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Vull començar la meua intervenció felicitant al Catedràtic de Química Analítica, el professor Félix
Hernández, per l’excel·lent lliçó inaugural que ens ha ofert. Benvolgut Félix, gràcies per la brillant
exposició, per eixes paraules en valencià amb accent de Soria i, especialment, per la temàtica triada.

I es que existeixen tòpics, que per més que es repetisquen, no es corresponen amb la veritat i que cal
desfer. Quantes vegades s’ha esgrimit, fins i tot pels qui més haurien de defensar la universitat
pública, que aquesta es troba allunyada de la realitat que l’envolta, o interessada en projectes que no
responen a allò que la  societat  li  reclama;  acusant-la d’estar  aïllada en la seua torre de marfil.
Aquesta lliçó inaugural d’avui és la fefaent demostració de que l’esmentat tòpic està molt lluny de
ser veritat. No hi ha cap dubte sobre l’actualitat i l’interès de la recerca que desenvolupa l’Institut
Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA) que dirigeix el Dr. Hernández, i que aglutina conceptes
tan necessaris i apreciats per a una societat avançada com són la cura pel medi ambient, la seguretat
en els aliments que consumim i, en general, la Salut Pública.



Gràcies Fèlix pel teu llarg compromís amb la missió d’una universitat pública i per haver unit els
dos grans bens que atresoren i defensen les societats més avançades i de progrés: una educació i una
salut (pública) que volem accessibles a tothom.

Gràcies també per la crida que has fet a la importància que tenen els “valors”: la cultura de l’esforç,
l’honestedat en la recerca -no supeditar els resultats d’aquesta als interessos de qui la subvenciona- i
la necessitat de mantenir sempre l’objectivitat i l’esperit crític universitari pel bé de la societat i del
seu major progrés. 

Al fil d’aquesta darrera reflexió, vull aprofitar aquests minuts per mostrar alguns aspectes de la
realitat universitària en la que ens trobem, assenyalant els entrebancs i dificultats que tenim per a
complir amb la nostra missió com a universitat pública. 

En els moments actuals les administracions no poden –no deuen- escatimar esforços i recursos en
allò  que són bens  essencials  públics,  i  fonamentalment  en l’educació i  formació de les  futures
generacions, que Plató ja definia com “el més important i principal negoci públic”. No podem doncs
acceptar aquesta davallada continuada de la inversió pública en educació perquè les retallades que
estem sofrint com a sistema universitari, tant a nivell de l’estat com de la nostra comunitat, no ens
permeten mantenir els nivells d’excel·lència, en docència i recerca, que ens exigeix la societat en
els moments actuals.

A les dificultats econòmiques s’afegeixen entrebancs addicionals generats, de manera innecessària,
per les noves normatives que, sense cap consens amb les universitats, ha anat aprovant el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports. La CRUE, i les 5 universitats públiques valencianes, en particular,
ens  hem  manifestat,  reiteradament,  en  contra  de  la  política  errònia  d’increment  de  taxes
universitàries engegada pel govern central, i secundada per la GV.

La nova política de taxes ha ocasionat unes desigualtats territorials inadmissibles, per absurdes i
injustes.  Així,  el  cost  de  matrícula  d’un  grau  universitari  pot  duplicar-se  segons  la  comunitat
autònoma en què s’ubique la universitat pública.

També ens hem manifestat en contra de la, contestada, política de beques impulsada pel ministre
Wert, amb requisits acadèmics més exigents per a aconseguir-les. Ens oposem conscients de que les
noves exigències produiran un efecte excloent i dissuasiu en l’alumnat, tant en l’accés als estudis
universitaris  com en la  seua  continuació,  afectant  especialment  els  estudiants  que  provenen de
famílies amb unes rendes més baixes. L’aplicació dels nous criteris aprovats pel Ministeri suposa
que un 47% de l’estudiantat becat de la nostra universitat deixarà de rebre part d’eixa ajuda; en
concret, 1.369 estudiants poden veure’s perjudicats. 

Tot i compartint la filosofia de reforçar positivament els estudiants amb millor rendiment acadèmic,
les  universitats  públiques  creiem que  no  deuen  confondre’s  ni  contraposar-se,  mai,  les  ajudes
d’excel·lència acadèmica amb les ajudes amb un marcat caràcter assistencial –com a instrument
d’integració i promoció social-. Les unes no haurien d’excloure les altres, i atès què l’estat espanyol
sols destina al finançament d’ajudes i beques el 0.08% del PIB, front el 0.24% de mitjana –tres
vegades  més-  que  destinen  els  països  de  l’OCDE  amb  qui  ens  comparem,  s’haurien  d’haver
potenciat,  ara  més  que  mai,  ambdós  sistemes.  Cal  recordar  amb  èmfasi  que  el  Govern  és  el
responsable d’assegurar el dret a l’ensenyament superior dels nostres joves, per tal que no hi haja
discriminació per motius econòmics (i no pot deixar-la en mans del patrocini i del mecenatge).

Davant  aquest  context  les  5  universitats  públiques  valencianes  reclamàrem  a  la  Generalitat
Valenciana, per al curs que ara iniciem, la congelació de taxes. Agraïm que ho fera en el cas dels
graus, però lamentem l’increment generalitzat de la matrícula dels màsters a 2.750€ -un 10%-, el
que sens dubte frenarà, per raons obvies, l’accés a una formació especialitzada de molts graduats o
llicenciats que necessiten actualitzar els seus coneixements o especialitzar-se per millorar les seues
expectatives d’ocupació en els difícils temps actuals.



Sincerament, no eren temps d’aplicar totes aquestes mesures, i creiem que s’ha actuat en el sentit
equivocat.

Aquesta és una reivindicació unànime de la comunitat  universitària (i  de molts  agents socials  i
societat civil) que junt amb altres reivindicacions com la defensa de l’autonomia universitària i la
demanda d’un finançament just i estable per al sistema universitari compartim plenament amb la
Plataforma en Defensa de la Universitat Pública i es què volem una universitat pública, de qualitat,
crítica i activa.

El  darrer  informe  anual  sobre  “La  contribución  de  las  universidades  al  desarrollo”  –de  2012-
elaborat per la Fundació CYD, assenyala que la història recent ha mostrat, de manera contundent,
que l’èxit econòmic dels països està cada vegada més determinat per la seua capacitat de generar,
adquirir i utilitzar el coneixement. I sosté que existeix l’evidència irrebatible de que aquells països
que prioritzen la inversió i la gestió del coneixement i que l’apliquen a la producció però també al
desenvolupament social,  presenten un major creixement econòmic i  uns índex de desocupació i
desigualtats  més  baixos.  Pel  que  acaba  concloent  que:  coneixement,  ciència  i  innovació
constitueixen el motor econòmic del desenvolupament econòmic i que les universitats apareixen
com uns dels components claus.

Per contra, a Espanya, és precisament a l'àmbit de la investigació, on la situació de les universitats
públiques és també molt preocupant, ja que estem sofrint una contínua i dràstica disminució dels
recursos que l'estat  espanyol  dedica a la I+D. Fins l'any 2010 la  Universitat  Jaume I va poder
incrementar, any rere any, els recursos obtinguts de fons estatals per finançar la investigació, però
eixe any les convocatòries d’investigació pateixen una retallada pressupostària del 25% i un altra
del 15% en les convocatòries de 2011, el que ha representat una retall acumulat del40%.

A més,  cal  afegir  el  retard  sistemàtic  de  moltes  de  les  convocatòries  ministerials,  com  la
convocatòria de projectes d'investigació del Pla Nacional d'I+D, corresponent a l'any 2012, que no
es va publicar i la corresponent a l'any 2013, que segueix, hores d’ara, pendent de publicació. De la
mateixa  manera,  les  convocatòries  ministerials  de  beques  FPI  i  FPU  pateixen  retards  de
considerable importància què, fins i tot, dificulten la necessària incorporació de joves investigadors
al sistema de recerca, el que provocarà la ralentització de la investigació i, el que és pitjor, una
diàspora de talent, format ací i costejat per l’estat espanyol, cap a d’altres països.

Continuant  amb  les  dificultats,  tampoc  s’entén  des  del  context  de  l’autonomia  universitària
-recollida  a  la  nostra  constitució-,  els  impediments  que  l’administració  central  està  posant  al
desenvolupament de la carrera professional de tot  el  personal docent i investigador impedint la
convocatòria  de  places  de  professorat  tant  funcionari  com  contractat  (i  arremetent  per  la  via
contenciosa-administrativa contra  les  places  creades,  convocades i  resoltes  en els  corresponents
concursos i oposicions). El què, en el cas de la nostra universitat, ens col•loca en una situació ben
complicada, doncs: Cóm podrem fer front a la posada en marxa de les noves titulacions (Medicina,
Infermeria,  Videojocs...)  sense una plantilla  adequada de professorat  estable?  Quin sentit  té  no
poder  dotar-se de professorat  per poder  implantar  unes titulacions  que han passat  els  filtres  de
l’ANECA i que han sigut autoritzades per la pròpia Comunitat  Autònoma? Cóm podrem oferir
formació i recerca d’excel•lència, com se’ns exigeix a les universitats públiques, i competir en els
rànquings internacionals amb plantilles en precari?

A pesar de les continues cridades d’atenció de les universitats, ni el Ministeri d’Educació, Cultura i
Esports ni el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques estan donant cap solució a aquest
greu problema d’estancament que té la universitat espanyola i que, de no resoldre’s, redundarà en
una notable pèrdua de qualitat i competitivitat.



Davant  d’aquest  escenari  reclame  –Sr.  Director  General-  la  col·laboració  de  la  Conselleria
d’Educació amb les universitats públiques valencianes, per a que en la mesura del que siga possible,
trobe solucions a aquest greu problema.

Col•laboració i solucions que si hem sabut trobar junts en altre àmbit com el de la formació. Les
universitats públiques valencianes hem fet un gran esforç de responsabilitat al consensuar i establir,
junt amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, uns criteris per a definir una oferta de graus i
de màsters de qualitat, adequada a la demanda i sostenible. Així, el Mapa de Titulacions de les
Universitats  Públiques Valencianes preveu l'homogeneïtzació i  la  reducció del  nombre d'estudis
universitaris de les 407 titulacions actuals a un total de 188 durant el 2015-2016. I pel que fa als
màsters, es passarà d’un nombre de 345 a 282. Aquest nou Mapa de Titulacions afavorirà sense
dubte una major cooperació interuniversitària i una oferta, sostenible, equilibrada i vertebrada al
territori.

És més, ens agradaria que aquest esforç de racionalitat s’estenguera i s’aplicara en tota l’oferta
universitària. Que l’autorització per a la implantació de tots els nous títols de qualsevol universitat –
pública o no-, fora coherent amb el nou “marc de titulacions” amb el que ens hem dotat; evitant-se
així duplicitats que posen en perill els delicats equilibris entre l’oferta i la demanda dels estudis,
entre el nombre d’egressats d’un títol i el nivell d’ocupació d’aquest.

