convenis signats

(En tràmit de firmar pel rectorat de l’altra institució)
Universitat de Màlaga

Universitat d’Antioquía (Colòmbia)
Universitat Nacional Autónoma de Nicaragua-UNAN-León (Colòmbia)

OPI-UJI (Observatori Permanent de la Immigració)

L’OPI-UJI és una àrea d’especialització científica i  social  de l’OCDS, aprovada per Consell  de 
Govern a l’abril de 2004, per a l’anàlisi, investigació i contribució a la integració d’immigrants.

En l’actualitat, l’OPI-UJI té com a fi el coneixement de la població immigrada extracomunitària de 
Castelló i les seues condicions de vida i laborals. Igualment, també pretén promoure les relacions i 
intercanvis  amb  altres  observatoris,  centres  o  grups  d’estudis  que  treballen  el  tema  de  les 
migracions i els diferents aspectes que envolten aquest camp de treball. En definitiva, l’OPI pretén 
contribuir a l’enfortiment de les relacions de mutu coneixement i de solidaritat entre els pobles.

En relació a aquestes metes, l’OPI-UJI, té plantejats una sèrie d’objectius, cap als quals tendeix el 
seu treball diari.

L’objectiu general de l’OPI-UJI és:

Oferir tant als membres de la comunitat universitària com a diversos sectors de població, formació i  
recursos  relatius  als  diferents  aspectes  psicosocials  que  envolten  el  procés  migratori,  així  com 
realitzar investigacions i estudis que faciliten la integració i l’adaptació de diferents cultures en una 
mateixa societat.

Al mateix temps, els objectius específics de l’OPI-UJI són:
• Conèixer les condicions de vida i laborals sobre la població immigrant provinent de països 

perifèrics i procurar millorar-les.

• Disposar i oferir informació actualitzada sobre els processos migratoris contemporanis per 
mitjà de conferències, seminaris, investigacions i publicacions especialitzades sobre el tema.

• Investigar les diferents qüestions psicosocials (salut mental, educació i formació, integració, 
tolerància…) que envolten les migracions, tant en el lloc d’origen com en el de destí.

• Formar professionals de l’atenció de població immigrant, així com personal (mestres, 
doctors…) que treballa de forma directa o indirecta amb aquesta població en els diversos 
aspectes psicosocials, educatius, sanitaris… relacionats amb la cultura, la tolerància, la 
integració o la convivència dels subjectes tant immigrants com pertanyents a la població local.

• Proporcionar recursos bibliogràfics, audiovisuals o informàtics sobre els diferents aspectes 
psicosocials de la immigració.



V Convocatòria d’ajudes per a projectes d’investigació i formació “OPI-UJI: 
Migració i interculturalitat”

Igual que en anys anteriors, en el present curs s’ha publicat la convocatòria d’ajudes per a projectes 
d’investigació  i  formació  “OPI-UJI:  Migració  i  interculturalitat”,  que  està  en  la  seua  cinquena 
edició i l’objectiu de la qual continua sent servir d’espai universitari interdisciplinari dedicat a la 
investigació, formació i intervenció en l’àmbit de les migracions, les relacions interètniques i el 
desenvolupament social  obert  a  totes i  cada una de les àrees de coneixement de la Universitat  
Jaume I.  Al  mateix  temps,  durant  el  primer  semestre  del  curs  han  finalitzat  els  16  projectes 
corresponents a la quarta convocatòria del curs 2010-2011.

Aquest curs s’han presentat a la convocatòria un total d’onze projectes dels quals s’han concedit 
nou. D’aquesta manera, s’han subvencionat les següents accions formatives i de sensibilització en 
matèria de migracions i cultura dividides en les dues modalitats que constitueixen la convocatòria 
com són la modalitat A, relativa a estudis i investigacions i la modalitat B sobre activitats de difusió 
i formació: 

Modalitat A. Estudis i investigacions
• OPI01A/12 – “Professionals de l’educació com a ciutadania crítica: de l’escola a la comunitat 

intercultural”, dirigit per Auxiliadora Sales Ciges del Departament d’Educació.

• OPI04A/12 – “Trobant vides. Relats de vida de dones migrants, lesbianes i bisexuals”, dirigit 
Andrea Francisco Amat Lidón Moliner Miravet del Departament d’Educació.

• OPI07A/12 – “Enfortiment d’un espai d’integració de població migrant en la ciutat de 
Castelló”, dirigit per Antonio Caballer Miedes del Departament de Psicologia Evolutiva, 
Educativa, Social i Metodologia.

• OPI10A/12 – “La situació d’exclusió laboral de les dones immigrants d’Amèrica Llatina: “el 
voral de vidre de les dones cochabambines”, Sonia Agut Nieto del Departament de Psicologia 
Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.

• OPI11A/12 – “Estratègies de mobilitat espacial dels immigrants d’Amèrica Llatina a Espanya 
davant de la crisi econòmica”, dirigit per Celestí Gimeno Broch del Departament d’Economia. 

Modalitat B. Activitats de formació i difusió
• OPI02B/12 – “La diversitat dels manifestacions lúdiques d’arreu del món: unes activitats a 

preservar i protegir”, dirigit per Joan Ortí Ferreres del Departament d’Educació.
• OPI05B/12 – “Anar i vindre: la integració dels xiquetes i els xiquets musulmans en l’educació 

primària (4a edició)”, dirigit per Mª Teresa Nogales Moreno, Isabel Ríos García i Manuel 
Rosas Artola, del Departament d’Educació.

• OPI08B/12 – “Noves realitats a l’escola: Àfrica Subsahariana”, dirigit per Paola Ruiz Bernardo 
del Departament d’Educació.

• OPI09B/12 – “Jornades sobre estrangeria: dret de sufragi i llibertat religiosa”, dirigit per 
Rosario García Mahamut del Departament de Dret Públic.



•

“Curs en mediació intercultural”

 

Amb el suport financer de la Conselleria de Justícia i Benestar Social 
de la Generalitat Valenciana s’ha realitzat, del 3 d’abril al 19 de juny 
de  2012,  El  “Curs  de  mediació  intercultural”  de  80  hores.  La 
necessitat de posar en marxa aquest curs ha vingut donada perquè, en 
l’actualitat, la societat està subjecta a processos migratoris i la creació 
de  societats  interculturals  i  multiculturals  per  la  qual  cosa  es  fa 
necessari  el  coneixement  d’eines,  estratègies  i  instruments  de 
mediació que faciliten la convivència i integració de diferents cultures 
en una mateixa comunitat.

El principal objectiu del curs ha sigut “donar a conèixer conceptes i 
metodologies relacionats amb la mediació intercultural (prevenció de 
conflictes, integració…).

Al  mateix  temps,  es  plantegen  una  sèrie  d’objectius  específics  a 
aconseguir durant la realització de les sessions de formació, com són 
els següents:

• Oferir una perspectiva positiva del conflicte com a oportunitat per a aprendre.

• Donar a conèixer els àmbits d’intervenció més freqüents de la mediació intercultural així com 
les seues dinàmiques, amb referència a la segona i tercera generacions.

• Presentar diferents estils de gestió de conflictes i afavorir la presa de consciència sobre els 
estils personals de gestió de conflictes i la prevenció.

• Conèixer els processos de generació i manteniment d’estereotips i prejudicis.
• Entrenar en gestió de la diversitat i habilitats de comunicació eficaç per a la mediació.

• Facilitar el coneixement de bones pràctiques en mediació.
• Conèixer legislació fonamental en aquesta matèria i els principals instruments d’integració a la 

Comunitat Valenciana.

• Conèixer la situació de dona i immigració i perspectiva de gènere.
• Aprendre a planificar i desenvolupar projectes de mediació intercultural.

Així, els continguts del curs han comprès des del concepte de migració fins als diferents aspectes 
que envolten la pràctica de la mediació intercultural:

1.Les migracions. Introducció. Concepte i evolució. Elements i processos.

2.Tipologia dels moviments migratoris. La tornada.

3.Aproximació  conceptual  a  la  mediació  intercultural.  Naturalesa  i  funcions  de  la  mediació 
intercultural. Justificació, conceptualització i fases. Percepció social i evolució del concepte.

4.Figura del/la mediador/a intercultural i àmbits de mediació. Perfil professional. Estils de gestió de 
conflictes  i  negociació.  Àmbits  d’intervenció  de  la  mediació  intercultural:  acollida,  educació, 
jurídic, ocupació, etc. Dinamització comunitària. Mediació i coneixement de les religions.

5.Eines  per  a  la  mediació.  Anàlisi,  instruments  i  gestió  de  conflictes.  Desenvolupament  de 
competències interculturals. Comunicació intercultural.

6.La pràctica de la mediació intercultural. Tipus de mediació: preventiva, rehabilitadora (resolució 
de  conflictes)  i  transformadora.  Especial  referència  a  la  prevenció  de  conflictes.  Treball  amb 



immigrants de segona i tercera generació. Bones pràctiques en mediació. Casos pràctics.

7.Marc legislatiu i instruments d’integració. L’ordre d’acreditació i registre. El Pla de la Comunitat 
Valenciana. Xarxa d’Agències AMICS. Les Escoles d’Acollida.

8.Formulació de plans i projectes interculturals. Definició. Cicle del projecte: identificació, disseny, 
execució i avaluació. Captació de fons. Casos pràctics.

9.Gestió de la diversitat. La gestió de la diversitat: aproximació al concepte. RSE i immigració. 
Eines per a la gestió de la diversitat en l’empresa.

10.Dona  i  immigració.  Dades  sobre  dona  i  immigració.  Perspectiva  de  gènere  i  immigració: 
conceptes bàsics. Casos pràctics.

“Curs d’estiu: Impacte psicosocial en el retorn de l’immigrant: la tornada a 
casa?”

 

 

Des de l’OPI-UJI s’ha organitzat el curs d’estiu “Impacte psicosocial en el retorn de l’immigrant: la 
tornada a casa?, celebrat els dies 3, 4 i 5 de juliol de 2012. L’objectiu del curs és donar a conèixer 
els  aspectes  psicosocials  que  envolten  la  tornada  al  lloc  d’origen  de  la  població  migrant.  Es 
treballarà el  procés migratori  i  les expectatives dels immigrants,  la integració i  l’adaptació a la 
societat d’acollida. També s’abordarà l’exclusió social a la tornada, la influència de l’aculturació, 
els prejuís i com podem treballar els aspectes psicològics de la recuperació de la identitat cultural en 
diferents situacions que poden provocar les migracions. Els continguts i ponents del curs han sigut 
els següents:

• “El procés migratori: arribada, adaptació i integració” i “Atenció 
psicosocial a població migrant.” Joseba Achotegui Loizate. 
Psiquiatre. Director del Servei d’Atenció Psicopatològica i 
Psicosocial als Immigrants i Refugiats (SAPPIR) de l’Hospital 
Sant Pere Claver de Barcelona. Professor de la Universitat de 
Barcelona. Director del Curs de Postgrau “Salut mental i 
intervencions psicològiques amb immigrants, refugiats i 
minories”.

• “Aculturació de població autòctona i immigrant en el procés migratori: aspectes psicosocials.” 
Francisco Collazos Sánchez. Programa de Psiquiatria Transcultural. Servei de Psiquiatria. 
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

• Estranger per sempre?: reaccions psicològiques”. Odette Morales Rodríguez. Pedagoga. 
Doctora en Economia Internacional i Gènere. Becària de l’Institut Interuniversitari d’Estudis 
Feministes i de Gènere de la Universitat Jaume I. Embarka Hamoudi Hamdi. Psicòloga. 



Tècnica del Programa Pisos Solidaris de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat (OCDS) de la Universitat Jaume I de Castelló. Irene Díez Angle. Presidenta 
d’Ilêwasi. Centre d’Investigació, defensa i promoció dels drets de xiquets, xiquetes i 
adolescents. 

 

• “Tornada de població desplaçada a Colòmbia: on torna la població refugiada?” Sandra Milena 
Alvarán López. Treballadora social. Experta en violència política a Colòmbia i població 
desplaçada.

• “El patiment de la població immigrant: com afecta la migració a la salut mental?” Jorge Soler 
González. Metge de família i professor de Medicina a la Universitat de Lleida. Autor del llibre, 
Per què ploren els immigrants?. 

Projecte “Creació i consolidació d’una xarxa de corporacions juvenils a través 
de l’art en l’Eix Cafeter (Colòmbia), en coordinació amb les Universitats del 
Quindío i l’UJI.”

El  Projecte  de  Cooperació  Universitària  al  Desenvolupament,  subvencionat  per  l’Oficina  de 
Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  (OCDS)  de  la  Universitat  Jaume  I,  “Creació  i 
consolidació d’una xarxa de corporacions juvenils a través de l’art  a l’Eix Cafeter (Colòmbia), en 
coordinació amb les Universitats  del Quindío i  l’UJI” es realitza en col·laboració amb el Fons 
d’Empleats de la Universitat de Quindío (Colòmbia) en la qual treballen la Corporación de Los 
Muñecos del Teatro Escondido i la Corporación Centro para Jóvenes. 

L’objectiu general d’aquest projecte és “aconseguir una cultura de pau i drets humans entre els joves 
de l’Eix Cafeter gràcies a la coordinació d’una xarxa de corporacions que creuen en l’art”.  Al 
mateix  temps,  l’objectiu  específic  és  “consolidar  una  xarxa  de  corporacions  que  proposen  un 
projecte de vida alternativa als joves basat en l’art i que ve recolzat per un observatori psicosocial  
des del Fons d’Empleats de la Universitat del Quindío.”

Amb aquests objectius pretenem arribar als deu barris més pobres de la ciutat d’Armenia (Quindío), 
com ara  Las Colinas, La Cecilia, Ciudad Armenia, Génesis, Berlín, Santafé, La Patria, La Fachada, 
Salvador  Allende i  la  Mariela,  amb el  propòsit  de  sensibilitzar  els  joves  i  incentivar-los  per  a 
conformar organitzacions culturals que els permeten visualitzar un somni i construir un projecte de 
vida diferent, a pesar de les condicions adverses, contribuint així al desenvolupament humà.