També ens agradaria, per coherència amb l’esperit del nou mapa de titulacions, que la GV fora més
exigent  amb la  creació  de  noves  universitats  (privades)  a  la  Comunitat  Valenciana,  que  poden
incidir i trencar la sostenibilitat d’aquest nou mapa. Noves universitats a les què, com es va observar
en el darrer Consell Valencià d’Universitats i Formació Superior, no se’ls exigeix unes mínimes
garanties d’experiència en l’àmbit educatiu superior, ni tampoc una mínima activitat demostrada en
recerca.

Davant d’aquest panorama general poc alentidor de retallades injustificades en la formació i  la
recerca, vull destacar l'esforç econòmic i de gestió que l'UJI segueix realitzant, i que, dins de les
nostres  limitadíssimes  possibilitats,  ens  ha  permès  encetar  una política  pròpia  de  beques  i  una
decidida aposta per fomentar la investigació.

Amb coherència amb la nostra reivindicació de més ajudes públiques, per a que cap estudiant quede
exclòs del sistema universitari per una mancança de recursos, enguany hem incrementat les beques
pròpies i hem donat 478 ajudes per a la matrícula i 414 beques menjador, la qual cosa ha representat
una inversió de més de 300.000 euros, una quantitat que esperem mantenir de nou i, si podem,
incrementar, en el present curs. Des de 2010, el nombre d’estudiantat becat amb fons propis s’ha
multiplicat per 10, passant de 80 a 892. Així mateix, i gràcies a l’autorització de la Generalitat, hem
augmentat fins a 7 el nombre de terminis en què es pot fraccionar el pagament de la matrícula, com
una fórmula per a reduir el seu impacte en les economies familiars.

A més a més, a l’àmbit docent, el curs que ara encetem serà el de la consolidació definitiva de
l’Espai Europeu d’Educació Superior, amb tots els nostres graus desenrotllats en tots els seus cursos
i les primeres promocions de graduades. Aquesta transformació s’ha fet amb èxit gràcies l’esforç de
tota la comunitat universitària que vull agrair des d’ací.

També,  a pesar de totes les  dificultats,  seguim posant  en marxa,  any rere any,  el  Pla Propi de
Promoció de la Investigació, al que dediquem anualment al voltant de 4MM d'€ de recursos propis.
En aquests moments aquest pla està suplint la davallada de recursos ministerials.

A més de finançar projectes, contractes pre i post-doctorals i ajudes als grups d'investigació d'alt
rendiment, a l'UJI també estem estabilitzant a aquells investigadors del Programa Ramón y Cajal



que  finalitzen  el  seu  cinquè  i  darrer  any  de  contracte,  complint  d'aquesta  manera  amb  els
compromisos adquirits pel Govern central i que el mateix ministeri incompleix sistemàticament.

Aquesta persistent política pròpia de suport a la recerca, ens ha permès, d’acord amb l'informe de la
Fundació CYD de 2012 esmentat arribar a resultats tan satisfactoris com que ens trobem dintre del
primer quartil del rànquing pel que fa a percentatge d’excel•lència i lideratge en investigació en
general.  I  també dintre  del  primer  quartil  del  rànquing de  cites  normalitzades.  En aquests  dos
indicadors –dels tres que utilitza l’informe- som la primera universitat en l’àrea de la química.

No dic açò per autocomplaença, sinó perquè vull trameteu-vos que, amb voluntat i l’esforç, encara
que les circumstàncies siguen adverses podem aconseguir avançar i millorar.

2013 ha estat un any d'enormes dificultats econòmiques amb una retallada dela subvenció de la GV
de 110M€ per a tot el sistema universitari públic valencià i de més de 9M€ per a la Universitat
Jaume I; que no s'ha vist compensada pels suposats ingressos derivats del desproporcionat augment
de les taxes com preveia el govern valencià.

Els esforços dels darrers anys per retornar el romanent de tresoreria a un valor de signe positiu,
després del desajust que van provocar en els nostres comptes els impagaments reiterats del 2004 al
2008 per part de la Generalitat, ha permès que la universitat pugui planificar el seu futur pressupost
sense les costoses càrregues econòmiques d'exercicis anteriors, en els quals va caldre aplicar un
sever  Pla  de  Reequilibri  Econòmic  Financer  junt  amb  un  Pla  Extraordinari  de  Mesures
Econòmiques, molt rígid, que permetia estalviar en consum energètic, retallar en despesa corrent i
preservar allò que era fonamental. En tots dos plans ha sigut fonamental contar amb el suport de
tota la comunitat universitària així com de la confiança del Consell Social, i de la continua ajuda
tant del seu anterior president, Rafael Benavent, com de l’actual i anterior vicepresident, José Luis
Breva. Per a tots el meu sincer agraïment.

Però a pesar d’aquests esforços, encara pesen sobre el present i el nostre futur immediat moltes
incerteses pel que fa a la subvenció de la Generalitat Valenciana a l' UJI i a tot el SUPV. 

Així, recordem que la GV té un deute històric amb les universitats públiques valencianes, reconegut
en el conveni, signat en 2008 i revisat el 2011, pel que l’UJI hauria de rebre en aquest any 7M€ i en
el cas de 2014 13M€ (l’anualitat de 2014 i la no satisfeta en 2011)

Qualsevol impagament de les anualitat  corresponents a l’esmentat deute posaria a l’UJI en una
situació de col•lapse pel que fa a les infraestructures necessàries, entre elles la Facultat de Ciències
de la Salud, de la que hem hagut d’alterar el seu projecte i temporalització inicial per dificultats
econòmiques i començar sols un dels 5 mòduls que conformen tota la facultat i que serà insuficient
per  a  atendre  les  necessitats  de  docència  i  de  recerca  que  comporta  una  facultat  d’aquestes
característiques.  Amb la  satisfacció  del  deute històric  l’UJI  podria  atendre la  1ª  fase d’aquesta
infraestructura.

Així mateix, per poder continuar amb garanties d’èxit amb el nostre treball docent i investigador,
sol·licitem de la Generalitat què la subvenció ordinària, per a l'any 2014, retorne als seus nivells
anteriors –abans de les retallades- i tendeixca a un ajust  amb el Pla Plurianual de Finançament
2010-2017,  un  document  consensuat  entre  les  universitats  públiques  i  Generalitat  que,
malauradament, no s'ha activat efectivament. 

Davant la difícil situació econòmica i financera l’UJI ha actuat i hem aplicat aquelles mesures que
podien atenuar els greus problemes. Així, des del principi hem mantingut un clar compromís amb
les polítiques de reducció del consum energètic i de la despesa corrent. Així, malgrat l'entrada en
servei de noves infraestructures (el Paranimf, l'edifici d'Espaitec II i les instal•lacions esportives),



hem aconseguit una reducció del consum elèctric de gairebé un 20% l'any 2012 respecte al consum
que es va produir el 2009, i en els 6 primers mesos d'aquest any s'ha pogut reduir la factura en
energia (electricitat i gas) en gairebé 170.000 euros respecte als 6 primers mesos de l'any 2012.

En aquesta línia s'engloben accions com el, recentment instal lat, sistema d'activació elèctrica de les
aules que acaba d'entrar en funcionament aquest curs. 

Vull manifestar la meua gratitud per la positiva acceptació i suport d'aquestes polítiques per part de
la comunitat universitària tot i les molèsties que, algunes d'elles, hagin pogut suposar. Aquest suport
ha estat clau per poder dur-les a terme.

Els que tenim el privilegi de servir als demés des d'àmbits de poder, tenim la responsabilitat no
només de gestionar amb eficàcia els recursos públics, sinó sobretot la de posar-los al servei de nous
projectes que milloren la societat i que, a més a més, resulten il•lusionadors. En aquest sentit vull
aprofitar aquest discurs d'inauguració de curs per a anunciar la posada en marxa de la nova Escola
Superior de Doctorat, que sol·licitarem a la GV el proper mes, i que ens agradaria que es convertirà
en  una  pedrera  per  a  joves  investigadors  amb  la  que  combatre  l'actual  situació  d'emigració
científica.

Després de l’impacte negatiu dels retalls salarials i de la modificació de les condicions laborals del
professorat i del PAS, cal incentivar el nostres treballadors.  Així, gràcies a l’esforç i a l’estalvi
aconseguit amb una gestió eficient, es podrà atendre ara al pla d'incentius propis del PDI –informats
favorablement  en  el  Consell  Valencia  d’Universitats  i  Formació  Superior.  Així  mateix,  volem
encetar amb el PAS un procés de millora de les seues condicions laborals,  molt  més necessari
desprès dels desproporcionats decrets dels Governs central i autonòmic.

També aquest curs anem a continuar amb la línia de promoció internacional de la nostra Universitat,
que té ja un projecció important per tot el món, però que volem que siga un vertader polo d’atracció
d’estudiants estrangers, per a la qual cosa continuarem amb la campanya a Xina que vam encetar el
curs passat.

A més, en aquest curs que, com hem vist, celebrem la creació del primer web d'Espanya per part
d'un  grup  de  professorat  i  PAS  de  la  nostra  Universitat,  l'UJI  vol  continuar  avançant  en  les
possibilitats formatives d'Internet i anem a potenciar un projecte propi de creació de cursos massius
en  línia  i  oberts  a  tot  el  món,  una  iniciativa  amb  la  què  donar  continuïtat  a  altres  accions
capdavanteres com la creació del portal de coneixement lliure Libertas.

Abans de finalitzar aquest discurs vull felicitar a totes i tots aquells que vareu obtenir, el curs passat,
el més alt grau acadèmic que atorga la nostra universitat: el grau de doctor o doctora.

En la lliçó inaugural d’avui, el professor Hernández afirmava que res d’allò que puguem sentir-nos
orgullosos es pot aconseguir sense esforç, entrega, il•lusió i fins i tot passió. Amb els aplaudiments
que us hem dedicat en aquest acte volíem reconèixer, a més del vostre talent, tot això.

Com sempre dic, sigueu generosos amb tots aquells que us han aupat per arribar fins ací: professors,
companys, amics, famílies... Sigueu generosos també amb la societat que us ha donat l’oportunitat
de formar-vos. No oblideu que ho heu fet en un sistema universitari públic. Especialment en aquests
moments la societat necessita el vostre compromís, com a ciutadans i ciutadanes, en la defensa i
millora d’allò públic, així com de la vostra generositat cap a d’ella.

En juliol de 2012, l’Assemblea General de les Nacions Unides va decidir proclamar l’any 2014 com



a Any Internacional de la Cristal•lografia.

Aquesta resolució de l'ONU coincideix amb el centenari d'un dels descobriments més cridaners de
la  ciència,  la  difracció  dels  raigs  X  al  travessar  els  cristalls,  demostrant  la  naturalesa
electromagnètica d’aquesta radiació i confirmant l’estructura repetitiva i regular dels cristalls.