Les activitats programades dins del present projecte, que contribuiran a la consecució dels objectius 
proposats, són:

• Identificació dels grups de joves existents en els barris esmentats anteriorment.

• Sensibilització dels actors comunitaris vinculats al projecte en temes relacionats amb les 
problemàtiques que afronten els joves d’aquestes  zones.

• Construcció d’una cultura de lideratge, respecte i apoderament comunitari i promoció de 
l’enfortiment de xarxes.

• Exposició amb els resultats del projecte.



Projecte “Sensibilització en aspectes psicosocials de la integració de la població 
immigrant” (pendent d’aprovació)

S’ha presentat a la convocatòria 2012 d’ajudes socials “Integració i cohesió social” de la Caixa, el 
projecte de “Sensibilització en aspectes psicosocials de la integració de la població immigrant”, la 
finalitat del qual és “oferir tant als membres de la comunitat universitària com a diversos sectors de 
població, formació i recursos relatius als diferents aspectes psicosocials que emboliquen el procés 
migratori, així com l’adaptació i integració de diferents cultures en una mateixa societat.”

Per a la consecució d’aquest objectiu, el present projecte consta d’una sèrie d’activitats que atenen 
les grans funcions de la universitat, tal com s’arreplega en la llei d’universitats i els Estatuts de la 
Universitat Jaume I (UJI): formació, investigació i transferència de coneixements i sensibilització. 
Totes aquestes funcions es materialitzen en diverses xarrades-col·loqui, una taula redona amb els 
equips d’investigació de l’UJI que treballen en aquest tema des de distintes disciplines en un intent 
d’acostar i impulsar investigacions conjuntes integrals i les xarrades destinades a secundària, de 
manera que es realitze una acció contínua de sensibilització en els diferents aspectes psicosocials 
que envolten els processos migratoris, la integració i l’acollida en la societat de destí.  Aquestes 
activitats es realitzen a fi de reunir població universitària, professionals de la salut, de l’educació, 
agents socials, societat autòctona i immigrant... Seran dutes a terme per experts en aquesta temàtica 
i tindran un marcat caràcter pràctic que fomente la participació de les persones assistents.

Intervencions en cursos

Des de l’OPI-UJI s’ha participat en diferents cursos i jornades sobre temàtica relacionada amb els 
aspectes  psicosocials  de  les  migracions,  l’atenció  psicosocial  en  desastres  i  emergències  o  la 
cooperació. Així, les intervencions han sigut:

• 1a edició del Diploma de Postgrau d’Intervenció Psicosocial en Situacions d’Emergència i 
Catàstrofes, de la Universitat Pompeu Fabra, amb els continguts “Les víctimes primàries: 
reaccions psicològiques”, “Les víctimes per observació: com afecta la cobertura mediàtica de 
la notícia?”, “Els grups de risc: infància, immigrants, discapacitats, persones majors i persones 
amb malaltia mental”, “Les conseqüències psicològiques: el TEP un mite? La resiliència i el 
creixement després del trauma” i “Mediadors en la resposta a desastres”. 

• 6a edició del Curs d’Intervenció psicosocial en desastres, organitzat per l’OPSIDE, amb els 
temes “Reaccions de la conducta, mediadors de la resposta i Mitjans de comunicació”, 
“Migrants i discapacitat davant dels desastres” i “Com afecta els professionals la intervenció en 
desastres?”

• “Curs en mediació intercultural”, organitzat per l’Observatori Permanent de la Immigració amb 
la subvenció de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, amb els temes, “Comunicació 
intercultural” i “Competències interculturals”.

• Màster en Cooperació al Desenvolupament especialitat Ajuda Humanitària organitzat per 
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, amb la sessió “Les víctimes del 
desastres”, inclosa en el bloc “Aspectes psicosocials de l’ajuda humanitària” del mòdul 
“L’agent i els beneficiaris de l’ajuda humanitària internacional”.

• “II curs d’estiu sobre drets dels xiquets, xiquetes i educació per a la pau” organitzat per 
l’Associació Ilêwasi, amb la ponència “Dol migratori en la infància i l’adolescència”.

Assistència a congressos/jornades

Des de l’OPI-UJI, s’ha assistit al:
• “II Congrés de Cooperació al Desenvolupament UJI “Democràcia, Drets Humans i 

Cooperació” (24 i 25 novembre de 2011) amb la comunicació “Diversitat funcional a 
Tanzània”.

• Jornada “10 contra la violència de gènere” (22 de novembre de 2011), organitzada per l’Institut 



Universitari d’Investigació Feminista i de Gènere de la Universitat Jaume I, amb la ponència 
“Dones migrants: fortaleses davant dels obstacles”.

Xarxes

Sol·licitud (gener de 2012) i entrada a formar part del “Programa voluntari de compressió de la 
societat valenciana Escola d’Acollida” de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat 
Valenciana. 

Aquest programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d’Acollida garanteix a la 
persona immigrant el coneixement dels valors i regles de convivència democràtica, dels seus drets i 
deures, de l’estructura política,  la cultura i  els  idiomes oficials  de la Comunitat  Valenciana.  És 
l’instrument  d’actuació  bàsic  del  compromís  d’integració  i  consisteix  en  el  procés  temporal 
d’activitats encaminades a garantir que la persona immigrant puga adquirir el coneixement, relatius 
a la Comunitat Valenciana sobre:

• els valors i regles de convivència democràtica

• els seus drets i deures
• l’organització política, aspectes culturals i socials

• els idiomes

Altres activitats

Accions de formació

Curs d’especialització de postgrau “Especialista en Integració Laboral”

Aquest curs,  finançat íntegrament per l’Observatori  d’Economia Solidària de l’Obra Social  “La 
Caixa”, ha sigut gestionat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

El curs, amb una durada de 250 hores (inici: 27 de setembre de 2011 i finalització: 10 de gener de  
2012), ha estat estructurat en classes presencials (50 hores), en línia (10 hores) i treball pràctic (100  
hores), impartides tant per professorat UJI com per experts externs. Aquest curs pretén formar els 
alumnes en integració sociolaboral de persones amb especials dificultats per accedir a un treball,  
sent la figura de l’especialista en integració laboral clau en l’èxit dels processos d’inserció.

Aquest curs va tindre una gran acollida per part de l’estudiantat, ja que van poder matricular-se 25 
alumnes, encara que més de 20 van quedar en llista d’espera.

Curs “Gestió bàsica de les entitats no lucratives” (6a edició)

Aquest curs 2011/2012 ha tingut lloc la sisena edició del curs de formació superior “Gestió bàsica 
de les entitats no lucratives”, organitzat per l’OCDS.

El curs es va desenvolupar els dies 20, 21, 27, 28 d’abril i 4, 5, 11 i 12 de maig de 2012 a la Llotja 
del  Cànem,  a  través  de  sessions  teòriques,  seguides  de  supòsits  pràctics  basats  en casos  reals. 
Aquest  curs  té  per  objectiu  l’estudi  de  les  entitats  no  lucratives,  desenvolupant  els  aspectes 
comptables, fiscals, així com la col·laboració empresarial i la gestió del voluntariat.

Els nombre d’assistents a aquest curs ha sigut de 20 d’alumnes. Aquest curs és convalidable per 1,5 
crèdits de lliure configuració.



Ajudes socials

MEMÒRIA CURS 2011/12

Resum ajudes socials

Durant l’exercici 2012 s’ha tramitat la convocatòria de les ajudes socials corresponent a l’anualitat 
2010 amb un pressupost  de 55.045,92 €.  S’han resolt  139 sol·licituds,  de les  quals un 75,18% 
corresponen  a  fons  educatiu  per  a  escoles  infantils,  educació  infantil,  primària  i  secundària, 
ensenyaments artístics i d’idiomes i educació universitària.

Escola d'Estiu

Objecte 

En 2012 la Universitat Jaume I ha celebrat la quinzena edició de l’Escola d’Estiu dels  Xiquets i 
Xiquetes, activitat que depèn del Vicerectorat de Fundacions i Responsabilitat Social, coordina el 
Servei d’Esports, i gestiona i desenvolupa la Fundació General de la Universitat Jaume I, a través 
del conveni signat amb la Universitat Jaume I per a col·laborar en la gestió dels diferents aspectes 
que configuren l’esmentada activitat. 

Aquest és un projecte lúdic i formatiu adreçat als fills i filles del PDI, del PAS, de l’estudiantat de la 
Universitat Jaume I, i obert també a la resta de la societat castellonenca, amb l’objectiu de donar 
una oferta de qualitat formativa, supervisada i desenvolupada dins del marc universitari. El projecte 
té l’objectiu final de potenciar una societat tolerant, solidària, oberta a diferents cultures, amb hàbits 
esportius i de respecte a la naturalesa. 

Metodologia 

El mètode que s’ha utilitzat havia d’afavorir els xiquets i les xiquetes en el desenvolupament dels 
objectius plantejats, d’una manera lúdica i agradable,  i  fent-los partícips actius de la posada en 
marxa de totes les activitats que es realitzaren en el transcurs dels dos torns quinzenals de l’Escola 
d’Estiu. 

L’objectiu  metodològic s’ha centrat  a potenciar aquells  mètodes d’ensenyament  que permeteren 
aconseguir que els xiquets i xiquetes aprengueren jugant, i a tractar que els seus aprenentatges foren 
significatius  i  n’afavoriren  el  desenvolupament  en  tots  els  àmbits  personals:  social,  afectiu, 
actitudinal i motor. 

Nombre d’inscripcions 

En aquesta edició, el nombre total de participants entre les dues quinzenes ha segut de 577, repartits 
en grups per any de naixement, de la següent manera: 

Grups A (anys 2008/07): .............. 90 places 

Grups B (anys 2006/05): ............ 130 places 

Grups C (anys 2004/03): ............ 133 places 

Grups D (anys 2000/01/02): ........ 151 places 

Grups E (anys 1999/98/97/96): ..... 73 places 



Activitats 

S’ha dissenyat un pla d’activitats generals en l’evolució de la setmana i un altre conjunt d’activitats  
específiques dirigides pels monitors i monitores seleccionats a l’efecte: tallers de plàstica, música, 
ordinador, audiovisuals i robòtica. 

Totes han estat adaptades al nivell i edat dels xiquets i xiquetes, tenint en compte que el grup de 4 a 
12 anys va realitzar activitats com ara: taller de plàstica, taller d’informàtica, activitats esportives, 
jocs preesportius, iniciació esportiva, natació, tennis, pàdel, taller de música, lectures, contacontes, 
pel·lícules,  marxes,  danses/balls  col·lectius,  etc.,  i  els  del  grup de  13 a  16  anys:  audiovisuals, 
robòtica,  piragüisme,  vela,  excursions,  activitats  esportives,  informàtica,  eixides  amb  bicicleta, 
acampada, platja i disfresses.



POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Memòria del Servei de Llengües i Terminologia. Curs 2010/11

Les  actuacions  del  Servei  de  Llengües  i  Terminologia  durant  el  curs  2011/2012  han  estat  les 

habituals en l’oferta de serveis d’assessorament lingüístic i  terminològic, en què cal destacar la 

tasca de traducció/correcció de les guies docents de totes les assignatures dels nous graus de la  

Universitat, tant en espanyol com en català i anglès (en aquelles assignatures que tenen docència en 

anglès).  També  s’ha  actuat  en  el  disseny  i  l’elaboració  de  documentació  administrativa  dels 

diferents serveis universitaris, i s’han dut a terme les habituals campanyes de promoció del valencià 

a la comunitat  universitària  i  la  convocatòria  de beques i  ajudes a la  realització d’activitats  en 

valencià i el cicle anual de cinema en valencià.

Aquest curs, però, el treball del Servei s’ha centrat sobretot en les actuacions derivades de la posada 

en marxa del Pla pluriennal de multilingüisme aprovat pels òrgans de govern al juny de 2011. Així, 

l’Àrea de promoció ha dedicat molts esforços al seguiment del desenvolupament del Pla, amb la 

creació  de  l’Observatori  lingüístic,  un  espai  web  que  recull  totes  les  iniciatives  en  matèria 

lingüística, dóna informació sobre les actuacions de desenvolupament del Pla i permet presentar 

consultes, queixes i suggeriments sobre política lingüística que cal atendre satisfactòriament. A més, 

s’han realitzat estudis i informes de suport a les actuacions en matèria de política lingüística i s’ha 

coordinat un programa d’actes molt ampli per commemorar l’aniversari de les Normes de Castelló.

També  complementari  al  Pla,  el  Servei  ha  organitzat  una  àmplia  oferta  de  cursos  de  totes  les 

llengües de treball del Servei, amb especial atenció a l’anglès, llengua prioritària de la Universitat. 

Complementari a aquest treball, la universitat ha passat a formar part de l’Associació de Centres de 

Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES), fet que ha obligat a establir estàndards reconeguts 

de proves d’acreditació de llengües que organitza el Servei per a la comunitat universitària. Dins del 

camp de la formació, s’ha actuat per millorar l’oferta formativa dels centres d’autoaprenentatge de 

les seus universitàries i s’ha ofert a la comunitat universitària una plataforma virtual i interactiva per 

a l’aprenentatge autònom d’idiomes: Rosetta Stone.

Àrea de Formació 

Cursos de formació d’idiomes

L’Àrea de Formació ofereix un programa de formació en català, en català i espanyol com a llengües 

estrangeres i també en alemany, anglès, francès i italià als membres de la comunitat universitària; 

l’oferta  es  basa  en  diverses  modalitats  d’aprenentatge:  formació  presencial,  virtual  i 



autoaprenentatge.