Aquests descobriments, deguts al físic alemany Max von Laue, que va ser llorejat Nobel de Física
en 1914, van ser seguits per un conjunt de noves troballes que van canviar el nostre coneixement
sobre la matèria. La Cristal·lografia ens ha permès adoptar una nova mirada per poder escrutar la
matèria,  amb resolució atòmica i  molecular.  Ha fet  possible  que puguem esbrinar  com són els
cristalls,  les  molècules,  les  hormones,  els  àcids  nucleics,  els  enzims,  les  proteïnes  i  els  virus,
"veient" o endevinant la seva estructura atòmica.

És per aquest motiu que hem volgut recollir aquesta celebració en el cartell anunciador del nou curs,
que podeu veure projectat a la pantalla.

Fent al·lusió a d’ell i adreçant-me a la comunitat universitària us diré que en aquest curs acadèmic
que ara  iniciem, per  tal  de superar  les  dificultats  i  d’enfrontar  els  reptes  necessitarem adoptar,
també,  una  nova  mirada  –tal  i  com  va  succeir  amb  la  cristal·lografia;  una  mirada  nova  que
complementi a l’antiga per poder avançar cap a un futur i una societat més justa i de progrés; des
del convenciment de que l’educació es la millor inversió de futur tant per a la societat com per a les
persones.

Com va dir la reconeguda dibuixant de còmics, d’origen iranià, Marjane Satrapi, famosa pel seu
llibre “Persèpolis”, “l’educació es un arma de construcció massiva”. 

Utilitzem-la de veritat i posem-nos a construir ja una societat millor!

Moltes Gràcies.



Claustre
• President: Vicent Climent Jordà

• Secretària general: María Victoria Petit Lavall
• Gerent: Andrés Marzal Varó

Claustre
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• Fortanet Gómez, Inmaculada 
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• García Marzá, Vicente Domingo 
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• Lázaro Guillamón, María del Carmen 

• Llidó Escriva, Dolores María 
• Llusar Barelles, Rosa María 

• López Benet, Francisco 
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• López Ortí, José Antonio 
• Marzal Felici, José Javier 

• Mínguez Cornelles, Víctor Manuel 
• Molina Morales, Francesc Xavier 

• Moliner Ibáñez, Vicente 
• Moliner Tena, Miguel Ángel 

• Monzó Fuster, Maria 
• Morell Evangelista, Ignacio 

• Muñoz Torres, María Jesús 
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• Rosas Artola, Manuel José 

• Ruipérez Rodríguez, María Ángeles 
• Sánchez Garreta, José Salvador

• Sancho Brú, Joaquín Luis 
• Vicente Palacio, María Aránzazu 

• Vidales Rodríguez, Catalina 

PAS
• Barreda Rochera, Javier 

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

• 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 
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• Sáez Vidal, Barbára 
• Tirado Roldán, María Jesús 

• Torla Barrachina, Catalina 
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• Sanchis Ferriols, Noemí

Estudiantat
• 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

• Estupiñá Mulet, María Soledad
• Serrano Pérez, Adrián

• Rodríguez López, Elisa
• Carceller Esteban, Àlvar

• Cabedo Esteve, David
• Garcia Tirado, Rubén

• Beltrán Adell, Aída
• Banyuls Fuster, Glòria



• Alberola Lorente, Ainhoa

• Fabregat Boneta, Victor
• 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
• Ahmedou Sidi, Mohamed Ali

• Moreno Agustí, Anna
• Salvador Romero, Carmen M.

• López Guasch, Jordi
• García Cabedo, Guillem

• Ribes Escrig, Tamara
• Fernández Vidal, Edgar

• Calduch Obiol, Ignacio

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:
• Adrià Serrano Pérez i Estupiñ á Mulet, María Soledad 
• Pel personal d’administració i serveis:

• María Jesús Tirado Roldán



Consell Social

COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL

En haver finalitzat el mandat legal de Rafael Benavent Adrián, per Decret 77/2013, de 21 de juny,
del Consell, es nomena president del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló José Luis
Breva Ferrer.

• Secretari: José Muñoz Castillo

VOCALS:

Representants de la Universitat Jaume I:

Membres nats:
• Rector: Vicent Climent Jordà 
• Secretària general: María Victoria Petit Lavall

• Gerent: Andrés Marzal Varó

Elegits pel Consell de Govern:

Representant del professorat:
• Inmaculada Fortanet Gómez

Representant de l’estudiantat:
• Enrique Pallarés Tortosa

Representant del PAS:
• María José Morte Ruiz

Designats pel conseller d’Educació:
• Alfonso Ferrada Gómez
• Sebastián Pla Colomina

• Luis Prades Perona

Designat pel conseller d’Indústria, Comerç i Innovació:
• Pablo Baigorri García, vicepresident 

Designat per l’Ajuntament de Castelló de la Plana: 
• Alfonso Bataller Vicent

Designat per la Diputació Provincial de Castelló:
• Javier Moliner Gargallo

Designats  per les  organitzacions sindicals  més representatives  en l’àmbit  de la  Comunitat
Valenciana:

• Manel Nieto i Morcillo (fins a l’1 de juliol, Encarna Barragán Brito) 
• Constantino Calero Vaquerizo

• María del Carmen Gómez Alonso (fins al 19 de febrer, Laureà Puig Querol) 

Designats per les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana:

• Juan Barreda Miralles

• Rafael Montero Gomis, vicepresident



• Enrique Vicedo Madrona

Designat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat
Valenciana:

• José Sos García

Designat pels col·legis professionals de la Comunitat Valenciana:
• José Antonio Herranz Martínez

Designats pel president del Consell Social:
• Fins al 25 de juny, José Luis Breva Ferrer, vicepresident
• Manuel González Cudilleiro

Designats per les Corts Valencianes:
• Rafael Cerdá Ferrer
• Juan José Monzonís Martínez

PREMIS DEL CONSELL SOCIAL ENTREGATS EN EL CURS 2012-13 

RESOLUCIÓ DEL JURAT SOBRE ELS PREMIS DE L’ANY 2012 

El  dia  30  d’octubre  de  2012  es  reuneix  el  Jurat  del  premi  del  Consell  Social,  XIV  Premi
d’Investigació-Trajectòria Investigadora.

XIV Premi d’Investigació-Trajectòria Investigadora

Amb  la  deliberació  prèvia,  anàlisi  i  valoració  de  les  candidatures  presentades,  el  Jurat,  per
unanimitat,  d’acord  amb  les  bases  que  regeixen  aquest  XIV  Premi  d’Investigació-Trajectòria
Investigadora, acorda:

« Concedir  el  X IV  Premi  d’Investigació-Trajectòria  Investigadora  del  Consell  Social  de  la
Universitat Jaume I de Castelló, dotat amb sis mil euros i diploma, al doctor  Juan Bautista Carda
Castelló , catedràtic d e Química Inorgànica  de la Universitat Jaume I de Castelló, pels mèrits i
reconeixements acreditats. 

Juan Bautista Carda Castelló ha desenvolupat una extensa trajectòria investigadora, especialment en
l’estudi  dels  materials  ceràmics  i  de  les  aplicacions  tecnològiques  d’aquests ,  ha  combinat  el
coneixement científic amb l’ aplicació industrial, i ha estat l’ investigador principal en m é s de 30
projectes obtinguts  en convocatòries nacionals  i internacionals.  Ha contribu ï t  de manera molt
significativa a la disseminació i transferència de resultats  d’ investigació científica, materialitzada
en m é s de 80 contractes d’especial rellevància i el  dipòsit de vuit patents, i ha portat a terme la
formació d’un gran nombre de j o ves investigadors  i investigadores. S empre  ha intentat  que els
resultats de la investigació repercutisque n socialment en la millora de la qualitat de vida, en el medi
ambient i en el desenvolupament industrial. » 

El dia 20 de desembre de 2012 es reuneix el Jurat del premi del Consell Social, V Premi Consell
Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil. 

V Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil

Després d’una anàlisi àmplia i debat sobre totes les candidatures, el Jurat, per unanimitat, acorda:

« Concedir, ex aequo , el V Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, dotat
amb sis mil euros i diploma, pel seu esperit emprenedor i aposta innovadora a: 

Alfredo  Raúl  Cebrián  Fuertes,  l licenciat  en  Publicitat  i  Relacions  Publiques,  titulat de  la
Universitat Jaume I, per la constitució i posada en marxa, amb Sergio Aguado González, també



titulat per l’UJI,  de l’ e mpresa Soluciones Cuatroochenta SL, dissenyada per al desenvolupament
d’aplicacions mòbils i programari avançat i consultoria en m à r qu eting, innovació i tecnologia. 

 Cristina Castellanos Tarancón, estudiant a del m àster u niversitari en Noves Tendències i Processos
d’Innovació en Comunicació, de la Universitat Jaume I, administradora de l’ e mpresa Diseño Low
Cost SL, l’objecte de la qual consisteix a oferir serv e is de comunicació gràfics totalment en línia i
multimèdia de bai x cost,  pensant  en l’usuari  i  les  seues  necessitats  i  adaptant  les  tarifes  a  la
tipologia de la client ela. » 

I V Premi a l’Excel·lència Docent Universitària 

El Jurat de Selecció, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2012, amb la deliberació prèvia,
anàlisi i baremació de les candidatures, d’acord amb les bases que regeixen aquesta IV edició dels
Premis a l’Excel·lència Docent Universitària, va acordar, per unanimitat,  formular les propostes
corresponents. 

Tenint  en  compte  l’addenda  al  conveni  de  col·laboració  citat  i  conforme  amb  les  referides
propostes, i en virtut de les disposicions de l’article 4.x) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la
Generalitat, de consells socials de les universitats públiques valencianes, el president del Consell
Social  va  resoldre  concedir  els  Premis  a  l’Excel·lència  Docent  Universitària  del  curs  2011-12,
dotats amb diploma de reconeixement, als professors i professores següents:

Carmen Lázaro Guillamón, professora contractada doctora del Departament de Dret Públic de la
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

Mercedes Marqués Andrés, professora titular d’Universitat del Departament d’Enginyeria i Ciència
dels Computadors de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat
Jaume I.

Juan Carlos Palmer Silveira, professor titular d’Universitat del Departament d’Estudis Anglesos de
la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I.

D’acord amb la base IV, cada premi té un diploma de reconeixement, i l’entrega dels mateixos es va
efectuar el dia 22 de febrer de 2013, en el transcurs de l’acte oficial de la Festa de la Universitat
Jaume I.

ACORDS I ASSUMPTES TRACTATS PEL CONSELL SOCIAL

En virtut d’allò que di s posa l’article 4.x de l a Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de c
onsells  s ocials de les  u niversitats  p úbliques  v alencianes, el Ple del Consell Social aprova les
bases del XV Premi d’Investigació del Consell Social, modalitat « Trajectòria Investigadora » , així
com les de la V I edició del Premi del Consell Social a la « Iniciativa Emprenedora Estudiantil » i
les de la V edició del Premi a l’Excel·lència Docent Universitària ,  incloent-hi la corresponent
convocatòria. 

Consell de Govern
• Agost Canós, Rosa María 

• Agustí Cabedo, Pere 
• Aibar Ausina, Juan Pablo 

• Alberola Lorente, Ainhoa
• Alcaraz González, Antonio Diego 

• Ballester Arnal, Rafael
• Barba Juan, Antonio 



• Bel Tena, Ángel 

• Bengochea Morancho, Aurelia 
• Breva Ferrer, José Luis 

• Campos Suliano, María Desamparados 
• Carda Usó, Pedro Miguel 

• Castillo Catalán, María Isabel
• Climent Jordà, Vicent 

• Ezpeleta Piorno, Pilar
• Fernández Izquierdo, María Ángeles 

• Ferrer Maestro, Juan José 
• Fortanet Gómez, Inmaculada 

• García Agustín, Pilar 
• García Edo, Vicent 

• García Izquierdo, Isabel 
• García Marzá, Vicente Domingo 

• Gómez Navarro, José Miguel 
• González Alamilla, David

• González Cudilleiro, Manuel 
• Gual Arnau, José Joaquín 

• Herrero Pascual, Carlos Juan 
• Jarque Fonfría, Juan Carlos 

• Lancis Sáez, Jesús 
• Leiva Tomas, Sandra 

• López Benet, Francisco 
• López Navarro, Miguel Ángel 

• Martínez León, Luis 
• Marzal Felici, Jose Javier 

• Marzal Varó, Andrés 
• Matallín Sáez, Juan Carlos 

• Mínguez Cornelles, Víctor Manuel 
• Molina Morales, Francesc Xavier 

• Moliner Tena, Miguel Ángel 
• Morte Ruiz, María José 

• Navarro Llombart, Mar 
• Orón Moratal, Germán 

• Ortet Fabregat, Generós
• Pallarés Tortosa, Enrique 

• Pauner Chulvi, Cristina 
• Petit Lavall, María Victoria 

• Puetz, Achim 
• Rambla Zaragozá, Wenceslao 

• Sánchez Andrés, Juan Vicente 
• Tirado Roldán, María Jesus 



• Vicedo Madrona, Enrique 

Consell de Direcció

El Consell de Direcció està format per:

• 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.

• 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.

• María Victoria Petit Lavall, secretària general.

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

• Ballester Arnal, Rafael. Degà de la Facultat de Ciències de la Salut

Direccions de departaments

Facultat de Ciències Humanes i Socials

• Martínez Romero, Tomás. Departament de Filologia i Cultures Europees 

• Ezpeleta Piorno, Pilar. Departament de Traducció i Comunicació
• Ortells Montón, Elena María. Departament d’Estudis Anglesos

• Ferrer Maestro, Juan José. Departament d’Història, Geografia i Art
• García Marzá, Vicente Domingo. Departament de Filosofia i Sociologia 

• Marzal Felici, José Javier. Departament de Ciències de la Comunicació 
• Pellicer España, María del Carmen. Departament d’Educació 



Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

• Albert Ortiz, José Miguel. Departament d’Economia 

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

• García Edo, Vicent. Departament de Dret Privat 

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

• Orón Moratal, Germán. Departament de Dret Públic 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

• Alcaraz González, Antonio Diego. Departament de Física 

• Castillo Catalán, María Isabel. Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors
• Carda Usó, Pedro Miguel. Departament de Química Inorgànica i Orgànica 

• Pérez Clemente, Rosa María. Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
• Galindo Pastor, Carlos. Departament de Matemàtiques 

• Campos Sancho, María Cristina. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
• Jarque Fonfría, Juan Carlos. Departament d’Enginyeria Química

• Pérez González, Antonio. Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció 
• Safont Villarreal, Vicent Sixte. Departament de Química Física i Analítica 

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

Facultat de Ciències de la Salut 

• Ortet Fabregat, Generós Carlos. Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 

• Orts Cortés, María Isabel. Unitat Predepartamental d’Infermeria 
• Villanueva Badenes, María Lidón. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i 

Metodologia.

• Sánchez Andrés, Juan Vicente. Unitat Predepartamental de Medicina

Vicedeganats i vicedireccions

Facultat de Ciències Humanes i Socials

• Blasco Mayor, María Jesús. Vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials en el 
grau en Traducció i Interpretació.

• Blay Arráez, María del Rocío. Vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials en el 
grau en Publicitat i Relacions Públiques.

• Gea Valor, Maria Lluïsa. Vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials en el grau 



en Estudis Anglesos.

• Casero Ripollés, Andreu. Vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials en el grau en 
Periodisme 

• Sáez Soro, Emilio. Vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials en el grau en 
Comunicació Audiovisual.

• Sales Ciges, María Auxiliadora. Vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials en la
llicenciatura en Psicopedagogia i màsters.

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

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

• Reverter Bañón, Sonia. Vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials en el grau en 
Humanitats: Estudis Interculturals.

• Rabassa Vaquer, Carles Alfred. Vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials en el 
grau en Història i Patrimoni.

• Traver Martí, Juan Andrés. Vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

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

• Callarisa Fiol, Luis José. Vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques en el 
grau en Administració d’Empreses. 

• Cordero Cutillas, Iciar.Vicedegana de Màsters de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques. 

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

• Ginés Vilar, Miguel. Vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques en el grau 
en Economia.

• Ginés Vilar, Miguel. Vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques en la 
diplomatura en Ciències Empresarials.

• Guisasola Lerma, Cristina. Vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques en 
el grau en Criminologia i Seguretat.

• Guisasola Lerma, Cristina. Vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques en 
el grau en Seguretat i Ciències Policials.

• Juan Mateu, Fernando. Vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques en el 
grau en Dret.

• Lapiedra Alcamí, Rafael. Vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques en el 
grau en Turisme.

• Lapiedra Alcamí, Rafael. Vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques en la 
diplomatura en Turisme.

• Muñoz Torres, María Jesús. Vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 
en el grau en Finances i Comptabilitat.

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

• Tomás Mallén, Beatriz Susana. Vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i 



Econòmiques en la diplomatura en Gestió i Administració Pública.

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

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

• Vicente Palacio, María Arantzazu. Vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques en el 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 en Enginyeria Informàtica (pla de 2001).

• Aramburu Cabo, María José. Vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals en el grau en Enginyeria Informàtica.

• Belenguer Balaguer, Enrique Francisco. Vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals en el grau en Enginyeria Elèctrica.

• Beltrán Arandes, Joaquín. Vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals en el grau en Química.

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

• Beltrán Porcar, Vicente. Vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals en Enginyeria Química. 

• Beltrán Porcar, Vicente. Vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals en el grau en Enginyeria Química. 

• Bovea Edo, María Dolores. Vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals en Enginyeria Industrial.

• Bovea Edo, María Dolores. Vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals en el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials.

• Flors Herrero, Víctor. Vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals 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 en el grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

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

• Gallardo Izquierdo, Antonio. Vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals.

• Pitarch Roig, Ángel Miguel. Vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals en Arquitectura Tècnica.

• Pitarch Roig, Ángel Miguel. Vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals en el grau en Arquitectura Tècnica.

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

• Simó Vidal, Amelia. Vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 



Experimentals en el grau en Matemàtica Computacional.

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

• Chover Sellés, Miguel. Vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals en el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs.

Facultat de Ciències de la Salut

• Alarcón Aguilar, Ana Hermenegilda. Vicedegana de la Facultat de Ciències de la Salut en el 
grau en Psicologia.

• Collado Boira, Eladio Joaquín. Vicedegà de la Facultat de Ciències de la Salut en el grau en 
Infermeria.

• Quero Castellano, Soledad. Vicedegana de la Facultat de Ciències de la Salut en màsters.
• Martínez Cadenas, Conrado. Vicedegà de la Facultat de Ciències de la Salut en el grau en 

Medicina.

Unitat d’Igualtat

Canvis en la Unitat d’Igualtat

Al llarg del curs passat la Unitat d’Igualtat s’ha integrat orgànicament en el Vicerectorat d’Estudis i
EEES i la professora Mercedes Alcañiz Moscardó, del Departament de Filosofia i Sociologia, ha
estat nomenada directora.

Nova Comissió Assessora Unitat d’Igualtat

El Consell de Govern de 27 de març va aprovar la composició de la Comissió Assessora de la Unitat
d’Igualtat  que  està  formada  pel  rector  o  rectora  o  persona  en  qui  delegue  (que  ocuparà  la
presidència), la directora de la Unitat d’Igualtat, una representació dels centres, una representació
del  Claustre,  una  representació  sindical,  una  representant  de  l’Institut  Universitari  d’Estudis
Feministes i de Gènere Purificación Escribano, una representant de la Fundació Isonomia i dues
persones en representació de l’estudiantat.

Així  mateix,  en  la  sessió  de  17  de  maig,  el  Consell  de  Govern  va  aprovar  el  Reglament  de
funcionament de l’esmentada Comissió.

Adhesió a la xarxa RUIGEU

Aquest curs, la Unitat d’Igualtat de l’UJI s’ha unit a la «Red de Unidades de Igualdad de Género
para la Excelencia Universitaria» (RUIGEU). 

Accions relacionades amb el Pla d’Igualtat

Respecte a les accions relacionades amb el Pla d’Igualtat, s’ha dut a terme una  enquesta sobre



conciliació de la vida familiar i laboral, el disseny d’una exposició interactiva sobre tecnologia i
gènere i s’han continuat les accions de formació, concretament l’acció 2 del primer Pla d’Igualtat de
la Universitat Jaume I de Castelló, dirigida al personal responsable de l’orientació professional dels
centres d’educació secundària, batxillerat i FP (nivell 3, superior), amb la finalitat que identifiquen
les  claus  que  perpetuen  els  estereotips  de  gènere  i  les  apliquen  en  el  marc  de  la  seua  tasca
professional i l’ acció 10 , dirigida a l’estudiantat de l’UJI, al PAS i al PDI, amb cursos específics
per a cada col·lectiu. 

Una altra acció desenvolupada ha estat la revisió de la normativa de l’UJI per a assegurar un ús no
sexista del llenguatge, la incorporació del principi de presència equilibrada de dones i homes i,
finalment, per a depurar les possibles clàusules de discriminació directa o indirecta. 

Junta Electoral

1. Processos electorals realitzats

La Junta Electoral de la Universitat Jaume I es va reunir en 18 sessions (de la número 2 89, del 1
9/09/201 2, a la número 306, del 25 /0 6 /201 3 ), per a organitzar els diversos processos electorals
desenvolupats durant el curs 2012-13 i dirimir diverses qüestions relacionades amb els mateixos. 

Els processos electorals van ser els següents:
• Eleccions a delegats i delegades de l’estudiantat de grau i de primer i segon cicle.
• Eleccions a delegats i delegades de l’estudiantat de màster.

• Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat en els consells de departament.
• Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat en les juntes de centre.

• Eleccions als consells de departament i instituts universitaris.
• Eleccions a la direcció dels departaments i instituts universitaris.