Durant aquest curs 2011/12 s’han impartit un total de 63 cursos d’idiomes que ha comportat la 

formació de 1.102 persones (249 PDI, 217 PAS, 1.006 EST i 280 membres de SAUJI), dels quals  

739 (el 66,6%) han obtingut el corresponent certificat d’acreditació.

Per llengües, s’han fet 21 cursos d’espanyol com a llengua estrangera, 18 cursos d’anglès, 16 de 

català, 8 de francès, 6 d’italià, 4 d’alemany i 2 de portuguès. 

Vegeu les taules amb totes les dades

Nombre de cursos d’idiomes impartits per nivell:

Llengua Nivell
A1/A2

Nivell
B1.1

Nivell
B1.2

Nivell
B2.1

Nivell
B2.2

Nivell
C1

Nivell
C2

altres TOTAL

Alemany 4 0 0 0 0 0 0 0 4

Anglès 2 3 6 4 1 0 0 2 18

Català 0 0 1 0 3 3 5 1 13

Català LE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Francès 2 1 1 0 0 0 0 0 4

Espanyol
LE

7 8 3 3 0 0 21

Italià 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Portuguès 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 18 4 16 4 7 6 5 3 63

Nombre de persones assistents als cursos d’idiomes

Llengua PAS PDI Estudiantat SAUJI TOTAL APTES

Alemany 4 10 58 11 68 43

Anglès 105 163 314 116 412 265

Català 57 64 168 132 263 176

Català LE 0 0 9 0 0 0

Francès 35 6 87 1 72 49

Espanyol LE 0 0 247 10 225 169

Italià 15 6 96 8 48 30

Portuguès 1 0 27 2 14 7

Total 217 249 1006 280 1102 739

També s’han organitzat cursos específics, adreçats especialment al PAS i al PDI, que focalitzen la 

formació en àrees específiques de les tasques laborals, com pot ser l’elaboració de documentació 

administrativa o les habilitats orals en anglès.



Nombre de cursos 
realitzats

Assistents PAS PDI EST SAUJI APTES

8 186 97 15 114 19 174

A més, enguany, la Universitat ha ofert 105 llicències per a la formació virtual d’idiomes de la  

comunitat universitària mitjançant els cursos Rosetta Stone (RS). En el primer semestre han quedat 

32 persones en llista d’espera.

Proves d’acreditació d’idiomes

En aquest curs s’ha realitzat la quarta convocatòria de les proves d’acreditació de coneixements 

d’idiomes, la qual permet a la comunitat universitària obtenir certificats dels seus coneixements de 

llengües,  alhora que  facilita  l’accés  de l’estudiantat  als  màsters  que exigeixen un nivell  B1 de 

llengua estrangera. Una dada rellevant és la signatura d’un conveni entre la Universitat i ACLES, 

l’Associació  de  Centres  de  Llengües  en  l’Ensenyament  Superior,  per  tal  que  els  certificats 

d’acreditació de l’UJI tinguen un reconeixement arreu de l’Estat i d’Europa.

A la convocatòria 2012 s’han presentat 134 persones de les quals han aprovat el 42,5%. Nombre 

d’inscrits i aptes per idioma:

Llengua Nombre d’inscrits Nombre d’aptes Percentatge

Alemany 1 0 0

Anglès 112 47 41,9

Català 7 4 57,1

Francès 10 4 40

Italià 4 2 50

Total 134 57 42,5

Tant la formació com l’acreditació està adaptada al Marc europeu comú de referència per a les 

llengües (MECR). En el cas dels certificats de català, que fins ara tenien un reconeixement general 

entre totes les universitats de la Xarxa Vives d’Universitats, enguany han estat també reconeguts per 

la JQCV.

La  formació  de  la  comunitat  universitària  ha  continuat  potenciant-se  a  través  del  Centre 

d’Autoaprenentatge  de  Llengües  (CAL),  al  qual  hi  han  assistit  4.099  usuaris  lliures  i  1.488 

assessorats (70 d’alemany, 523 d’anglès, 400 de català, 285 de català i espanyol com a llengües 

estrangeres, 70 d’italià i 140 de francès).

També s’ha organitzat un total 27 grups de conversa de diferents idiomes als quals han assistit 263 

persones, segons l’adscripció següent:



 

Llengua Grups 
impartits

Assistents PAS PDI EST SAUJI

Alemany 5 39 0 4 38 8

Anglès 11 131 7 36 227 36

Català 4 36 0 2 36 7

Francès 5 44 1 5 45 9

Italià 2 13 1 3 13 5

Portuguès 0 0 0 0 4 0

Total 27 263 9 50 363 65

Àrea de Promoció Lingüística

1. Demanda de les llengües de la docència per l’estudiant/a (percentatge). Curs 2011/12

Català Castellà Indiferent No ho sap + no gravat

31,23 54,79 13,59 0,39

2.  Dades  de  llengües  d’impartició  de  la  docència  (percentatge).  Curs  2011/12,  (sense  les 

assignatures que es consideren que s’han d’impartir obligatòriament en una llengua determinada).

En català d’àrees 
no lingüístiques

En castellà 
d’àrees no 

lingüístiques

En anglès d’àrees 
no lingüístiques

En altres llengües 
d’àrees no 

lingüístiques

No ho sap/ no 
contesta

19,96 77,46 1,65 0,17 0,71

3. Places perfilades lingüísticament curs 2011/12: 11 de 122 (9,01 %)

4. Coneixements del català de l’estudiantat

Coneixements de català declarat per l’estudiant a la matrícula (percentatge). Curs 2011/12

Parla Llig Escriu Entén

Correctament o 

bastant bé

85,61 92,29 82,29 94,72

Amb dificultat o 

no gens

13,6 6,92 16,92 4,49

No contesta 0,79 0,79 0,79 0,79



5. Campanyes realitzades

• Campanya per difondre l’ús i la convivència de les llengües a la Universitat,  Una universitat  

de  llengües .  Distribució  d’una  carpeta  i  un  díptic  a  l’estudiant  en  el  moment  de  recollir 

l’agenda acadèmica. 

• Realització del VII Cicle de cinema en valencià.

• Col·laboració amb l’USE en la realització d’un curs d’assertivitat lingüística per a professorat 

novell.

• Participació en el XI Concurs Universitari de Narrativa Sambori

• Col·laboració  en  la  Festa  de  Benvinguda  2011.  Cursa  no  competitiva  Fem la  carrera  en  

valencià . 

• Participació en el XIII Premi Vicent Ventura.

• Participació en el X Concurs Castelló en Viu, amb l’edició d’un CD amb el premi al millor 

tema en valencià VII edició, en col·laboració amb el SASC

• Col·laboració amb el festival de música en valencià Feslloch.

• Campanya del voluntariat lingüístic.

• Coordinació dels actes de commemoració del 80è aniversari de les Normes de Castelló

6. Beques i ajudes

S’han  concedit  sis  ajudes  destinades  a  la  realització  o  assistència  a  congressos,  jornades  o  a 

activitats amb el valencià com a llengua vehicular i s’han atorgat 24 ajudes per a la realització de 

tesis, projectes docents o treballs d’investigació en valencià, l’any 2011.

7. Idioma de les tesis llegides

L’idioma de les tesis llegides a la Universitat Jaume I l’any 2011, segons la informació facilitada pel 

Servei de Gestió de la Docència i Estudiants.

Llengua Tesis Percentatge

Valencià 2 2,77

Castellà 56 77,77

Anglès 14 19,43

Total 72

8. Ús del valencià en la documentació escrita

Dades  proporcionades  pel  Servei  de  Contractació  i  Assumptes  Generals  sobre  la  llengua  dels 

documents del Registre General. Any 2011



Idioma Entrades:

nombres

absoluts

Eixides:

nombres

absoluts

Entrades:

percentatge

Eixides:

percentatge

Anglès 55 24 0,17 0,26

Castellà 11123 2906 35,36 31,95

Francès 11 1 0,03 0,01

Valencià 20257 6162 64,41 67,75

Altres 2 1 0,01 0,01

Total 31448 9094

Estudi comparatiu del percentatge de les eixides des de l’any 2007 a l’any 2011:

Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010 Any 2011

Alemany 0 0 0 0

Anglès 0,03 0,06 0,12 0,02 0,26

Castellà 22,34 21,31 25,75 29,79 31,95

Francès 0,05 0,03 0,09 0,01 0,01

Italià 0 0 0 0

Valencià 77,62 78,58 73,98 70,15 67,75

Altres 0,01 0,04 0,01 0 0,01

Dades facilitades pel Servei de Contractació i Assumptes Generals. Corresponen a les dades de 

llengua dels documents del  Registre General de la Universitat  de l’any 2011. Si comparem els 

documents  que  han  eixit  en  valencià  pel  Registre  General  durant  l’any  2011  amb  els  d’anys 

anteriors veurem que hi ha hagut un retrocés de 2,4 punts sobre l’any 2010 i de 10,83 punts respecte 

del 2008, una caiguda de l’ús molt elevada en la documentació escrita en valencià i quasi paral·lela 

a l’augment del castellà de 10,64 punts en aquests tres últims anys.

Àrea de Llengües Estrangeres

Durant el curs 2011-2012 l’Àrea d’Assessorament en Llengües Estrangeres del Servei de Llengües i 

Terminologia ha continuat gestionant i realitzant encàrrecs de traducció de textos entre llengües 

oficials i llengües estrangeres i de correcció de textos en llengües estrangeres, fonamentalment en 

anglès.

Entre els principals tipus de textos per traduir o corregir tramitats o realitzats per l’Àrea podem citar 

els  següents:  certificats,  convenis  i  acords,   formularis,  normatives  (com ara la  dels  estudis  de 

doctorat),  calendaris  i  procediments  de  matrícula,   informació  sobre  la  universitat  en  general 

(presentacions, guia institucional) i sobre estudis (díptics, pàgines web), programes d’assignatures, 

textos  per  a  catàlegs  d’exposicions  d’art,  documents  de recerca  (articles  per  a  revistes,  resums 



d’articles, presentacions a congressos, ressenyes, un llibre), etc.

Sobre aquest últim tipus d’encàrrecs, cal destacar com a novetat que a partir del mes d’abril l’Àrea 

va deixar de gestionar-ne la traducció i correcció en llengües estrangeres, davant la impossibilitat de 

l’assessor d’assumir totes les tasques encomanades i algun encàrrec nou d’extensió considerable, 

que explicarem més avall.  En aquest  sentit,  convé recordar que els  recursos humans de l’Àrea 

continuen sent els mateixos que fa tretze anys, quan es va crear, i com que la demanda ha crescut 

molt, ha calgut anar retallant o externalitzant alguns dels serveis oferts.

Entre els encàrrecs a què fem referència en el paràgraf anterior hi ha el cas de les guies docents 

d’assignatures de grau amb docència total o parcial en anglès. El treball realitzat fins a la data ha 

consistit a traduir les parts corresponents a la memòria del programa Verifica, és a dir, activitats,  

avaluacions, competències i resultats. A banda, s’han traduït el nom de totes les assignatures de grau 

i àrees de coneixement corresponents (encara que no tinguen docència en anglès). Quant a la resta 

d’apartats de les guies, els professors corresponents redacten aquesta informació en anglès, que 

arriba a l’assessor de l’Àrea a través d’una aplicació de l’e-UJIer@ perquè es revise, tasca que es 

troba en procés de realització en el moment de redactar aquesta guia.

A banda  de  les  tasques  diàries,  convé  destacar  la  participació  en  un  projecte  interuniversitari 

anomenat “Nomenclatura multilingüe de la gestió universitària”. El projecte forma part del Pla de 

política lingüística 2011-2013 de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats i té com 

a objectiu consensuar la traducció a l’anglès de termes d’ús habitual en els  textos universitaris 

institucionals i de gestió. Per dur-lo a terme s’ha creat un grup de treball en què participa l’assessor 

de l’Àrea. 

Àrea d’Assessorament Lingüístic i Terminologia

Les actuacions de l’Àrea s’han dirigit principalment a donar suport als serveis administratius pel 

que fa a la traducció i correcció de textos. Enguany cal destacar la traducció i correcció de les guies 

docents dels nous graus de l’UJI, més de 800 guies, en valencià i en castellà. Aquest volum de 

treball ha comportat la dedicació exclusiva d’un tècnic mitjà de l’Àrea a portar a terme aquesta 

feina.

D’altra banda, convé destacar les tasques d’assessorament lingüístic que l’Àrea realitza en relació 

amb altres serveis de la Universitat, com ara la Unitat d’Igualtat, el SASC, el Servei d’Esports o el 

Servei de Comunicació i Publicacions, entre altres.

Així mateix, s’ha continuat oferint assessorament terminològic al personal investigador que ho ha 

sol·licitat i també s’han traduït/corregit diversos materials docents.



S’ha  incorporat  al  web  de  l’Àrea  d’Assessorament  informació  sobre  l’ús  de  les  eines 

d’autocorrecció dels processadors de textos més utilitzats (OpenOffice i Word) i també sobre l’ús de 

traductors automàtics en línia.

Fundació Universitat Jaume I-Empresa

Fins i objectius 

La Fundació Universitat Jaume I-Empresa naix per a donar contingut al compromís de col·laborar 
amb la Universitat Jaume I en el foment i la promoció de les activitats vinculades a la formació 
permanent,  a la transferència de resultats  d'investigació,  a la inserció laboral dels  titulats i  a la 
millora del potencial de les empreses i dels sectors econòmics i socials de Castelló i té per objecte, 
entre altres: 

• Prospecció de l'entorn socioeconòmic en els àmbits de competència de la Fundació. 
• Potenciar i promoure la realització de convenis i contractes d'investigació. 

• Incrementar l'oferta universitària de formació de postgrau no reglada i de qualitat: cursos de 
postgrau, d'especialització i de formació permanent. 

• Promoure la realització d'activitats d'extensió universitària. 

• Ampliar la realització de pràctiques en empreses, impulsant la participació en programes 
nacionals i internacionals. 