2. Eleccions a delegats i delegades de grau, primer i segon cicle

Les eleccions es van celebrar, entre el 12 i el 23 de novembre de 201 2 , una vegada tancat el procés
de matriculació; va haver-hi eleccions per a un total de 14 9 grups. La distribució va ser la següent:

• Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: s’hi havia de realitzar eleccions en un
total de 45 grups.

• Facultat de Ciències Humanes i Socials: s’hi havia de realitzar eleccions en un total de 45 
grups.

• Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: s’hi havia de realitzar eleccions en un total de 
46 grups.

• Facultat de Ciències de la Salut: s’hi havia de realitzar eleccions en un total de 13 grups.

D’aquests, en 120 grups es va elegir la totalitat dels seus representants i, al final del procés, un total
de deu grups es va quedar sense delegat o delegada i subdelegat o subdelegada (quatre més que el
curs anterior)  i 19 grups es van quedar sense subdelegats o subdelegades (dos més que el  curs
anterior).



 

  

3. Eleccions a delegats i delegades de màsters oficials

Les eleccions a delegats i delegades de màsters oficials es van realitzar entre el  12  i el 23 de n
ovembre de 201 2 . 

Dels 30 màsters oficials presencials que hi havia, tots van elegir representació.

4. Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat en els consells 
de departament

Una vegada proclamats definitivament els delegats i subdelegats, van presentar candidatures per a
l’elecció dels seus representats en els consells de departament. Com que el nombre de candidatures
presentades va ser inferior al nombre de llocs que s’havia de cobrir, en aplicació de l’article 53.6 de
la normativa electoral, es van proclamar directament els candidats i candidates.

L’estudiantat va obtenir representació en 12 consells de departament dels 27 de la Universitat Jaume
I.



5. Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat en les juntes 
de centre

Proclamats definitivament els delegats i delegades, van presentar candidatures per elegir els seus i
les seues representats en les juntes de centre. Com que el nombre de candidatures presentades va ser
inferior als llocs que s’hi havien de cobrir, en aplicació de l’article 51.5 de la normativa electoral, es
van proclamar directament els candidats i candidates.

L’estudiantat ha obtingut representació en les juntes de centre de les tres facultats i de l’Escola.

6. Eleccions a consells de departament i instituts universitaris

Durant el curs acadèmic 2012-13 es realitzaren eleccions a representants de membres no nats en
cinc consells de departament i un institut universitari:

• Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors.

• Departament d’Estudis Anglesos.
• Departament de Filologia i Cultures Europees.

• Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia.
• Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. 

• Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica.

A més, es van realitzar eleccions parcials al Consell de Departament de Física. 

7. Eleccions a direcció de departaments i institut universitari

Durant  el  curs  2012-13  es  van  celebrar  eleccions  a  direcció  de  set  departaments  i  un  institut
universitari. Els directors i directores elegits van ser:

Departament / Institut Director o directora 

Departament d’Enginyeria i Ciència dels 
Computadors

M. Isabel Castillo Catalán

Departament d’Estudis Anglesos Elena María Ortells Montón

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural Rosa María Pérez Clemente

Departament de Filologia i Cultures Europees Tomàs Martínez Romero

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i 
Psicobiologia 

Generós Ortet Fabregat

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, 
Social i Metodologia

M. Lidón Villanueva Badenes

Departament de Traducció i Comunicació Pilar Ezpeleta Piorno



Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín
Escardino

Vicente Sanz Solana

8. Canvi parcial de membres de la Junta 

Generós Ortet Fabregat deixa de ser suplent del president de la Junta Electoral, com a conseqüència
del seu nomenament com a director del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. 

Posteriorment,  en el  Claustre  núm ero 8,  del  dia  9 de juliol  de 2013,  s’elegeix Jesús F.  Rosel
Remírez com a suplent del president. 

Comptes anuals i informes d'auditoria de l'exercici 2012

Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2012 de la Universitat Jaume I de Castelló, els quals
comprenen el balanç, els comptes del resultat economicopatrimonial, la liquidació del pressupost i
la memòria, van ser aprovats pel Consell de Govern i pel Consell Social, en les reunions dels dies
25 i 26 d’abril de 2013, respectivament.

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

MAGNITUD EXERCICI 2012 EXERCICI 2011 

Actiu immobilitzat 319.350.365,97 329.387.527,73

Actiu circulant 58.434.216,16 47.937.961,65

Actiu total 377.784.582,13 377.325.489,38

Fons propis 234.158.690,87 229.644.655,98

Ingressos a distribuir en diversos 
exercicis

5.082.877,51 5.218.923,80

Creditors a llarg termini 86.257.135,31 92.233.229,24

Creditors a curt termini 45.777.356,16 44.717.653,36

Provisions per a riscos 1.388.974,86 0,00

Passiu total 377.784.582,13 377.325.489,38

Resultat economicopatrimonial 4.514.034,89 8.396.543,83

Saldo pressupostari de l’exercici 9.610.653,14 2.420.617,35

Superàvit de finançament de 
l’exercici

7.302.129,06 3.244.451,02

Romanent de tresoreria afectat 32.249.977,26 32.208.020,60

Romanent de tresoreria no 
afectat

3.674.944,48 -5.698.705,93

Romanent de tresoreria total 35.924.921,74 26.509.314,67



La Intervenció General de la Generalitat Valenciana, a través de l’empresa Deloitte, ha realitzat una 
auditoria integral de l’exercici 2012. En l’informe d el 17 de juny de 201 3 , subscrit per ambdues, 
s’ha emès una opinió favorable per al conjunt dels comptes anuals.

Presupost de l'exercici 2013

Pressupost de l’exercici 2013

La xifra total pressupostada de despeses per a 2013 ascendeix a 98.109.000,00 €, import inferior al
de 2012 en un 6,42 %. 

Les previsions de l’estat de despeses s’estructuren en quatre programes pressupostaris, igual que els
anys anteriors, amb l’objectiu 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 39.353.999,64 € i representa un 40,12% del total del pressupost.

El programa 422-C, «Cultura i  implicació social»,  abasta 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 4.497.420,95 € i
representa un 4,58% 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 2013 es calcula en 42.420.708,62
€ i representa un 43,24% del total del pressupost.

El programa 541-A, «Investigació científica i tècnica», arriba als 11.836.870,79 € en 2013, i era de
12.796.191,70 €  en  2012.  Experimenta,  per  tant,  una  disminució  del  7,50%.  Aquest  programa
suposa un 12,06% del total del pressupost 2013. 

Pel que fa a les inversions reals de la Universitat, previstes per a l’exercici 2013, la consignació
global és de 7.708.436,16 €, la qual cosa suposa un augment de 779.137,52 €, un 11,24% més
respecte a 2012.

Aquest increment ve donat per la subvenció de tres milions d’euros que rebrà l’UJI, en 2013, de la
GV per  a  fer  front  a  inversions  en obra i  equipament  necessàries  per  als  estudis  de la  branca
sanitària. La xifra d’aquesta subvenció compensa la reducció de més de 2,2 milions d’euros de



recursos propis que la Universitat dedicarà a inversions el proper any, ja que l’actual situació de
crisi econòmica, ha obligat a la Universitat a ajornar projectes, com és el cas de la construcció de la
Facultat de Ciències de la Salut, fins que es tinga la garantia total de poder disposar dels recursos
suficients per a completar l’obra.

No obstant això, les inversions pròpies de l’UJI, finançades amb el mateix esforç pressupostari,
suposen 4.544.479,49 €, dels quals 2.500.000,00 € es doten com a previsió de les despeses que pot
ocasionar  la  possible  sentència  que hi  ha pendent  sobre la  construcció de l’edifici  de Ciències
humanes.

La resta de l’import pressupostat en aquest capítol, 2.044.479,49 €, es concretarà en diverses obres
d’ampliació i millora, en millores en les instal·lacions d’enllumenat i de climatització, adquisició
d’equipament  informàtic,  equipament  per  a  laboratoris,  equipament  per  a  docència,  així  com
adquisició de fons bibliogràfics.

Obres de nova construcció i de reforma, ampliació i millora

Durant aquest curs han finalitzat les obres del Servei d’Experimentació Animal i s’han adjudicat les
obres  de  la  Facultat  de  Ciències  de  la  Salut,  Fas  I-Mòdul  MI1,  destinat  a  allotjar  laboratoris
d’investigació i despatxos d’aquesta facultat.

L’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes ha continuat realitzant un conjunt d’actuacions d’eficiència
energètica amb la substitució de màquines refrigeradores de l’Edifici TU i Biblioteca, instal·lació de
detectors de presència  a les aules dels tres centres, a fi de regular l’encesa de l’enllumenat i la
climatització quan s’estan usant i la col·locació d’una manta tèrmica en els vasos de la piscina per a
utilitzar-la a  la  nit  i  els  dies  que  està tancada.  Totes  aqu estes mesures  han suposat  un estalvi
superior als 250.000 euros. 

S’ha consolidat la Unitat Tècnica de Gestió d’Espais  i s’ha portat a terme l’optimització de les
reserves dels espais fora de l’horari habitual d’obertura de la Universitat i també s’han elaborat els
informes d’ocupació d’aules i despatxos dels distints departaments, per tal d’optimitzar-ne l’ús . 

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
de contractació privada (compravenda, donació, permuta, arrendament i resta de negocis jurídics
anàlegs sobre béns immobles,  etc.);  tret  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’altres 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.

En l’any 2012 es va iniciar la implantació de mitjans electrònics en la contractació, fins a la data
s’han  tramitat  els  dos  expedients  de  contractació  de  major  import,  amb  l’obligatorietat  de
presentació  de  documentació  i  de  comunicació  amb la  Universitat  Jaume I,  exclusivament  per
mitjans electrònics, mitjançant la plataforma VortalGOV.

Expedient OB/1/12 Obres de construcció del Servei d'Experimentació Animal (Fase 0 de la Facultat
de Ciències de la Salut

20 licitadors

Import de licitació.- 2.286.036,71 euros

Import d’adjudicació.-2.025.422,77 euros

Expedient OB/1/13 Obres de construcció de la Facultat de Ciències de la Salut- Fase I- Mòdul MI1
de la Universitat Jaume I de Castelló

23 licitadors

Import de licitació.- 3.500.000,00 euros

Import d'adjudicació.-3.086.873,86 euros

Així  mateix,  en  execució  de  l’ajuda  concedida  per  l’Agència  Espanyola  de  Cooperació
Internacional  per  al  Desenvolupament,  per  a realitzar  les  diverses modalitats  que conformen el
Programa  de  Cooperació  Interuniversitària  i  Investigació  Científica,  s’ha  tramitat  l’adquisició
d’equipament  de laboratori  per  al  Centre  de Planificació  i  Gestió(CEPLAG) de la  Universidad
Mayor de San Simón (Cochabamba-Bolívia), expedient de contractació SE/3/13.