• Engegar programes d'orientació i d'inserció professional i laboral. 

• Crear premis, beques i ajudes a la investigació i a la formació. 
• Qualsevol altre objectiu que puga establir-se per al compliment de les fins de la Fundació. 

Òrgans de govern 

El Patronat està compost per tots els membres del Consell Social de la Universitat Jaume I, per 
representants de la  mateixa Universitat  i  per  empreses/entitats  adherides  com a patrons.  El  seu 
president és  Rafael Benavent Adrián. 

Els òrgans de governs i la composició del Patronat són: 
• El Patronat és el màxim òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació 

Universitat Jaume I-Empresa. Actua en ple i en comissió permanent. 

• La Presidència l’exerceix el president del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, 
i ostenta aquest càrrec  Rafael Benavent Adrián. 

• La Gerència és l'òrgan encarregat d'executar les directrius i acords que el Patronat decideix i 
està assumida actualment i des de la seua constitució per  Cipriano de Mesa Díaz. 

Composició del ple del patronat
• President:  Rafael Benavent Adrian (Consell Social de l'UJI)
• Vicepresident: Antonio Barba Juan (Vicerrector de l'UJI)

• Vicepresident: Luis Batalla Romero (Fundación Luis Batalla) 
• Vicepresident:  Vicent Climent Jordà (Rector de l'UJI)

• Vicepresident:  Rafael Montero Gomis (Consell Social de l'UJI)

Vocal (Representació empreses/entitats)
• Rafael Albert Roca (Ajuntament d'Orpesa)

• Maximiano Aparici Miralles (Cerámicas Aparici S.A.)
• José Arcusa Balaguer (Colorificio Cerámico Bonet S.A.)



• Juan Antonio Baigorri García (Esmalglass S.A.)

• Juan José Benavent Estrems (Keraben S.A.)
• José Benlloch Fernández (Ajuntament de Vila-Real)

• José Luis Boix Fibla (Gestión Inmobiliaria XIOB S.L.U.)
• Julian Bolinches Sánchez (Iberdrola S.A.)

• Carlos Cabrera Ahís (Ceracasa)
• José Ramon Calpe Saera (Ajuntament de Borriana)

• Óscar Clavell López (Ajuntament de la Vall d'Uixò)
• Pablo Cruz Orozco (Ube Chemical Europe S.A.)

• Juan José Dualde Ballester (Ecocat S.L.)
• Vicente Farnós de los Santos (Projecte Cultural de Castelló S.A.)

• Francesc Enric Ferrada Ortiz (Caja Rural San José de Almassora)
• Ignacio Ferrer Ros de Ursinos (Caixa Rural Castelló)

• Jesús Ger García (Marina d'Or-Loger S.A.)
• Enrique Gimeno Escrig (Facsa)

• José Mª González Lacomba (Tau Cerámica)
• Pedro J. Hausdorff (Ferro Spain S.A.)

• Fernando Maeso Pallarés (Azuliber 1 S.L.)
• Federico Mic havila Pallarés (Torrecid S.A.)

• Manuel Monfort Tena (Transportes Monfort S.A.)
• Juan José Monzonis Martínez (Autoritat Portuària de Castelló)

• Miguel Ángel Mulet Taló (Ajuntament de Castelló)
• Joaquín Piñón Gaya (Ascer)

• Berta Rapalo Badenes (Scania. Talleres Rapalo SL)
• José Roca Vallés (CEC )

• Fernando Roig Alfonso (Pamesa S.L.)
• Vicent Sales Mateu (Diputació Provincial de Castelló)

• Pilar Sapiña Sapiña (La Caixa)
• MªJosé Sisamón Ventura (Mercadona S.A.)

• Mauro Soliva i Ramón (Ajuntament de Benicàssim)
• Antonio Tirado Jiménez (Fundació Caixa Castelló-Bancaixa)

• Enrique Vicedo Madrona (BP Oil Refineria de Castelló S.A.)
• José Miguel Viciano Roca (Quimicer S.A.)

• Enriquel Vidal Pérez (Ruralcaja)
• José Luis Vivas Llach (Civis Hoteles)

Vocal (Representació Universitat Jaume I)
• Aurelia Begochea Morancho
• Juan Carda Castelló 

• Maria Luisa Cuerda Arnau
• Carlos Feliu Mingarro 

• Mª Ángeles Fernández Izquierdo 
• Pilar García Agustín

• Vicente García Edo



• Isabel García Izquierdo

• Ignacio Morell Evangelista
• Miguel Salvador Bauzá 

Vocal (Representació Consell Social UJI)
• Pablo Baigorri García 
• Encarna Barragan Brito 

• Juan Barreda Miralles
• Alfonso Bataller Vicente 

• José Luis Breva Ferrer 
• Constantino Calero Vaquerizo 

• Rafael Cerda Ferrer
• Alfonso Ferrada Gómez

• Inmaculada Fortanet Gómez 
• Manuel González Cudilleiro 

• José Antonio Herranz Martínez 
• Javier Moliner Gargallo

• Antonio Montañana Riera 
• Mª José Morte Ruiz 

• Mª Victoria Petit Lavall 
• Sebastián Pla Colomina 

• Luis Prades Perona
• Laureà Puig Querol

• José Sos García
• Sergio Toledo Llorens 

Secretari
• Cipriano de Mesa Díaz (Director de la Fundació)  

Patronos

El Grup Xiob va subscriure l'acta d'adhesió com nou patrono. A l'any 2011, conformaren la FUE-
UJI un total 43 patrons: 

Universitat  Jaume I;  Confederació d’Empresaris  de Castelló;  ASCER; Asociación Provincial  de 
Empresas  de  la  Construcción  en  Castellón;   Autoritat  Portuària  de  Castelló;  Ajuntament  de 
Benicassim; Ajuntament de Borriana; Ajuntament de Castelló de la Plana; Ajuntament d’Orpesa del 
Mar; Ajuntament de la Vall d’Uixó; Ajuntament de Vila-real; Azuliber S.A.; BP Oil Refinería de 
Castelló;  CaixAlmassora;  Caja  Rural  Castellón;  Ceracasa  S.A.;  Cerámicas  Aparici  S.A.;  Civis 
Hoteles; Colorificio Cerámico Bonet S.A.; Diputació Provincial de Castelló; Ecocat S.A.; Edycon; 
Esmalglass  S.A;  Facsa;  Ferro  Spain,  S.A.;  Fundació  Caixa  Castelló-Bancaixa;   Iberdrola  S.A.; 
Keraben  S.A.;  La  Caixa;  Fundació  Luis  Batalla;  Marina  d’Or-Loger;  Mercadona  S.A;  Pamesa 
Cerámica S.L.; Proyecte Cultural Castelló SA; Quimicer S.A.; Ruralcaja; Scania. Talleres Rapalo; 
Taulell  S.A.;  Tau  Cerámica;  Transportes  Monfort  S.A.;  UBE  Chemical  Europe  S.A.;  Visualis 
Ibérica S.L; Xiob Grup.

Estructura Organitzativa 

L'Estructura Organitzativa de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, es configura segons les 
activitats que habitualment ve ocupant en la línia dels seus programes i projectes, de manera que 



permeta la consecució dels seus objectius. 

L'estructura organitzativa de l'entitat es reforça amb la intervenció de becaris adscrits a determinats 
projectes que,  pels  seus especials  característiques,  així ho exigeixen. Es convoquen,  de manera 
regular,  places  per  a  estudiantes  en  pràctiques  que  durant  les  seues  estades  en  l'entitat 
complementen la seua formació. 

• Àrea de I+D+i

• Àrea de Formació, Jornades, Congressos i Seminaris
• Àrea d'Ocupació, Autoocupació i Pràctiques Formatives

• Àrea d'Administració
• Àrea d'Informàtica i Comunicació

I+D+i

Des del Departament d'I+D+i, l'experiència de la Fundació està contribuint activament a convertir el 
treball dels investigadors en projectes visibles, que es materialitzen en productes i que serveixen per 
millorar els processos interns de les empreses a través de 56 convenis de col·laboració i assistències 
tècniques. 

Durant  el  2011  s'ha  fomentat  l'ús  de  la  plataforma  digital  “quienyque.com”  entre  els  Grups 
d'Investigació  com l'eina  idònia  perquè  les  empreses  coneguin  la  capacitat  investigadora  de  la 
Universitat, ja es poden visualitzar 92 vídeos dels grups de l'UJI.  En 2011 va aconseguir el nombre 
de 43.364 visites web. 

Es van desenvolupar dos “desdejunis tecnològics” amb la finalitat de presentar a les empreses en el 
que estan treballant determinats grups d'investigació.

Formació, jornades, seminaris i congresos 

A l'àrea de formació es van realitzar un total de 102 cursos de diversa envergadura que versen sobre 
temes variats i amb 1,693 alumnes en total i amb més de 8.000 hores de docència.

Es van signar dos convenis de col·laboració en temes de formació amb el Col·legi d'Enginyers  
Industrials i el Col·legi de Metges, tots dos de Castelló. 

Durant el 2011 es va iniciar en la FUE-UJI la formació “Live Learning” basada en videosesiones en 
directe. 

Cal destacar també el naixement de l'Escola Superior Universitat Empresa, ESUE.

A l'àrea de Congressos s'han realitzat un total de 19 esdeveniments, amb 1.430 participants.

El “14º Congrés de Turisme Universitat  i  Empresa” es consolida entre els  nostres congressos i 
ressaltem el “IV Congrés autonòmic d'Alzheimer”, activitat reconeguda com d'interès sanitari per la 
Consellería de Sanitat. 

Pràctiques lliures formatives

Quant  al  Programa  de  Pràctiques  Lliures  Formatives,  destinat  a  alumnes  dels  últims  cursos  i 
alumnes de postgrau, la Fundació va proporcionar 964 estades i es van signar 90 nous convenis amb 
diferents  entitats,  romanent  vigents  1.276 convenis  de  cooperació educativa  amb empreses  que 
acullen a estudiants en pràctiques. 

Els perfils més sol·licitats per les empreses corresponen a les titulacions de Ciències Empresarials, 
ADEM, Publicitat i Relacions Públiques i Enginyeria Industrial.



Fòrum Jovellanos de Foment Empresarial

Des del Fòrum Jovellanos, s'ha participat de forma molt activa en activitats de caràcter emprenedor 
tals com Embulla't Castelló 2011 i el Dia de la Persona Emprenedora de la Comunitat Valenciana. 

Centre associat al SERVEF

Es van tancar 45 ofertes de treball qualificat i es van realitzar 844 entrevistes ocupacionals. 

tumeves.com, videopresenta't, mostra el que vals i empra't 

La FUE-UJI dóna suport al costat d'altres Entitats a "tumeves.com", que és una xarxa social per a 
professionals  basada  en  videopresentacions  i  dirigida  a  candidats  amb estudis  universitaris  que 
estiguin buscant feina i a empreses que busquin personal qualificat. A l'any 2011 ha rebut més de 
192.000 visites i  va comptar amb 164 videopresentacions i 237 empreses registrades.

Informàtica

En el Departament d'Informàtica es ressalten les millores en funcionalitats de la pàgina Web de la  
FUE-UJI, de tumeves.com i de FUE-Fàcil. Així com l'extranet per a Vicerectorat d'Estudiants de la 
Universitat Jaume I.

Comunicació

En Comunicació s'han enviat un total de 198 notes de premsa plasmades en 353 aparicions en els  
mitjans  de  comunicació  escrits.  D'altra  banda,  la  FUE-UJI  té  una  participació  molt  activa  en 
diverses xarxes socials: Facebook, Twitter, Linkedln o Canal Youtube.

L'AGENDA MENSUAL D'ACTIVITATS de la FUE-UJI s'ha convertit, juntament amb la pàgina 
Web i el butlletí “elfue.com”, en el principal instrument de comunicació — tant extern com a intern 
– de les activitats que duu a terme l'Entitat. Aquesta informació es difon en format electrònic. En 
total se li remet a més de 15.000 destinataris.

Amb caràcter  mensual,  el  butlletí  “elfue.com” recull  les  principals  actuacions  que organitza  la 
Fundació, així com unes altres d'interès general. Aquesta informació s'envia, en format pdf a més de 
set-centes persones.

La  FUE-UJI  va  rebre  dos  guardons  en  2011:  premi  per  la  seva  Labor  Formativa  Destacada 
Economia 3—Castelló i premi Onda Cero Castelló de l'Educació.

Fundació Isonomia

Presentació

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, entitat privada sense ànim de lucre que depèn de 
l’UJI, té com a finalitat la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes així com d’altres 
col·lectius desfavorits. 

Els seus principals objectius són: 
• Promoure la formació en igualtat de gènere: grau, postgrau així com la formació continuada de 

capacitació i de reciclatge.

• Valorar l’impacte de la desigualtat entre dones i homes i dissenyar alternatives que permeten 
minimitzar  les  seues  conseqüències  en  els  diferents  àmbits  d’intervenció:  empreses, 
institucions i organitzacions socials.

• Facilitar,  incorporant  la  perspectiva  de  gènere,  la  recerca  i  el  desenvolupament  d’idees 
innovadores i l’articulació de nous models de referència.



• Crear fòrums d’interlocució i diàleg en matèria d’igualtat.

• Assessorar  i  orientar  les  organitzacions  [públiques  o privades]  per  a  la  incorporació  de  la 
igualtat de dones i homes com a criteri de qualitat.

• Contribuir a la implantació i al desenvolupament de les polítiques d’igualtat i prevenció de les 
violències de gènere en qualsevol àmbit on es desenvolupe la vida de les persones.

Del curs 2011/12 cal destacar que la Fundació Isonomia celebra els seus deu anys de treball [2002-
2012] en la promoció de la igualtat de dones i homes a la Universitat Jaume I  i als pobles de la  
Xarxa Isonomia de Municipis per a la Igualtat de Dones i Homes.

A més, com a reconeixement a la llavor realitzada a favor de la promoció de la  conciliació de la 
vida  laboral,  familiar  i  personal,  i  a la  responsabilitat  social,  la  Fundació Isonomia -Universitat 
Jaume I ha rebut el Premio Nacional Alares 2012 en la modalitat d’universitats. 

La Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat

Entre les seues característiques cal destacar que la seua estructura, a la província de Castelló i a la 
resta del territori espanyol se suporta sobre la Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat efectiva 
de dones i homes ( http://isonomia.uji.es/redisonomia     ) amb 95 ajuntaments, la qual es un camp 
privilegiat per a treballar la promoció de la igualtat. 

Principals activitats

La formació en matèria d’Igualtat 

Formació de postgrau en línia
• Programa  oficial de  postgrau interuniversitari i internacional en igualtat i gènere en l’àmbit 

públic i privat [60 ECTS]. V Edició.
• Curs de postgrau Especialista en agent d’igualdad [25 ECTS]. II Edició. 

http://isonomia.uji.es/redisonomia


Formació continuada i permanent 

En línia
• Curs “Els homes davant els reptes del segle XXI: les noves masculinitats”: 100 hores.

• Curs “Claus per a implementar les polítiques d’igualtat a l’àmbit municipal”. 30 hores.
• Curs “En el gènere informàtic... Iguala’t”. 40 hores. Vinaros.

Presencial
• Formació en Igualtat al Pla de formació a l’UJI (PDI, PAS i alumnat). 
• Curs d’emprenedoria per a dones. 60 hores. Xarxa Isonomia de Municipis . 

La investigació

Acadèmica
• Fundació Isonomia coordina el Centre de Coordinació d’Estudis de Gènere de les Universitats 

Públiques Valencianes.

• VI Jornades sobre els estudis de les dones i de gènere en les universitats valencianes. 24 d’abril 
de 2012. UJI

• Convocatòria i  decisió del V Premi d’Investigació "Presen Sáez de Descatllar"

• Grup d’Investigació Isonomia [Interdisciplinari]
• V Seminari  sobre l’aplicació  de  la  Llei  orgànica  3/2007,  de 22 de  març,  per  a  la  igualtat 

efectiva de dones i homes. 7 i 8 de març de 2012. UJI.

 

Grups de treball social
• Grup de treball al voltant de la discapacitat

• Grup de treball al voltant de la de  la violència de gènere
• Grup de treball al voltant del desenvolupament local igualitari

Projectes 

Projecte Emprèn-dona. 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Projecte Telegrafies: trencant barreres 

FECYT. Universitat Politècnica de València.

VII Biennal d’Art del Rebuig 2011-2012

Universitat Jaume I, Ajuntament de Castelló; Diputació de Castelló. CAM Obra Social i Fundació 
Dàvalos Fletcher.

Programes d’Interlocució i Participació Social
• VIII Congrés Estatal Isonomia: El gènere de l’economia o l’economia de gènere.
• VII Seminari contra la Violència de Gènere. 23 de novembre de 2012.UJI.

• Activitats al voltant del 8 de març. Març 2011.
• Concurs “La meua gran dona”

• Plataforma ciutadana de participació i control sobre la igualtat d’oportunitats.
• Cicle  de  conferències,  col·loquis  i  xarrades  al  voltant  de  la  igualtat  i  la  prevenció  de  la 

violència de gènere.



• Exposicions fotogràfiques per a la promoció de la igualtat. 

• Campanya per a la promoció de la igualtat efectiva i prevenció de la violència de gènere  al 
medi rural.

Publicacions
• Actes del VIII Congres Estatal Isonomia.
• Catàleg de la VII Biennal Art del Rebuig.

• Butlletí Redisonomia.

Portals web
• http://isonomia.uji.es     
• http://isonomia.uji.es/redisonomia     

• http://plataformaisonomia.uji.es/eduigualdad     
• http://isonomia.uji.es/interuniversitario     

Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació 
de la Comunitat Valenciana

Introducció

Amb data 12 de desembre de 2006, la Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la 
Comunitat Valenciana va quedar constituïda mitjançant la corresponent inscripció en el Registre de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el número 79 (C) i amb la classificació de caràcter 
cultural. Així mateix, van ser inscrits en el  registre esmentat els Estatuts pels quals es regeix la 
Fundació, protocol·litzats davant de notari en l’escriptura de constitució de data 26 d’octubre de 
2006,  i  el  nomenament  del  primer  Patronat  de  la  Fundació,  òrgan  de  govern,  representació  i  
administració de l’entitat.

Els Estatuts de la Fundació, en què es reflecteixen el seu objecte, la composició dels seus òrgans de 
govern i mitjançant els quals es regeix, van estar aprovats pels següents òrgans de la Universitat  
Jaume I: Consell de Govern núm. 1, de 17 de juliol del 2006, i Consell Social núm. 13, de 19 de 
juliol del 2006.

La Fundació General de la Universitat Jaume I, segons s’indica en els seus Estatuts, és una entitat  
sense ànim de lucre, amb caràcter educatiu, cultural, científic, tècnic, esportiu, de cooperació al 
desenvolupament  sostenible,  de  defensa  del  medi  ambient,  de  la  cultura  pròpia  i  dels  valors 
estatutaris,  de foment de la investigació,  de promoció del voluntariat  i,  en general,  de suport  a 
l’activitat universitària. En definitiva, la Fundació té com a objecte col·laborar amb la Universitat 
Jaume I en el desenvolupament i la gestió d’aquelles activitats que contribuïsquen a la millora en la  
prestació dels serveis universitaris.

La Fundació, segons la normativa vigent sobre contractació del sector públic, té la condició de mitjà 
propi instrumental i servei tècnic de la Universitat Jaume I. Per tant, la relació de la Fundació amb 
la Universitat Jaume I té naturalesa instrumental i no contractual. En conseqüència, la Universitat 
pot encarregar a la Fundació l’execució de qualsevol prestació relacionada amb l’objecte social 
referit en l’article 6 dels seus Estatuts, a través d’encàrrecs de gestió que es formalitzaran mitjançant 
la subscripció de convenis específics de col·laboració, en l’àmbit del conveni marc signat entre 
ambdues entitats.

http://isonomia.uji.es/interuniversitario
http://plataformaisonomia.uji.es/eduigualdad
http://isonomia.uji.es/redisonomia
http://isonomia.uji.es/


En març de 2011, el Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana va inscriure al Registre 
de Fundacions els nous Estatuts de la Fundació, que recullen la condició de mitjà propi instrumental 
anteriorment  esmentada,  així  com  la  nova  denominació  de  l’entitat:  Fundació  General  de  la 
Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana.

El desenvolupament de l’objecte de la Fundació s’ha d’efectuar, entre altres, a través d’alguna dels 
activitats següents:

• Cooperar en el compliment de les funcions pròpies de la Universitat, omplint i millorant 
aqueixes activitats realitzades per l’estructura de la Universitat o les entitats que en depenen ja 
existents.

• Gestionar diverses infraestructures de la Universitat Jaume I i els serveis vinculats amb 
aquestes.

• Fomentar la innovació, el desenvolupament tecnològic i la utilització de les noves tecnologies 
en la investigació, la docència i en la gestió.

• Fomentar la qualitat en la gestió universitària.
• Fomentar la inserció laboral de l’estudiantat i de les titulades i titulats universitaris.

• Promoure el coneixement de la llengua i cultura pròpia, d’altres idiomes, i del castellà per a 
estrangers.

• Promoure la realització d’activitats culturals.

• Fomentar els valors recollits en els Estatuts de la Universitat Jaume I.
• Fomentar la cooperació amb unes altres institucions, en especial en matèria de cooperació al 

desenvolupament.

• Promoure la realització d’activitats i projectes conduents a la captació de fons externs per a la 
realització de les activitats pròpies de la Universitat.

Aquestes  activitats  s’han  d’exercir  en  coordinació  amb  les  activitats  ja  desenvolupades  per 
l’estructura  de  la  Universitat  i  es  procurarà  la  col·laboració  entre  la  Fundació,  els  serveis 
universitaris i la resta d’entitats i fundacions que en depenen de la Universitat per al compliment 
dels seus objectius.

Són potencials beneficiaris de la Fundació els destinataris habituals dels serveis universitaris. La 
Fundació atorgarà,  amb criteris  d’imparcialitat,  objectivitat  i  no discriminació,  els beneficis que 
obtinga a les persones o entitats que reunisquen les condicions expressades anteriorment i estime el 
Patronat  que  són legítimes  creditores  d’aqueixos,  d’acord  amb les  bases,  normes  o  regles  que 
establisca amb aqueix propòsit.

Activitats més significatives realitzades durant el curs 2011/12

Convenis de col·laboració 

Convenis de col·laboració signats amb la Universitat Jaume I: 
• Renovació del conveni marc de col·laboració. 
• Renovació del conveni específic de col·laboració que regula l’encàrrec de gestió de l’Escola 

d’Estiu dels Xiquets i Xiquetes. 

Conveni de cooperació educativa signat amb l’Associació Cultural Món Màgic, que regula l’estada 
en pràctiques  formatives  no laborals  d’alumnat  de cursos  de  monitor  de temps lliure  infantil  i 
juvenil. 

Conveni de cooperació educativa signat amb Accent Escola d’Animadors, que regula l’estada en 
pràctiques formatives no laborals d’alumnat de cursos de monitor de temps lliure infantil i juvenil.

Elaboració de la documentació comptable i pressupostària 



Com cada any,  la  Fundació  General  de  la  Universitat  Jaume I  ha  elaborat  els  documents  que 
configuren  la  informació  comptable  i  pressupostària  de  l’entitat,  els  quals  s’han  presentat  al 
Protectorat  de  Fundacions  de  la  Comunitat  Valenciana,  aprovats  prèviament  en  les  respectives 
reunions del Patronat: 

• El pla d’actuació per a l’exercici 2012, amb el pressupost i la seua memòria explicativa. 

• Els comptes anuals de 2011, amb el balanç, el compte de resultats i les memòries de gestió 
econòmica i d’activitats fundacionals. 

Reunions dels òrgans de govern i gestió 
En aquest període la Comissió Executiva de la Fundació ha mantingut diverses reunions, en les 
quals s’han tractat diferents temes de gestió de l’entitat: el pla d’actuació per al proper any, estudi 
del pressupost, comptes anuals de l’exercici anterior, etc., la qual cosa ha permès la preparació i 
desenvolupament de les dues reunions del Patronat de la Fundació General que s’han celebrat al 
llarg d’aquest curs: 

• La reunió número 11 del Patronat es va portar a terme el 19 de desembre de 2011, en la qual, 
segons s’indicava en l’ordre del dia, es va procedir a l’aprovació del pla d’actuació de la 
Fundació per a l’any 2012, amb el pressupost i la seua memòria explicativa. 

• La 12a reunió del Patronat es va celebrar el 19 d’abril de 2012. Un dels punts més rellevants 
que s’hi van tractar var ser la presentació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2011 de 
la Fundació, així com de l’informe d’auditoria voluntària, amb opinió favorable a tots els 
efectes.

Activitats per programes 
En el grup d’activitats de col·laboració de la Fundació General amb la Universitat Jaume I, s’han 
portat a terme durant el curs 2011/12 els següents programes, previstos en el pla d’actuació de 
l’entitat: 
 

1. Desenvolupament i gestió d’activitats per a l’avaluació de la docència
La Universitat Jaume I té una vocació irrenunciable d’excel·lència acadèmica i científica que 
l’obliga a una millora contínua de la qualitat dels serveis que presta a la societat en el camp de la 
docència, la investigació i la cultura. Mitjançant aquest tipus d’avaluacions, es possibilita 
l’establiment d’un sistema de promoció del professorat, es permet detectar necessitats formatives i 
es desenvolupa una major interactivitat entre professorat i estudiantat. 

En aquest sentit, la Fundació General, abans de la finalització de cadascun dels dos semestres del 
curs acadèmic 2011/12, ha portat a terme les diferents tasques que configuren el procés de 
l’avaluació docent del professorat durant aquest període lectiu: la planificació amb el professorat de 
les dates i horaris de les enquestes, la realització de les enquestes de satisfacció a l’estudiantat, la 
digitalització i el tractament informàtic de les dades obtingudes, i la gestió administrativa derivada 
de tal actuació. 

2. Gestió i desenvolupament de l’Escola d’Estiu dels Xiquets i Xiquetes
L’Escola d’Estiu és un projecte lúdic i formatiu adreçat als fills i filles, de 4 a 16 anys, del PDI, PAS 
i estudiantat de la Universitat Jaume I, i obert també a la resta de la societat castellonenca, amb 
l’objectiu de donar una oferta de qualitat formativa, supervisada i desenvolupada dins del marc 
universitari. El projecte té l’objectiu final de potenciar una societat tolerant, solidària, oberta a 
diferents cultures, amb hàbits esportius i de respecte a la naturalesa. 

En 2012 s’ha celebrat la quinzena edició l’Escola d’Estiu dels xiquets i xiquetes, gestionada i 
desenvolupada per la Fundació General, en estreta col·laboració amb el Vicerectorat de Fundacions 
i Responsabilitat Social, i la cooperació del Servei d’Esports. A través del conveni de col·laboració 
signat amb la Universitat Jaume I, la Fundació ha gestionat i ha portat a terme les diferents 



actuacions que configuren l’esmentada activitat: gestió econòmica i administrativa, contractació 
dels recursos, serveis i subministraments, coordinació tècnica i realització de les activitats de 
l’Escola. En aquesta edició, el nombre total de participants entre les dues quinzenes ha sigut de 577, 
repartits entre els diferents grups que es configuren per any de naixement. 