 

També s’ha tramitat, en execució de l’ajuda concedida a la Universitat Jaume I per a equipament i
infraestructures de la línia de subvenció T0104000, cofinançada amb el PO FEDER 200-13, els
següents expedients:

OB/1/12 Obres del Servei d’Experimentació Animal (Fase 0 de la Facultat de Ciències de la Salut)
SU/9/12 Equipament de la zona de neteja, laboratoris i estabulari 

SE/16/12 Material de laboratori Laboratori 3 NICE-CIBERNED- Tercera p lan t a de l’e difici d’ i
nvestigació 1 SE/1/13 Mobiliari  est à ndar d per  a  despatxos  i  específic  per  a  l’INIT SE/6/13
Espectròmetre de masses híbrid q uadrupol-temps de vol. 



Expedients de contractació. Any 2012
Obres Import Subministraments Import Assistències,

serveis i altres
Import

1 2.286.036,71 17 2.309.513,43 40 2.556.215,58 

Expedients de contractació fins al 31/06/2013
Obres Import Subministraments Import Assistències,

serveis i altres
Import

1 3.500.000,00 6 433.267,00 14 902.095,59

Contractes menors

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

Contractes menors. Any 2012
Obres Import Subministraments Import Assistències,

serveis i altres
Import

6 278.571,84 825 1.707.401,33 55 535.726,23

Contractes menors fins al 31/06/2013
Obres Import Subministraments Import Assistències,

serveis i altres
Import

2 16.977,35 357 483.007,57 37 293.175,94

Oficina de Prevenció i Gestió Medioambiental

Durant aquest curs l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental ha continuat amb la tasca de
millora de les condicions de treball del personal de la Universitat Jaume I des de tots els vessants de
la prevenció de riscos laborals, això és, la seguretat en el treball, la higiene industrial, les condicions
ergonòmiques i psicosociològiques i la salut.

Cal ressaltar la continuació de l’avaluació dels factors psicosocials i  l’aprovació pel  Consell de
Direcció, el 23 d’octubre de 2012, del document Instruccions de seguretat i salut en el treball de la
Universitat  Jaume I,  amb el  vistiplau  del  Comitè  de  Seguretat  i  Salut,  en  la  reunió  del  17  de
desembre de 2012. 

També s’ha continuat amb la gestió dels residus generats per l’activitat diària de la Universitat i
s’han  realitzat  accions  destinades  a  la  millora  del  comportament  mediambiental  de  l’UJI  i  la
mobilitat sostenible, com ara campanyes de sensibilització, informació, etc., i entre les quals cal
destacar  l’auditoria  interna  del  Sistema de  Gestió  Ambiental,  segons  els  requisits  de  la  norma
ISO14001, així com la realització d’un estudi dels nivells de soroll al campus.

D’altra banda, l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental continua amb el desenvolupament del
pla estratègic i el personal participa en grups de millora, tant en els interns del servei com amb uns
altres serveis. Així també, el servei participa en l’obtenció i el manteniment de la certificació ISO
9000 de les titulacions i serveis de la Universitat Jaume I.

El Comitè de Seguretat i Salut s’ha reunit quatre vegades des de setembre de 2012. 

Ergonomia, psicosociologia i salut

Entre les principals activitats cal ressaltar la continuació de l’avaluació dels factors psicosocials de



risc en el treball del PDI i del PAS.

D’una altra banda s’ha continuat amb els programes de:
Control analític de la qualitat d’aigua de les piscines, d’acord amb el Decret 255/94.

Control analític de bacteris i fongs de les superfícies dels vestuaris del Servei d’Esports, incloent-hi 
el programat per a la piscina coberta i les noves pistes.
Control analític de legionel·la en les xarxes d’aigua calenta i freda, incloent-hi els nous edificis i les
dues piscines.

Control de la qualitat microbiològica de l’aire als edificis.
Auditories de seguretat alimentària i analítiques a les cuines i els menjadors.

Reconeixements preventius laborals a PDI, PAS i persones amb beca.
Programa de salut sexual i prevenció de la sida.

Vacunació contra la grip, així com d’altres vacunes en funció dels riscos laborals (tètanus, 
hepatitis).
Dotació i reposició de farmacioles.

Reconeixements ginecològics (prevenció de càncer de cèrvix i d’endometri).
Tonometries als majors de 40 anys, com a prevenció del glaucoma.

S’ha continuat amb les tasques assistencials mèdiques i psicològiques del Centre Sanitari amb més
de 6.600 atencions.

S’ha continuat amb les avaluacions i visites, tant per al PDI com per al PAS.

Com a resultat d’aquestes avaluacions i visites s’han donat consells i recomanacions, s’han proposat
o realitzat canvis de mobiliari o d’equipament.

S’ha col·laborat en l’organització i en els actes del Dia mundial de la sida.

S’ha continuat la col·laboració amb el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana amb, 19
col·lectes i més de 1.600 donacions.

Seguretat en el treball i higiene industrial

S’han realitzat diverses accions per a la implantació de plans d’autoprotecció dels edificis de l’UJI:
S’han realitzat deu simulacres d’avisos d’alarma en diversos edificis de l’UJI (TD, A-B1-B2, 
Humanes, Investigació I, biblioteca, Espaitec I, pavelló poliesportiu, piscina, zona de raquetes i 
pistes esportives a l’aire lliure).

S’ha redactat el Pla d’autoprotecció de l’edifici Espaitec II.

S’ha realitzat o s’ha revisat l’avaluació de riscos dels següents serveis, departaments i instituts:
Institut de Tecnologia Ceràmica

Departament d’Enginyeria Química
Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció
Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Servei de Comunicació i Publicacions

S’ha realitzat o s’ha revisat l’avaluació de riscos dels edificis:
Espaitec II

Investigació I
Escomeses

Galeria de serveis



Postgrau i Consell Social

S’ha continuat amb la implantació de plans de prevenció per departaments.

S’han realitzat informes d’ofici i de sol·licituds rebudes per a l’estudi de condicions de seguretat i
higiene en diversos llocs de l’UJI.

S’han  investigat  els  accidents  ocorreguts  per  a  trobar-ne  les  causes,  prendre’n  les  mesures
corresponents i evitar futurs accidents iguals o similars.

S’ha col·laborat en l’organització d’actes i activitats universitàries, per a garantir unes condicions
de seguretat adequades, tant dins com fora dels edificis.

S’ha continuat amb la gestió diària del manteniment de les instal·lacions de detecció i d’extinció
d’incendis, i d’intrusisme de tots els edificis i instal·lacions de la Universitat Jaume I, així com la
millora de la senyalització de seguretat i d’emergència.

Gestió mediambiental

S’han dotat de contenidors els nous edificis que han d’entrar en funcionament, així com l’augment i
la millor distribució en altres edificis.

S’ha continuat amb la gestió diària de recollida i eliminació de residus, s’ha recollit selectivament:
paper i cartó, envasos lleugers, tòners i cartutxos de tinta, piles, deixalles informàtiques, telèfons
mòbils i components, vidre, i residus perillosos als laboratoris i tallers.

S’ha realitzat l’auditoria interna del Sistema de Gestió Ambiental (SGA), i s’ha assegurat que els
departaments  sota  l’abast  d’aquest  sistema  de  gestió  compleixen  amb  els  exigents  estàndards
mediambientals de la norma ISO 14001.

S’ha realitzat un nou estudi acústic,  per a veure i controlar els  nivells de soroll a l’interior del
campus.

S’ha col·laborat  en l’organització d’actes i  activitats  universitàries  per a  garantir  una adequada
gestió dels residus generats, com: la festa de benvinguda, actes de l’aniversari de l’UJI, etc.

Es continua amb la implantació de les accions propostes pel Pla de mobilitat sostenible, com ara la
incorporació al Fòrum de Mobilitat Municipal, col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló de la
Plana, per a implantar millores en l’accés i aparcament al campus, etc.

Formació

S’han  realitzat  les  següents  activitats  formatives  dirigides  als  membres  de  la  comunitat
universitària:

• 187 cursos de quatre hores de durada de formació en línia per al PAS, PDI i personal becari.

• Per a l’estudiantat, s’ha continuat la realització dels tallers de suport a l’estudi, els cursos de 
lliure configuració en matèries relacionades amb la salut (propis i en col·laboració amb  les 
ONG: PATIM, ADICAS) i de promoció de la salut sexual i prevenció de la sida.

• S’han gestionat les sol·licituds del personal de l’UJI per a assistir a les sessions formatives 
específiques sobre riscos laborals que s’han celebrat a la seu de UNIMAT Prevención, a 
Castelló de la Plana.

• Jornada sobre Gestió i manipulació de residus perillosos als laboratoris.



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  seua  funció  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 dels usuaris, tant interns com externs.

Planificació. Sistema de direcció estratègica

Les actuacions que s’han desenvolupat són:
- Àmbit institucional 
- Desplegament en centres, titulacions, departaments i instituts 

- Desplegament en els serveis de gestió 

Institucional

El Consell de Govern, en la reunió número 11, celebrada el 13 de maig de 2011, va aprovar el Pla
estratègic UJI 2014, el qual fixa els objectius que s’han d’assolir els anys vinents. El document
aprovat suposa l’adaptació dels objectius estratègics del pla elaborat l’any 2009 a la situació actual,
a partir de les propostes del programa electoral, amb el qual Vicent Climent va ser elegit rector en
2010. El document és, a més, fruit del procés de reflexió desenvolupat al llarg dels últims mesos
entre el Consell de Direcció i els i les responsables de les unitats universitàries.

El  conjunt  d’objectius  proposat  comprèn:  la  consolidació  de  l’oferta  educativa  amb  un  model
educatiu propi; l’increment dels resultats d’investigació de qualitat; l’augment de la transferència a
les empreses;  el manteniment del paper actiu de l’UJI com a agent de dinamització social,  i  la
consolidació de la  Universitat  com a referent  en la  gestió  de la  qualitat  i  en tecnologies  de la
informació  i  la  comunicació  (TIC).  Per  a  assolir  aquests  objectius,  el  Pla  estableix  12  eixos
estratègics que es concreten en 23 objectius específics. Aquest any s’ha desenvolupat i mesurat el
catàleg d’indicadors per a aquests objectius, i s’han establit les metes que s’han d’aconseguir fins a
2014.

Centres, titulacions, departaments i instituts

El  vicerectorat  de Planificació  Estratègica,  Qualitat  i  Comunicació  va signar  els  documents  de
concert per al desenvolupament del Pla estratègic a tots els departaments, centres i titulacions i
instituts (incloent-hi tant els propis com els que participen en el Programa de suport als instituts
d’alt rendiment promogut pel Vicerectorat d’Investigació i Postgrau), per a un període de dos anys,
que es va iniciar l’1 de gener de 2012. El desplegament inclou també les noves unitats de l’àmbit de
Ciències de la Salut.

A  l’octubre  de  2012  es  va  iniciar  el  primer  mesurament  dels  indicadors  i  es  va  elaborar,
posteriorment,  una  liquidació  provisional  del  desplegament  del  Pla  estratègic  en  els  centres  i
titulacions, departaments i instituts corresponent al bienni 2012-13.

Al llarg de 2013,  al  mateix temps que s’executen  les  diferents  accions  del  bienni  2012-13,  es
redacta un nou document de criteris per al desplegament del Pla estratègic en les diferents unitats
per al període 2014-15. A partir d’octubre de 2013 se celebraran les reunions entre el Vicerectorat
de Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació i les unitats, per a analitzar i fer el seguiment de
l’actual bienni i per a preparar el següent.

Serveis



El desplegament del Pla estratègic en els serveis de gestió, en 2012-13, s’ha portat a terme, com en
altres anys, sota l’impuls de la Gerència i del Vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i
Comunicació en el marc de referència de l’expedient de productivitat del PAS. Es manté, així, una
sistemàtica de participació de totes les unitats d’administració i serveis, així com la consolidació
dels resultats en l’acompliment dels objectius en totes les unitats. Aquest curs, els serveis de gestió
han revisat els objectius d’acord amb l’auditoria de tots els serveis de gestió, que amb l’ajut de
l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat i una empresa certificadora de sistemes de gestió
de  la  qualitat,  aporten  verificació  al  procés  i  millora  de  la  metodologia  emprada.  Aquest
plantejament ha estat reconegut com a bona pràctica pel Club d’Excel·lència en Gestió del Fòrum
d’Universitats  i,  per  tant,  passarà  a  formar  part  de  la  CIBE.  La  Comunitat  d’Intercanvi  i
Benchmarking (CIBE), està concebuda com una comunitat (els seus membres), dins d’una altra
comunitat (els socis del CEG), i el seu objectiu fonamental, és definir un escenari que promoga,
facilite i sistematitze el coneixement i l’intercanvi d’indicadors de resultats i bones pràctiques de
gestió, entre els seus membres, a través de la pràctica de l’activitat de benchmarking. 

Gestió de la qualitat

Les actuacions que ha realitzat l’Oficina durant aquest curs acadèmic es presenten en els apartats
següents: 
- Sistemes de gestió de la qualitat:

- Segons la norma ISO 9001

- Sistema de garantia interna de la qualitat
- Seguiment dels títols

- Altres processos de recollida i d’anàlisi de resultats
- Avaluació de l’activitat docent

- Cartes de serveis de la Universitat
- Avaluació de la Universitat en el model EFQM

Sistemes de gestió de la qualitat

Segons la norma ISO 9001

En l’àmbit del desenvolupament i la certificació de sistemes de gestió de la qualitat (SGQ) d’acord
amb les normes UNE EN ISO 9001:2008, s’ha treballat en el manteniment dels sistemes certificats,
en concret, els SGQ de la Biblioteca i del Servei d’Esports. Tots dos han realitzat l’auditoria interna
i la revisió del sistema per la direcció i, a més, han estat objecte de l’auditoria de renovació. Com en
anys anteriors, l’execució de les accions de millora identificades en les auditories i/o el tancament
de  les  observacions  i  desviacions  sorgides  respecte  de  la  norma  de  referència,  així  com  el
manteniment del sistema, han resultat de la col·laboració entre l’OPAQ i aquests serveis. Aquesta
col·laboració ha permès un resultat molt positiu en un doble vessant: d’una banda, que el sistema de
gestió minve el nombre de disconformitats emeses per l’organisme certificador i, d’una altra, que
dels resultats dels indicadors de sistema se’n desprenga l’assoliment dels objectius. 

Pel que fa al Servei d’Esports, durant el curs que finalitzem (2012-13), s’ha realitzat el seguiment
de diverses actuacions de millora en la documentació i els indicadors, així com el seguiment de les
notificacions escomeses. Aquestes notificacions s’originen des d’informes d’auditoria, l’enquesta de
satisfacció i els canvis que afecten el sistema de gestió de la qualitat.

Dins d’aquest sistema de certificació hem avaluat l’eficàcia de la formació rebuda durant l’any 2012
per les persones que formen part dels sistemes de garantia de qualitat certificats en l’esmentada



norma. Així, hem mesurat el nivell de satisfacció amb la formació interna i externa pel personal i
pels caps de servei. Els resultats indiquen que el grau de satisfacció amb la formació interna rebuda
se situa en una mitjana de 4,63 sobre una escala de 5 punts, sense que s’hi aprecien diferències
significatives en comparar la valoració amb la realitzada durant l’any anterior (mitjana de 4,68 en
l’any  2011,  de  4,47  en  l’any  2010  i  de  4,03  en  l’any  2009).  També  es  presenten  diferències
significatives d’opinió entre els i les caps de serveis i el personal d’aquests on la satisfacció amb la
formació rebuda dels caps dels serveis és més alta (mitjanes de 4,87 per als caps de serveis i 4,38
per al personal).

El grau de satisfacció amb la formació externa és de 4,63 sobre 5 punts, es produeix un descens
significatiu en la dita satisfacció respecte a l’avaluació de l’any 2011 (mitjana de 4,74 en l’any
2011,  de  4,49  durant  l’any 2010  i  de  4,31  durant  l’any 2009,  en  una  escala  de  5  punts).  Si
segmentem i comparem aquestes valoracions, trobem que els caps de serveis tenen un nivell de
satisfacció amb la  formació externa significativament  més alt  (mitjana de 4,84 sobre 5) que el
personal d’administració i serveis que la rep (mitjana de 4,39 sobre 5 punts).

Dins  d’aquest  mateix  sistema  de  certificació,  i  per  vuitè  any  consecutiu,  l’OPAQ  avalua  la
satisfacció dels serveis amb els proveïdors, tant interns com externs a la Universitat, i els serveis
inclosos en el sistema de certificació. Durant aquest curs s’ha realitzat l’avaluació dels proveïdors
durant el curs 2011-12 i el nivell de satisfacció general dels serveis respecte als proveïdors interns
és d’un 3,65 sobre 5 punts i d’un 3,73 sobre 5 punts respecte als proveïdors externs (es produeix, en
aquest  últim cas dels  proveïdors  externs,  un descens  significatiu  en la  valoració respecte  de la
realitzada durant el curs 2010-11). 

Pel que fa a la Biblioteca-Centre de Documentació, durant el curs 2012-13, s’ha dut a terme un nou
procés de recollida de dades (que es realitza cada dos anys). La satisfacció dels usuaris es manté
estable,  amb lleugers  increments  des  del  curs  2006-07,  els  quals  no impliquen la  presència  de
diferències significatives amb els resultats anteriors (la mitjana actual se situa en un 4,12 sobre 5).

Pel que fa als resultats segmentats, les anàlisis mostren que el PDI es mostra significativament més
satisfet que l’estudiantat. Així mateix, és el PDI de la FCHS el qui presenta, de manera significativa,
major satisfacció que la resta del professorat. El mateix ocorre entre l’estudiantat, ja que són els de
la FCHS els i les qui presenten una satisfacció major que la resta dels seus companys i companyes,
especialment front a l’estudiantat de l’ESTCE.

D’acord amb els resultats de satisfacció, s’ha planificat l’elaboració d’un grup focal per a conèixer
la  veu  dels  usuaris  i  de  les  usuàries  de  l’ESTCE,  atès  que  els  resultats  assolits  indiquen  una
satisfacció menor que en la resta de centres. S’ha treballat en l’estudi de la població i la mostra i els
temes de treball per a la sessió. Es preveu la realització del grup a l’inici del curs vinent.

Sistema de garantia interna de qualitat

Durant el curs, l’OPAQ ha coordinat la implantació del sistema de garantia interna de qualitat de la
Universitat Jaume I (programa AUDIT de l’ANECA) en tots els títols oficials (graus i màsters). A
través  de  diverses  reunions  amb  els  responsables  dels  títols,  l’OPAQ  ha  explicat  el  programa
AUDIT i el sistema de garantia interna de qualitat i ha portat a terme l’assessorament necessari. Al
mateix temps, l’OPAQ ha continuat el treball amb el Servei d’Informàtica amb l’aportació de les
indicacions i  requeriments necessaris per a millorar l’aplicació informàtica desenvolupada per a
impulsar la implantació del sistema de garantia interna de la qualitat i facilitar la gestió de tota la
documentació, així com la gestió de les accions de millora.

Dins del sistema de garantia interna de qualitat es mesura la satisfacció amb diferents processos i
col·lectius, entre aquests:

Des de fa deu anys, i de manera ininterrompuda, es realitza, anualment, un procés de mesurament
de la satisfacció de l’estudiantat. Amb xicotetes variacions, segons el col·lectiu al qual s’adrece



l’instrument de mesura, l’estudiantat de nou ingrés o matriculat en més d’una ocasió, se sol·licita
que avaluen la seua satisfacció amb aspectes relacionats amb la gestió acadèmica dels títols oficials,
com ara la informació prèvia a la selecció del títol de grau o de màster, la planificació i organització
del curs, la fixació d’horaris de classes i exàmens, la implantació de programes d’assignatures, la
pàgina  web  del  títol,  els  processos  de  preinscripció,  matrícula,  reconeixement  de  crèdits  i
manteniment d’instal·lacions, etc.

De l’anàlisi de les dades s’observa que l’estudiantat de títols universitaris de graus i titulacions en
procés d’extinció presenta una mitjana de satisfacció amb la Universitat de 3,75 sobre 5, per la qual
cosa  es  produeix  un  descens  significatiu  en  la  satisfacció  respecte  de  l’edició  anterior  que  va
presentar una mitjana de 3,95 sobre 5. L’estudiantat de grau mostra un nivell de satisfacció més alt
(mitjana de 3,84 sobre 5) que l’estudiantat dels títols en procés d’extinció (mitjana de 3,51 sobre 5)
o l’estudiantat de màster (mitjana de 3,92). 

En  referència  als  processos  avaluats,  el  nivell  de  satisfacció  més  alt  es  presenta  en  el  procés
d’informació (mitjana de 3,62), seguit pels processos de manteniment d’aules i laboratoris (mitjana
de 3,61), tràmits (mitjana de 3,48) i, en últim lloc, el de planificació (mitjana de 3,33). 

Dins  del  procés  de  mesurament  de  la  satisfacció  de  l’estudiantat  amb  els  processos  de  gestió
acadèmica, i per cinquè any consecutiu, s’ha avaluat la satisfacció de l’estudiantat de màster que es
matricula  a  l’UJI.  En  general,  l’estudiantat  dels  màsters  universitaris  presenta  un  nivell  de
satisfacció alt amb la Universitat (mitjana de 3,92 sobre 5) i es manté estable respecte dels resultats
del curs anterior (mitjana de 3,73). Igual que l’estudiantat de grau, els estudiants i les estudiantes de
nou ingrés dels màsters mostren un nivell de satisfacció significativament més alt que la resta i
presenten una mitjana de 4 sobre 5 punts per a l’estudiantat de primera matrícula, i de 3,83 sobre 5
punts per a l’estudiantat  de segona i  posteriors matrícules.  D’acord amb les dades,  per centres,
l’estudiantat amb un nivell de satisfacció amb la Universitat més alt, dins l’ESTCE, és el matriculat
en el màster universitari (MU) en Química Teòrica i Modelatge Computacional (mitjana de 5 sobre
5); a la FCJE, l’estudiantat del MU en Màrqueting i Investigació de Mercats (mitjana de 4,07 sobre
5); a la FCHS, l’estudiantat del MU en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i
Ciutadania (mitjana de 4,13 sobre 5) i, per últim, a la FCS, l’estudiant del MU en Psicologia del
Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (mitjana de 4,28 sobre 5).