3. Activitats informatives i de comunicació amb entitats públiques i privades

La Fundació General, en col·laboració amb la Universitat Jaume I i altres institucions públiques i 
privades, té entre les seues funcions més rellevants promoure i fomentar la investigació científica, 
humanística i tècnica, prestar suport a la gestió d’infraestructures i serveis, així com col·laborar en 
totes aquelles activitats que contribuïsquen a potenciar les relacions entre la Universitat i les 
organitzacions i entitats que dinamitzen el seu entorn social. 
El marc de qualitat de la Universitat Jaume I considera als clients de la institució essencials per a 
l’establiment d’objectius i disseny de serveis i processos. Així mateix, el sistema de direcció 
estratègica de la Universitat planteja, dins del seu mapa estratègic de l’àmbit de la generació i 
transferència dels seus coneixements, l’increment de la satisfacció dels clients de la investigació, 
amb la finalitat de proporcionar evidències per a aconseguir una millora contínua dels serveis que 
s’ofereixen. 

Amb aquest objectiu, la Fundació General ha col·laborat i col·labora en la gestió i desenvolupament 
de les següents activitats informatives i de comunicació: 

• Oferir informació als organismes i entitats públiques i privades, sobre l’assistència i 
col·laboració que en les àrees formativa, investigadora o d’assessorament els pot oferir la 
Universitat Jaume I. 

• Facilitar els contactes i la comunicació amb els departaments, centres o grups investigadors 
més adequats en cada cas, així com el seguiment posterior dels diferents projectes que es 
puguen desplegar. 

• Elaboració i manteniment del catàleg dels grups d’investigació que despleguen els seus 
projectes en la Universitat Jaume I. 

• En col·laboració amb l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ), la realització 
de les enquestes de satisfacció d’entitats i organismes públics i privats que han signat convenis 
de investigació amb la Universitat Jaume I a través de l’Oficina de Cooperació en Investigació 
i Desenvolupament Tecnològic (OCIT), unitat encarregada de promoure i gestionar les 
activitats d’investigació i d’innovació tecnològica. 

4. Activitats de suport i col·laboració amb a la comunitat universitària

La  Fundació  General  de  la  Universitat  Jaume  I  té  com  un  de  les  seues  fins  més  rellevants 
col·laborar activament amb la comunitat  universitària i  donar suport  a l’estudiantat  en totes les 
diverses facetes de la seua formació, tant professional com personal, mitjançant el desenvolupament 
d’activitats educatives, culturals, esportives, solidàries, de cooperació, etc. 

El Consell de l’Estudiantat, a través dels seus representants en el Consell de Govern, va plantejar la  
necessitat d’incorporar nou material bibliogràfic per a consulta i ajuda a l’estudi de l’alumnat de la 
Universitat  Jaume  I.  La  Fundació  General,  en  compliment  del  seu  objecte  fundacional  de 
col·laborar activament en suport de la comunitat universitària, ha atès les necessitats plantejades i 
ha dut a terme l’adquisició i  donació del material  bibliogràfic a la  biblioteca de la Universitat, 
perquè el pose a disposició de les persones que necessiten usar-lo per al desplegament de la seua 
activitat formativa. 



Aquesta  iniciativa  va  ser  promoguda  pel  Consell  de  l’Estudiantat,  amb  la  participació  del 
Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa; la Biblioteca i Centre de Documentació, 
i la col·laboració de la Fundació General de la Universitat Jaume I. 

5. Gestió de beques i ajudes a l’estudi per a cursos de postgrau
Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament formatiu i professional de l’alumnat universitari 
que ha destacat pel seu rendiment acadèmic, la Fundació ha participat conjuntament amb la 
Universitat Jaume I i les entitats patrocinadores de les ajudes, en les convocatòries de beques per a 
la realització d’estudis de postgrau a la Universitat Jaume I. La entitat s’ha responsabilitzat de la 
gestió econòmica i administrativa, de l’assessorament i informació a l’alumnat, gestió de les 
sol·licituds, resolució i adjudicació de les ajudes. 

La Fundació General, en estreta col·laboració amb el Vicerectorat d’Estudis i EEES i el 
d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, ha participat en la gestió material de les beques 
següents: 

• Beques finançades pel Banco Santander, per a la realització d’estudis de màster a la Universitat 
Jaume I. 

• Beques finançades per la Fundació Balaguer-Gonel Hermanos, per a la realització d’estudis de 
postgrau a la Universitat Jaume I, 

6. Suport a la promoció i gestió dels estudis de postgrau

Per a contribuir i potenciar el procés formatiu de les titulades i titulats universitaris, és de capital 
importància promocionar i prestar suport als estudis de màster que ofereix la Universitat Jaume I, i 
de manera més significativa a aquells que reuneixen determinades característiques que fan que el 
seu desenvolupament i gestió siga d’especial complexitat i rellevància, com són: 

• Elevat component internacional. 
• Màsters interuniversitaris que es desenvolupament mitjançant convenis signats amb altres 

institucions universitàries. 

• Ensenyances virtuals, no presencials, amb un ús rellevant de les TIC. 
• Estudis amb un resultat economicofinancer positiu i suficient. 

En la línia de participació i suport que la Fundació General presta als mencionats estudis, durant el 
curs 2011/12 s’ha dut a terme la promoció i el suport a la gestió de diversos màsters que imparteix 
la Universitat Jaume I en les seues diferents àrees del coneixement, la qual cosa ha constituït un 
valuós mecanisme per a potenciar la seua acceptació i major demanda per part de l’alumnat. 



Parc Científic, Tecnológic i Empresarial de la 
Universitat Jaume I, S.L.

Durant l’exercici 2011, aquestes han sigut les accions més rellevants realitzades per espaitec:

Les nostres infraestructures

Amb  una  zona  urbanitzable  de  64.776  m2,  amb  superfície  construïble  de  94.500  m2,  amb  22 
parcel·les de fins a  cinc plantes per  edifici,  comptem ja amb tres edificis  construïts:  espaitec1,  
edifici  incubadora del  Parc amb empreses spin-off i  start-up,  edifici  Walhalla  de Tissat,  primer 
projecte tractor d’espaitec i Data Center qualificat com TIER IV. El 26 gener de 2011 va tindre lloc 
l’acte de col·locació de la primera pedra de Walhalla i la inauguració va ser el 14 setembre de 2011.  
Es preveu que l’edifici  espaitec2,  Centre d’Intercanvi de Coneixement i  Innovació s’inaugurarà 
durant el primer trimestre de 2012.

   

   

Les nostres relacions amb l’UJI

Des de l’entitat gestora del Parc es fomenta la col·laboració entre empreses i grups d’investigació 
de la Universitat Jaume I. A més d’empreses spin-off sorgides de grups d’investigació, es remarca 
que totes les empreses, independentment del sector en què operen i el grau de maduresa en què es  
troben, tinguen algun tipus de relació amb els investigadors de l’UJI. Per a aconseguir-ho s’han 
realitzat, entre altres, les activitats següents:

• Participació  de  les  empreses  del  Parc  en  jornades  de  divulgació  d’activitats  per  a  grups 
d’investigació  com  ara  la  recentment  realitzada  per  l’INIT,  Institut  de  Nova  Imatge  i 
Tecnologies, el passat 29 de novembre de 2011.

• Convocatòria  2011  Projectes  d’Innovació  UJI-Empresa,  amb  l’objectiu  de  desenvolupar 



projectes  d’innovació  tecnològica  en  consorci  entre  universitats  i  empreses  orientades  a 
l’obtenció de nous productes, processos o serveis que suposen innovació i tinguen capacitat 
comercial. 

• Programa Start-UJI de  creació d’empreses:  iniciativa coordinada per  l’OCIT,  l’objectiu  del 
qual és detectar i madurar oportunitats empresarials dins de l’entorn universitari que puguen 
donar  lloc  a  empreses  de  base  tecnològica  (EBT’s)  i  empreses  innovadores  o  de  caràcter 
tecnològic (EICT).

• Fira  Future:  des  de  2009  espaitec té  un  estand  en  aquesta  Fira  d’Ocupació  i  Formació 
organitzada per l’Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I per a donar resposta a la 
demanda d’informació, per part de la població, sobre el sector de la formació i l’ocupació. 
Algunes empreses del Parc han participat en processos de selecció de personal durant la fira.

• Jornada sobre el reglament REACH a càrrec de la doctora en Química, María Sokolova, febrer 
2011.

• Jornades  de  foment  de  la  iniciativa  emprenedora  espaitec i  Càtedra  Increa.  Des  de  2009 
s’organitzen visites a les instal·lacions d’espaitec per a grups d’estudiants. Juntament amb Ia 
Càtedra Increa se’ls informa sobre accions formatives específiques per a la creació d’empreses 
innovadores i es mostren les instal·lacions i serveis que ofereix el Parc.

   

Les nostres relacions amb les empreses del Parc

Són 36 entitats vinculades al Parc, tant físicament com virtualment: 17 en el sector TIC, 4 en el  
sector salut,  2 en el  de sostenibilitat,  2 en els  materials intel·ligents,  5 en les tecnologies de la  
producció industrial i 6 en els serveis avançats.

Al tancament de l’exercici 2011 es preveu una facturació per part de les empreses vinculades al 
Parc de 72 milions d’euros, amb 360 persones altament qualificades treballant en aquestes, de les 
quals 80 es dediquen a la investigació, desenvolupament i innovació.

S’han realitzat gravacions de les empreses del Parc tant en anglès com en castellà, en col·laboració 
amb  l’empresa  SimonG,  disponibles  en  la  nova  plataforma  multimèdia  d’empreses del  Parc 
www.empresas.espaitec.uji.es. L’objectiu és incrementar la visibilitat de les empreses i reafirmar-se 
com a referent  de la  innovació per a  la  diversificació del  teixit  empresarial  de la  província  de 
Castelló.



   

                            

espaitec 2.0. la presencia del Parc en les xarxes socials

Tots els membres de l’equip gestor d’espaitec i la mateixa institució tenen un perfil en les principals 
xarxes socials com ara: Facebook, Linkedin, Twitter, Flickr i Youtube.       

                         

Aplicació de espaitec para iPhone

La firma Cuatroochenta,  empresa  d’espaitec,  ha  desenvolupat  l’aplicació  de descàrrega gratuïta 
d’espaitec per al dispositiu mòbil iPhone. Una aplicació corporativa amb tota la informació sobre el 
Parc, incloent-hi un complet directori amb les empreses innovadores d’espaitec.



                            

Web d'espaitec 

Nou web d’espaitec www.espaitec.uji.es, eina de comunicació d’abast global concebut com un espai 
per a donar a conèixer el projecte del Parc Científic, els serveis oferits a les empreses i institucions i 
especialment, l’oferta d’empreses al Parc vinculades i les fites aconseguides per aquestes.

               

e’suc espaitec 

Es  tracta  d’una  iniciativa  d’espaitec que  a  manera  de  desdejuni-meeting  informal  hem pretés 
difondre tecnologies, bones pràctiques de gestió empresarial, per a fomentar el networking entre les 
empreses ubicades al Parc.

Amb una  duració  de  45  minuts,  en  cada  sessió,  a  criteri  del  Departament  de  Comunicació   i 
Màrqueting  del  Parc,  s’han  abordat  diferents  qüestions  relacionades  amb  l’ús  de  les  noves 
tecnologies per a incrementar la productivitat i l’eficiència de la gestió empresarial de les empreses 
instal·lades  al  Parc.  De  la  mateixa  manera,  s’ha  promogut  la  interacció  entre  elles  per  a  la  
intrageneració de possibles oportunitats de negoci. Per a això, les empreses del Parc presenten els 
seus productes o serveis a la resta d’empreses, llançant possibilitats de cooperació a la resta. 



Adjuntem alguns dels e’sucs realizats durant 2011:

       

   

     



   

    

Finançament de les empreses del Parc

L’obtenció del finançament necessari  per a les iniciatives empresarials de les empreses de base 
tecnològica  ubicades  al  parc  científic  de  l’UJI   s’ha  recolzat  en  els  diferents  fòrums  d’àmbit 
nacional  existents  com ara:  el  Fòrum Keiretsu a Barcelona,  Fòrum Inversió a la  Innovació del 
CEEI, Fòrum Inversió CVBAN i Fòrum NEOTEC de Capital Risc. Són instruments per a avaluar 
els projectes per experts en inversió tecnològica.

• El  Fòrum  Keiretsu  Fòrum  Barcelona  és  un  entorn  favorable  per  a  presentar  projectes 
d’inversió,  accepta  propostes  d’inversió  de  qualsevol  tipus  d’empreses  amb  potencial  de 
creixement,  de  qualsevol  sector  d’activitat.  Per  mitjà  d’un  procés  de  selecció  avaluació  i 
inversió,  els  emprenedors  presenten  els  seus  projectes  i  Keiretsu  Fòrum  els  assegura  la 
presència d’una important concentració d’inversors potencials, acreditats, solvents i interessats 
seriosament, a més d’altres inversors corporatius, consellers d’empreses, consultors, etc.

• Fòrums de  finançament per a la innovació organitzats pels diferents CEEI de la Comunitat 
Valenciana i a Castelló organitzats per  espaitec conjuntament amb CEEI Castelló. Dirigit a 
emprenedors  i  pimes  innovadores  o  de  base  tecnològica  amb  necessitats  de  finançament, 
inversors  privats,  col·lectius  o  empreses  d’inversió  i  agents  del  sistema  financer  estan 
promoguts per l’IMPIVA, i amb els quals col·laborem juntament amb el CEEI de Castelló. 



Compten amb la participació de diferents experts de l’àmbit econòmic i financer que tracten 
d’exposar els seus coneixements sobre els instruments de finançament a la innovació, a més de 
la presentació d’empreses als inversors. 

• Fòrums Inversió CVBAN, com a socis de CVBAN, associació sense ànim de lucre que té com 
a principal objectiu acostar la fórmula de la inversió privada al màxim nombre d’emprenedors i 
agrupar inversors privats per a facilitar-los l’accés a projectes interessants per la qual cosa 
convoca  el  Fòrum  d’Inversió  per  als  seus  socis  i  invitats  d’aquests  en  què  es  presenten 
projectes d’inversió amb capacitat  de creixement  i  innovació per mitjà  de la  trobada entre 
emprenedors i Business Angels de la Comunitat Valenciana.

• Fòrum RUVID – rePCV – CVBAN

• Fòrum NEOTEC  Capital  Risc,  enguany  tindrà  lloc  el  X  Fòrum Neotec  el  pròxim 10  de 
novembre de 2011 a la  Rioja.  És un fòrum de trobada entre inversors i  empreses de base 
tecnològica  EBT immerses  en  rondes  de  finançament.  Reuneix  inversors  i  empreses  amb 
projectes  d’innovació  tecnològica  que  desenvolupen  la  seua  activitat  en  diferents  àrees 
tecnològiques amb l’objectiu que compartisquen les seues idees i sorgisquen noves oportunitats 
‘inversió.  El  Programa  és  una  iniciativa  conjunta  del  Centre  per  al  Desenvolupament 
Tecnològic  Industrial  (CDTI),  que  posseeix  un  extens  coneixement  sobre  les  tecnologies 
innovadores i el finançament de projectes tecnològics i el Fons Europeu d’Inversions (FEI), 
que compta amb àmplia experiència en la indústria de capital risc a Europa.

• Visita al BEI, per a explorar possible presentació d’un programa de finançament des d’APTE.

• Contactes  amb  AEBAN  (Associació  Nacional  de  Business  Angels)  i  ASCRI  (Associació 
d’Entitats i Societats de Capital Risc).

Projecte Crash Business Accelerator Institute (e’CRASH BAI), per a acceleració 
de les empreses del Parc

A través  del  Parc  Científic  i  Tecnològic  de  la  Universitat  Jaume  I,  espaitec,  hem llançat  una 
iniciativa perquè qualsevol idea puga convertir-se en una iniciativa empresarial amb un grau d’èxit 
garantit. 

Hem comptat amb la col·laboració de l’Institut de Creativitat Aplicada, ICA, en el desenvolupament 
de la part corresponent al pla estratègic d’espaitec, per a l’acceleració d’empreses del Parc, gràcies a 
la seua metodologia específicament dissenyada per a aconseguir grans idees i integrar el pensament 
creatiu de les empreses per a l’acceleració dels seus negocis.

Presentació en col·laboració amb Becode i Yarak Seed en la metodologia LEARN START-UP, que 
permet accelerar processos de creació de valor en empreses TIC.

Col·laboració amb Business Booster, accelerador d’empreses TIC a València.

Preparació del projecte de coneixement empresarial i acceleració d’empreses gasela EBT  i 2i, en 
col·laboració amb Business Innovation.

 La nostra relació amb la p rovíncia de Castelló 
• Col·laboració amb diferents ajuntaments de la província de Castelló (Onda, Vila-real, Vinaròs, 

Benicàssim...) per a identificar i  donar suport   a  les necessitats empresarials que poden ser 
cobertes per entitats de coneixement i tecnologia a través de resultats d’investigació.

• Col·laboració  i  participació  en  la  difusió  dels  centres  de  dinamització  econòmica  i  social 
(CEDIXES) de la Diputació de Castelló, distribuïts per l’interior de la província, cohesionant el 
territori  a  través  de  projectes  integrats  de  regeneració  rural  a  partir  de  les  necessitats 
intrínseques del territori i d’iniciatives empresarials per a cobrir les dites necessitats.

• Generació de connectors (plugins net) entre el teixit empresarial de la província de Castelló i el 
sistema global d’innovació a través del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I. 



Aquests connectors  afavoreixen l’intercanvi  de coneixement  de noves  tecnologies i  facilita 
l’intercanvi d’experiències en un marc “push-pull” (oferta versus demanda).

• Col·laboració en Congrés de Màrqueting organitzat per Aemark.
• Organització i participació en el Fòrum Innovem Junts.

• Assistència al seminari d’innovació de Comval Emprende.

Promoció de l’emprenedorisme a la província de Castelló 
• Enrédate (trobada empresarial i networking) 

El passat dia 23 setembre de 2011 es va celebrar la segona edició de la  trobada empresarial 
Enrédate Castelló 2011. La Jornada la celebrem a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló. 
Dirigida tant a empresaris consolidats com emprenedors que estan plantejant-se posar en marxa 
un negoci, va servir per a crear noves oportunitats, generar xarxes, fer networking, contactes, 
intercanviar opinions, conèixer tendències, sectors emergents, mercats internacionals, etc.

La Jornada es va desenvolupar amb la celebració 6 tallers pràctics. El taller 3 va ser moderat 
per Paco Negre, CEO espaitec, “Creixement empresarial: claus de l’èxit per a ser eficaç en 
l’impuls empresarial”. 
La trobada va continuar amb una conferència plenària moderada per Juan Antonio Bertolín, 
COI/CPO d’espaitec, amb el títol “Podem ser catalitzadors del canvi?”

   
• Dia de la Persona Emprenedora de Castelló (21 d’octubre de 2011)

Com a antesala al Dia de la Persona Emprenedora de la Comunitat Valenciana, el passat 21 
octubre de 2011 va tindre lloc a l’aula magna de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de 
l’UJI, la tercera edició del “Dia de la Persona Emprenedora de Castelló”. Va començar amb 
una  taula  redona  on  joves  emprenedors  van  explicar  la  seua  experiència  de  projecte 
empresarial. Després es va comptar amb la presència en el plenari de Beatriz Irún, que ens va 
contar  com va  emprendre  el  seu  negoci  a  Xina  i  la  interessant  conferència  de  Lotfi  El-
Ghandouri, expert en innovació i creativitat.
Finalment,  es  van  entregar  Premis  Monkey,  millors  projectes  empresarials  realitzats  per 
estudiants de la província.

• Iweekend 
   

Jornada en què col·labora en l’organització espaitec per a promoure l’esperit emprenedor en noves 
tecnologies, en la qual es va reunir més de 50 emprenedors amb distints perfils durant un cap de 
setmana intensiu per a desenvolupar productes en equips i ajudar a emprenedors a impulsar els seus 
projectes en tan sols tres dies. Celebrat el passat 30 setembre, 1 i 2 octubre 2011 a l’Auditori i Palau 
de Congressos  de Castelló,  va donar  com a fruit  la  creació de dues empreses  noves:  Kankiu i 
Housdoit,  que espaitec va premiar amb la prestació del seu servei de Domiciliació Virtual e’VI 
durant un any de forma gratuïta.



• Concurs 49K

S’ha presentat a la Universitat Jaume I, 49k el primer concurs interuniversitari a Espanya que 
té  com a  finalitat  despertar  l’esperit  emprenedor  en  els  joves  universitaris,  motivant-los  i 
assessorant-los perquè transformen les seues idees en projectes reals, estimulant una actitud 
proactiva en innovació.

• Jurat  en  el  Premi  a  la  Persona  Emprenedora  i  a  l’Emprenedor  Jove  de  l’Ajuntament  de 
Castelló.

• Associació Networking Directives Castelló (NDCS), iniciativa emprenedora promoguda per 
dones, que entre els seus fins té el de representar, defensar i promocionar l’interès econòmic, 
social,  professional  i  cultural  de  les  dones  empresàries  i  professionals  per  a  contribuir  al 
desenvolupament de la província de Castelló. 
Dins  de  l’associació,  espaitec  lidera  accions  concretes  vinculades  a  l’emprenedoria,  fent 
especial  incidència en els  sectors emergents relacionats amb àrees cientificotecnològiques i 
projectes internacionals, on la presència de la dona és encara reduïda.

• iweekend-universitat (25-26 i 27 novembre) 
Davall  el  mateix  concepte  de  l’iweekend  sorgeix  l’iweekend-universitat,  però  dirigit  a 
estudiants emprenedors de la Universitat Jaume I. Celebrat els dies 25, 26 i 27 de novembre 
2011 a l’edifici espaitec1, es van reunir persones amb talent i emprenedores, perquè en un cap 
de setmana emprenedors i professionals de diferents perfils dugueren a terme idees a la realitat, 
mitjançant el desenvolupament d’un business pla i un prototip.

• Desata tu potencial Castelló 2011
espaitec va col·laborar en l’organització de l’esdeveniment “Desata tu potencial”, els dies 2 i 3 
de desembre al Paranimf de l’UJI.

Es  va  tractar  d’una  jornada  d’alt  rendiment  personal  en  què  es  van  aprendre  habilitats  i 
tècniques  eficaces  per  a  aconseguir  tant  l’èxit  professional  com  la  satisfacció  en  la  vida 
personal.

   

• Social Media Day, 30 de juny 2011 dia mundial de les xarxes socials, esdeveniment celebrat al 
Cafè dels Sentits de l’UJI 

espaitec a la Comunitat Valenciana

La Xarxa de Parcs Cientificotecnològics de la Comunitat Valenciana (rePCV) va nàixer amb l’ànim 
d’unir esforços per part dels cinc Parcs Cientificotecnològics de la Comunitat Valenciana (Ciutat 
Politècnica de la Innovació a València, Parc Científic de la Universitat de València, Parc Científic  
de la Universitat d’Alacant, Fundació Quòrum d’Elx i espaitec a Castelló), per a dinamitzar el teixit 
empresarial  de  la  Comunitat  Valenciana  proporcionant-li  un  vincle  amb  el  sistema  global 
d’innovació i convertir-se en un motor de riquesa a la regió.



Des de rePCV hem promocionat a nivell regional a les empreses de la Comunitat Valenciana a 
través de presentacions a distintes institucions més rellevants com ara el Consell de Cambres de 
Comerç,  IVEX,  SEPIVA, REDIT i  RUVID,  implicades  en  el  desenrotllament  econòmic  de  les 
empreses de la Comunitat Valenciana, per a la promoció de l’emprenedoria i amb el fet de generar 
sinergies en projectes de col·laboració i acabar convertint-se en generadors accelerats de riquesa.

S’ha procedit a la tramitació i legalització de la Xarxa com a Associació sense ànim de lucre. Per a 
la qual cosa s’han realitzat els tràmits corresponents comptant amb la col·laboració de la Gestoria 
AS Consultors. Així mateix, s’ha habilitat un compte corrent, al qual cada Parc ha aportat com a 
capital inicial de 1.000 €.

S’ha realitzat el material de promoció, logo, rollers, targetes, carpetes... corporatiu.

Per  un  altre  costat,  s’han  arreplegat  els  indicadors  d’activitat  de  cada  parc,  i  s’ha  realitzat la 
presentació d’aquests.

S’ha mantingut la Plataforma Digital Col·laborativa.

S’han mantingut quatre reunions de treball i una de tècnics de la Xarxa de Parcs, per a establir 
accions conjuntes.

S’ha organitzat un Fòrum d’Inversió conjuntament amb Ruvid.

Dia de la Persona Emprenedora de la Comunitat Valenciana (3 de novembre de 2011)

En aquesta MacroJornada es proposa animar i facilitar les iniciatives emprenedores orientades a la 
creació d’empreses.

Va tenir  lloc el  3 de novembre a Fira València,  amb un ampli programa d’actuacions,  com ara 
realització  de  panells  d’experts,  tallers,  ponències,  activitats  d’assessorament  individualitzat, 
entrevistes per a la cerca de col·laboració, fins i tot activitats lúdiques d’aprenentatge experimental.

Desayuna2, que és la nova versió 2.0 dels “Desdejunis empresarials”

Desayuna2  és  la  nova  versió  2.0  dels  “Desdejunis  Empresarials”  d’espaitec,  promoguts  amb 
Anetcom, associació per al foment del comerç electrònic empresarial i de les noves tecnologies a la 
Comunitat Valenciana.

Amb aquest nou format hem perseguit aconseguir a un nombre més gran de públic a través de les  
noves tecnologies. Des de València, lloc de celebració dels esdeveniments, es connecta en directe 
amb espaitec a Castelló i Alacant via streaming i per a fomentar la interacció a través de canals 
habilitats a aquest efecte i xarxes socials com ara Facebook o Twitter.

Hem realitzat els següents Desayuna2:

#desayuna2#1: Realment les empreses necessiten un Community Mànager? 17 maig 2011 

En la sala e’suc de l’edifici espaitec1 es va comptar amb la presència de representants de l’entorn 
empresarial, les noves tecnologies i entitats dedicades al foment de la innovació i l’emprenedoria 
com ara Cambra de Comerç o FUE, entre altres. 

Es van debatre tant  a través de la connexió amb València com en un debat  posterior,  sobre la 
importància d’aquesta nova figura en les empreses així com sobre la conveniència de la presència 
de les empreses en les principals xarxes socials.

Part  de  les  conclusions  de  la  jornada  indiquen  que  l’important  és  tindre  clar  els  objectius  a 
aconseguir i l’estratègia dissenyada per a això. Serà la planificació estratègica de cada organització 
la que indique si és o no rellevant la figura d’un  community  manager. Destacar també la doble 
funcionalitat  d’aquesta  figura  dins  de  l’organització,  encarregat  d’una  banda  de  representar 



l’empresa dins de les comunitats socials, però també de representar les comunitats socials dins de 
l’organització,  enfront  dels  diferents  departaments.  El  commnunity  manager,  a  més  de  generar 
continguts ha d’escoltar què es diu de l’organització per a transmetre el missatge a tot l’organigrama 
empresarial. 

La jornada ha servit, a més, per a analitzar alguns dubtes i plantejar possibles propostes d’acció. Hi 
ha incerteses respecte com avaluar la rendibilitat d’aquesta figura, és a dir, quins paràmetres seguim 
per a mesurar el retorn de la inversió que suposa contractar-la? Han de contractar les PIME un 
community manager o s’ha de contractar externament? Quant a les propostes plantejades, destacar 
la importància de l’educació en tots els nivells. Des dels càrrecs directius perquè vegen aquesta 
nova  figura  com una  oportunitat  i  no  com una  amenaça,  fins  als  nous  professionals,  perquè 
entenguen totes les possibilitats que ofereixen les comunitats socials en qualsevol departament, més 
enllà de comunicació.

   

#desayuna2#2: DOID presenta el primer estudi de la Comunitat sobre el sector videojocs. 24 
juny 2011

espaitec  va  reunir  representants  del  sector  del  videojoc  a  la  província  de  Castelló  durant  la 
celebració de la segona edició de Desayuna2.

Des de la seu castellonenca s’ha contactat en directe amb València, on Ramón Nafria, president 
d’Associació de Desenvolupadors d’Oci Interactiu Digital (DOID) ha presentat el primer estudi de 
l’estat de la indústria del desenvolupament del videojoc a la Comunitat Valenciana. Entre les dades 
a  mencionar  destacar  el  continu  creixement  d’aquesta  indústria  considerada  des  de  març  2009 
indústria cultural. Europa és el major consumidor de videojocs a nivell mundial, encara que de cara 
al mercat presenta inconvenients idiomàtics i culturals, cosa que no ocorre a Amèrica del Nord o 
Àsia, per exemple. 

En el cas espanyol, el 22.5%  de la població afirma jugar a videojocs, tot i que encara hi ha part de 
públic  que  no  reconeix  com a  videojoc  les  aplicacions  desenvolupades  per  a  xarxes  socials  o 
dispositius mòbils. Dins dels  jugadors habituals, el 60% juga entre 1 i 4 hores setmanals, el 29% 
més de 4 hores i l’11% menys d’una hora a la setmana. Cantàbria i Andalusia destaquen com les 
comunitats amb major mercat. 

Per part dels desenvolupadors la indústria ha anat creixent notòriament, sent 2000 – 2005 el període 
amb major creació d’empreses, i Espanya se situa com el tercer país europeu amb més empreses en 
el sector. El creixement de la indústria a la Comunitat Valenciana també ha sigut positiu, encara que 
en la majoria de casos es tracta de microempreses de menys de 10 treballadors, tendència a l’alça 
perquè des de 2008 el nombre d’empleats ha augmentat en un 39%.

La  jornada  ha  finalitzat  amb  la  intervenció  del  públic  assistent  a  Castelló  on  s’han  plantejat  
qüestions relacionades amb la formació, estratègies per al creixement empresarial del sector i com 
atraure inversors. Després de la connexió, representants de Ninja Fever, Infor&Games o PIXJuegos, 



entre altres, han realitzat propostes a dur a terme a Castelló. 

   

#desayuna2#3: Espany a ha de millorar en productivitat i competitivitat, segons Microsoft 28 
octubre 2011

En aquesta ocasió es va comptar amb la participació de Juan José Amor, director general de Partners 
i Pimes de Microsoft, qui va desvelar les claus d’èxit per a la PIME 2.0.

Segons el directiu, “fent el mateix que altres països, no som capaços d’aportar valor al que fem”, 
per això va remarcar que és de vital importància que la productivitat i la competitivitat del país 
s’acresca. A més, ha afegit que la innovació, que ha de continuar prosperant, està present en tots els 
negocis  i  és  un  element  indispensable  per  a  les  pimes  espanyoles,  ja  que  ajuda  a  millorar  la 
competitivitat de les empreses.

Respecte a l’entorn macroeconòmic actual, Amor ha afirmat que, encara que la riquesa de hui en dia 
és superior a la de fa deu anys, “el dinamisme del mercat no és el mateix i, per tant, la PIME ha de  
plantejar-se fer un pas fora del país” i aprofitar les oportunitats que es presenten. D’ací que, un dels 
reptes a què s’enfronta la PIME siga la internacionalització. “Sent PIME, es pot eixir a l’estranger i  
vendre. És una barrera que se supera amb ambició i ganes”, ha asseverat. 

A més, l’executiu de Microsoft ha considerat que atraure i retindre talent i que es produïsca una 
evolució de l’estructura societària  de l’empresa,  són també dos punts clau a considerar per les 
empreses, a més de millorar en eficiència i productivitat.

Per un altre costat i segons les dades oferides per Juan José Amor, el 40% de les PIMES comptarà 
amb algun servei de cloud el 2012. “Açò no es tracta d’una revolució de què, sinó del com”, ha  
explicat, i cal fixar-se molt bé en què és el que necessita cada client per a cobrir molt ben totes les  
necessitats.  Així  mateix,  ha  indicat  que  la  seguretat  i  la  connectivitat  són  els  problemes  més 
importants que ara com ara té el núvol, a més que els empresaris tenen por de perdre les seues 
dades.

   



#desayuna2#4: Proyecto Walhalla de Tissat, ubicado en espaitec, 13 diciembre 2011

Manuel  Escuin,  director  general  de  Tissat  i  Fernando  Pol,  Responsable  àrea  Infraestructures  i 
arquitecte  Data  Center en Tissat, han desglossat els detalls del Wahalla Data Center, recentment 
inaugurat en el Parc Científic Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, espaitec.

Walhalla  és  un  projecte  en  tres  fases  que  s’han  anat  desenvolupant  des  de  juliol  de  2011  i 
finalitzaran al desembre de 2012. “El Data Center posiciona la nostra empresa a Europa, però també 
a la Comunitat”, ha exposat Manuel Escuin. A més, ha afegit que es tracta del nou green data center 
per a missions crítiques Tier IV, certificat per Uptime Institute en el sud d’Europa.

 Segons Pol, les tres diferències fonamentals entre Walhalla i altres centres de dades són el Tier IV i 
la  pertinença  al  Codi  Europeu de Conducta  de Data  Centres,  el  centre  de control  automatitzat 
disponible per a Cloud Computing i la gran eficiència energètica i PUE menor de 1.15. “Busquem 
ser verds, però també sostenibles i per això triem les piles d’hidrogen per a obtindre energia”, ha 
asseverat.

A més,  el  responsable d’infraestructures ha explicat que és l’únic centre de dades que no emet 
components contaminants a l’atmosfera i que permetrà posicionar la Comunitat quant a serveis d’alt 
valor en el segment TIC dins del mercat internacional. “Parlem d’un model d’industrialització per a 
centres de processament de dades”, ha aclarit.

El  projecte  Walhalla  de  TISSAT ha  sigut  nominat  per  segon  any  consecutiu  pels  Datacentre 
Dynamics Awards de 2011 en la categoria de “Blueprint” al Millor Projecte. Aquests premis, de 
reconegut  prestigi,  són  un  reconeixement  a  la  innovació  i  l’excel·lència  en  el  disseny 
d’infraestructures i operacions al Regne Unit i Europa.

Per  a  concloure,  el  directiu  ha  fet  referència  al  fet  que  aquest  centre,  ubicat  en  espaitec,  està 
concebut per a oferir allotjament de dades al mercat internacional. “Un 25% per al mercat a nivell 
nacional i el 75% per a l’internacional”, ha detallat.

La nostra relació nacional 

Durant  l’any  2011  hem assistit  a  totes  les  assemblees  generals  d’APTE,  Associació  de  Parcs 
Científics i Tecnològics d’Espanya, celebrades en els següents parcs científics d’Espanya:

• Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Lleida 15-16 febrer 2011
• Parque Científico y Tecnológico de Gijón, Gijón 30-31 març 2011

• Parque Científico Tecnológico Cartuja, Sevilla 27-28 abril 2011
• Parque Científico Tecnológico Rabanales 21, Córdoba 29-30 setembre 2011

• Parque Científico Madrid, V Encuentro Iberico PCT’s, Madrid 13 octubre 2011, en el qual 
Paco  Negre  va  participar  en  la  sessió  núm.  2:  Excel·lència  i  Competitivitat  en  Parcs 
Científics/Tecnològics.

Francisco Negre, CEO espaitec, ostenta la Presidència de la Comissión de Finançament d’APTE i 
Juan Antonio Bertolín, CIO/CPO d’espaitec, forma part del Comitè d’Internacionalització d’APTE.

• Proyecto Incuparc

 Per a la promoció de centres de suport a emprenedors. Al Setembre de 2011 espaitec   va 
començar  un projecte  en col·laboració amb ParcBit  (Parc Científic  Tecnològic de les   Illes 
Balears)  i  el  Parc  Científic  de la  Universitat  de Girona.  El  projecte  finançat  pel   Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç té per objectiu la creació d’una xarxa  interregional que facilite 
als emprenedors de les tres regions representades pels  consorciats, la realització de projectes 
innovadors conjunts i l’expansió dels seus  negocis a través de nous serves o serveis millorats.

• Assistència a la Presentació de l’INFORME COTEC 2011, sobre Tecnologia i  Innovació a 
Espanya, presidit pel rei, l’1 juny de 2011.



• PROJECTE COPIT (CEPES) de suport a la col·laboració entre empreses del parc i empreses 
ubicades en polígons industrials, (P.I. Onda).

• Col·laboració amb el Grup P.P. del Congrés dels Diputats en la regulació de figures de suport a 
la iniciativa emprenedora.

• CONITEC: assistència al Fòrum d’Innovació i Transferència de Tecnologia, celebrat a Madrid 
20 i 21 octubre de 2011

Les nostres relacions internacionals 
• International Association of Science Parks IASP. Respecte a la relació entre IASP i espaitec,  

diverses han sigut les iniciatives proposades des del Parc a l’associació internacional, projectes 
vinculats a la col·laboració en xarxa en matèria de difusió i divulgació científica, així com en 
matèria de transferència de tecnologia i oportunitats de negoci.

• Conferència Internacional d’IASP a Copenhaguen (Dinamarca) el passat mes de juny 2011, 
vam tindre l’honor de ser triat el nostre Full Paper amb la  presentació “The Convoy Model as 
a new glocal growth accelerator for the economy in the next decade”.

• European Network of LivíngLabs, EnoLL, participació en les diverses reunions de coordinació 
de la xarxa de LivingLabs europeu, a Brussel·les. Nomenament de Council Member, ocupant 
una cadira en el Comité Executiu de l’ENoLL. Des de maig de 2011 espaitec es va convertir a 
través del  projecte e’LIVINGLABS en el primer parc a nivell nacional que forma part de la 
Xarxa Europea de Laboratoris Vivents, Enoll. 

   
• World Innovation Convention Cannes, convenció internacional sobre innovació a què assistim 

28-29 setembre 2011.

• Conferència sobre el Sistema d’Innovació Valencià en el Parc Tecnològic de la Universitat de 
Cacau (Equador) mostrant les activitats realitzades a la Comunitat Valenciana per la Xarxa de 
Parcs Cientificotecnològics, i lliçons apreses de la posada en marxa dels parcs valencians que 
puguen ser d’utilitat per a la dinamització del nou Parc.

• Aquesta conferència forma part d’un conjunt d’activitats de suport tutoritzat per espaitec, Parc 
Cientific  i  Tecnològic  de  la  Universitat  Jaume I,  al  Parc  Tecnològic  de  la  Universitat  de 
Guayaquil  i  que  permetrà  establir  projectes  de  col·laboració  entre  empreses  i  grups 
d’investigació d’ambdós Universitats.

• Participació en el Comit è Internacional d’APTE (Associació de Parcs Cientificotecnològics 
d’Espanya) que exerc e ix activitats de difusió de l’entorn dels  p arcs  c ientificoecnològics a 
nivell  internacional.  Aquest  comit è ,  a  través  de  projectes  de  col·laboració,  facilita  la 
internacionalització de les empreses gràcies a campanyes de comunicació cientificotecnològica 
que organitzen. 

• Programa  e’INNOBRIDGE:  Organització  d’una  missió  comercial  de  difusió  de  l’activitat 
empresarial a la Comunitat Valenciana a Silicon Valley. Al juliol 2011 es va organitzar i va 
tutelar  una  expedició  de  quatre  empreses  de  la  Comunitat  Valenciana,  pertanyents  i 



seleccionades entre els cinc parcs de la rePCV (Xarxa de Parcs Científics Valencians).  

   
• Workshop  impartit  a  Ljubjlana  Techoloski  (Eslovènia)  organitzat  per  IASP,  i  amb  la 

participació ‘espaitec sobre el servei e’Innobridge (Bridge of Innovation) de Softlanding en 
altres parcs.

• Hem analitzat els mercats nacionals i internacionals d’empreses rellevants en els sectors en què 
les empreses vinculades al  parc desenvolupen la seua activitat,  amb l’objectiu d’identificar 
possibles  projectes  de  col·laboració.  Es  van  crear  perfils  per  cada  empresa  del  parc  i 
posteriorment es van rastrejar les empreses a nivell nacional i internacional que exerceixen 
activitats semblants amb un conjunt de criteris de recerca i localització.

• Hem  organitzat  el  Seminari  Internacional  sobre  creixement  empresarial  “Global  Sales 
Strategies for Ambitious Spanish Entrepreneurs”, realitzat a Castelló els dies 13 i 14 abril 2011, 
i  impartit  per  Ken  Morse,  responsable  de  la  incubadora  del  MIT (Massachusets  Institute 
Technology)  durant  més  de  dotze anys  i  un  dels  majors  formadors  d’empresaris  a  nivell 
mundial.

   
• Assistència a esdeveniment internacional sobre noves tendències mundials EMTECH-SPAIN, 

Barcelona, octubre de 2011

• Presència en SEIMED i l’ENTERPRISE EUROPE NETWORK. A través de SEIMED espaitec 
acosta la innovació desenvolupada per les empreses del Parc a la resta del territori nacional i 
internacional.  Les  empreses  reben  butlletins  d’oportunitats  amb  ofertes  i  demandes 
tecnològiques personalitzades que poden acabar en sinergies o col·laboracions temporals per a 
la  comercialització  de  productes  i  serveis,  la  transferència  de  coneixement  i  tecnologia  o 
l’entrada en els nostres països.



Visites institucionals
•   Visita a la delegada del Govern, 26 de maig de 2011 – Ana Botella 

            
• Visita de Jesús Caldera,  4 de novembre de 2011
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