Pel que fa al nivell de satisfacció amb els estudis de màster cursats es manté estable. (mitjana de 3,
62 sobre 5 enfront del 3,63 del curs anterior). Per centres, el nivell de satisfacció més alt s’obté amb
l’estudiantat  de la  FCJE (mitjana de 3,70),  i  concretament els  matriculats  en el  MU en Ètica i
Democràcia, amb una mitjana de satisfacció de 4,75, davant l’estudiantat de l’ESTCE que presenta
el nivell de satisfacció més baix (mitjana de 3,50).

Finalment, pel que fa als processos generals avaluats, les millors valoracions les obté el procés que
recull aspectes de manteniment (mitjana de 3,79 sobre 5), seguit del procés de tràmits (3,73 sobre
5), com ara preinscripció, formalització de matrícula, admissió d’estudiants i d’estudiantes, consulta
i recepció de notes oficials, assignació de tutors i de tutores i reconeixement de crèdits. Finalment,
els processos d’informació i planificació reben les valoracions més baixes, encara que per damunt
de  3,  amb  mitjanes  de  3,64  i  3,56  sobre  5,  respectivament,  i  amb  millores  estadísticament
significatives respecte a les tres edicions anteriors.

També s’han analitzat els resultats d’aprenentatge assolits en les assignatures dels graus impartides
durant el curs 2010-11 i 2011-12. Així, s’han analitzat les taxes de rendiment i d’èxit dels títols, i les
accions de millora que s’han iniciat en el sistema de garantia de qualitat a partir d’aquestes.

Durant  l’any 2012  també  s’ha  realitzat  el  procés  de  mesurament  de  l’eficàcia  de  la  formació
impartida  dins  del  Pla  de  formació  del  PAS.  Com ja  va  ocórrer  en  els  processos  d’avaluació
anteriors,  s’ha mantingut l’àmbit  d’estudi a tot  el  personal de l’UJI que ha rebut formació tant
interna com externa.



Per a aquest procés de mesurament s’ha utilitzat un instrument administrat a través del lloc web
amb dues versions paral·leles dirigides, d’una banda, als caps de servei i, d’altra banda, al personal
dels serveis que havia rebut la dita formació.

En  aquest  curs  s’ha  dut  a  terme  l’anàlisi  de  resultats  i  l’elaboració  de  la  cinquena  edició  de
l’informe de satisfacció laboral del personal de l’UJI, la recollida de dades de la qual es va realitzar
entre els dies 10 de juny i 7 de juliol de 2013.

També durant aquest curs, i per cinquè any consecutiu, s’ha analitzat la satisfacció dels usuaris i
usuàries de la Bústia UJI i s’ha realitzat l’informe de les dades recollides durant l’any 2012. En
aquest procés, els resultats indiquen que el grau de satisfacció de la Bústia se situa en una mitjana
de 4,19 sobre una escala de 5 punts, i que aquests resultats són estables en totes les edicions del
procés. El personal usuari que ha realitzat felicitacions (mitjana de 4,50 sobre 5 punts) o consultes
(mitjana  de  4,32),  presenta  un  nivell  de  satisfacció  més  elevat  que  les  persones  que  han  fet
suggeriments (mitjana de 3,83) o queixes (mitjana de 3,68).

Seguiment dels títols  

L’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat ha coordinat, a l’UJI, el programa de seguiment de
títols promogut per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). En aquesta ocasió hi
han participat 54 titulacions, 27 graus i 27 màsters oficials, dels quals 25 ho han fet en primera
convocatòria.  Es tracta de graus implantats en el  curs 2009-10 i 2010-11, així com els màsters
verificats per procediment abreujat i per Reial decret 1393, amb dos cursos implantats. 

En concret, les titulacions de grau i màster que hi han participat han estat:

CENTRE SEGUIMENT TITULACIÓ

Escola 
Superior de 
Tecnologia i 
Ciències 
Experimental
s 

Primer

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de 
Productes 

Grau en Enginyeria Elèctrica

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria Informàtica 

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Enginyeria Química 

Grau en Matemàtica Computacional 

Segon Grau en Arquitectura Tècnica 

Tercer Grau en Química 

Facultat de 
Ciències 
Humanes 
i Socials 

Primer

Grau en Història i Patrimoni

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals

Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil 

Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària 

Segon

Grau en Comunicació Audiovisual 

Grau en Estudis Anglesos 

Grau en Periodisme 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 

Grau en Traducció i Interpretació



CENTRE SEGUIMENT TITULACIÓ

Facultat de 
Ciències 
Jurídiques i 
Econòmique
s 

Primer

Grau en Administració d’Empreses

Grau en Criminologia i Seguretat 

Grau en Dret

Grau en Economia

Grau en Finances i Comptabilitat 

Segon Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 

Tercer Grau en Turisme

Facultat de 
Ciències de 
la Salut 

Primer Grau en Psicologia 

 
CENTRE SEGUIMENT TITULACIÓ

Escola 
Superior de 
Tecnologia i 
Ciències 
Experimental
s 

Primer

Màster Universitari en Física Aplicada 

Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica 

Master’s Degree in Geospatial Technologies (Interuniversitari)

Segon

Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels 
Materials Ceràmics 

Màster Universitari en Disseny i Fabricació 

Màster Universitari en Matemàtica Computacional 

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals 

Màster Universitari en Química Sostenible (Interuniversitari)

Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents

Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 
(Interuniversitari) 

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



CENTRE SEGUIMENT TITULACIÓ

Facultat de 
Ciències 
Humanes i 
Socials 

Primer

Master’s Degree in English Language for International Trade 

Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis 
Feministes, de Gènere i Ciutadania (a distància)
Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 
(a distància) 

Segon

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

Màster Universitari en Estudis Contemporanis i Investigació 
Avançada

Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació 
en Comunicació

Màster Universitari en Traducció Medicosanitària 

Màster Universitari en Comunicació Intercultural i en 
Ensenyament de Llengües (CIEL)

Tercer

Màster Universitari internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament

Màster Universitari en Professor o Professora d’Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes

Facultat de 
Ciències 
Jurídiques i 
Econòmiques

Segon

Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 

Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 
(Interuniversitari) 

Facultat de 
Ciències de 
la Salut 

Primer Màster Universitari en Ciències de la Infermeria

Segon
Màster Universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 

Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar 

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

L’OPAQ ha col·laborat en la disponibilitat de la informació pública sol·licitada, en la documentació
de les modificacions i recomanacions dels títols i de les accions de millora dutes a terme en les
titulacions. 

A més, l’OPAQ ha coordinat l’elaboració dels informes de seguiment de les titulacions que han
participat en el procés i en la gestió de la documentació en l’aplicació de l’AVAP dissenyada per a
aquest fi. 

Els resultats dels informes definitius del procés de seguiment de l’any 2013 (curs 2011-12), emesos
per l’AVAP, han estat els següents:

QUALIFICACIÓ GRAUS MÀSTERS TOTAL

Excel·lent 1 2 3

Satisfactori 4 4 8

Adequat 15 5 20



Altres processos de recollida i anàlisi de resultats

D’altra banda, l’OPAQ continua la col·laboració amb l’OCIT en l’avaluació de la qualitat de servei
que presta la Universitat a les empreses que contracten activitats de R+D+I. En concret, durant
aquest curs s’ha dut a  terme la recollida i  l’anàlisi  de les  dades recollides pels contractes amb
empreses  realitzats  durant  l’any 2012.  Els  resultats  mostren  que  el  grau  de  satisfacció  amb la
qualitat de servei de l’UJI en les activitats de R+D+I és alt (mitjana de 4,3 en una escala de 5
punts), per la qual cosa es manté estable respecte a edicions anteriors. A més, mantenim la recollida
contínua de dades i el seguiment de les empreses que finalitzen contractes amb l’OCIT, i comptem
amb la col·laboració de la Fundació General per a aquesta tasca, com ja va ocórrer des de l’any
anterior. 

Aquest  any també s’ha  treballat  en l’avaluació de la  qualitat  i  la  satisfacció amb el  Servei  de
Comunicació i Publicacions pels clients interns i externs. Aquest nivell de satisfacció se situa en una
mitjana de 4,18 sobre 5 i, pel que fa a les dimensions de qualitat, la satisfacció dels usuaris i les
usuàries va des del 4,36 sobre 5 de la dimensió de seguretat fins al 3,89 sobre 5 de la dimensió
elements tangibles.

S’ha realitzat la recollida d’informació per a conèixer la satisfacció del professorat de la Universitat
amb el Programa Docentia-UJI del curs 2011-12, s’ha diferenciat entre l’opinió del PDI amb algun
tipus de responsabilitat en la gestió acadèmica i la resta del PDI.

Per  últim,  cal  indicar  que,  a  petició  de  la  Unitat  d’Igualtat,  s’ha  dut  a  terme  l’adaptació  de
l’Enquesta  sobre  la  percepció  i  les  necessitats  de  conciliació  de  la  vida  familiar  i  laboral  a
l’aplicació  informàtica  disponible  en  la  Universitat.  Així  mateix,  s’ha  realitzat  l’estudi  de  les
dimensions de la mostra i s’ha posat en marxa el procés de recollida de dades que finalitzarà el 31
de juliol de 2013.

Avaluació de l’activitat docent

L’avaluació de l’activitat  docent del professorat s’ha realitzat  mitjançant el  procés d’enquesta a
l’estudiantat,  regulat per la Normativa d’avaluació de l’activitat docent del professorat de l’UJI,
aprovada en  la  sessió  número 14 del  Consell  de Govern,  del  dia  28  de setembre  de  2011.  El
qüestionari utilitzat a l’efecte va ser aprovat pel Consell de Govern del dia 4 de novembre de 2010, i
s’aplica tant per als graus com per als màsters oficials. 

La recollida presencial de dades per a l’avaluació docent dels graus es va desenvolupar des del dia
26 de novembre fins al 21 de desembre de 2012 (primer semestre), i des del dia 22 d’abril fins al 17
de maig de 2013 (segon semestre). Les dates estaven incloses en el calendari acadèmic del curs.
També s’ha donat la possibilitat de realitzar enquestes anticipades en cas que la docència acabara
abans dels períodes d’avaluació ordinària. Aquestes enquestes anticipades, juntament amb les que es
van  realitzar  una  vegada  finalitzats  els  períodes  estipulats,  van  suposar  un  7,32% del  total  de
reserves del primer semestre, i un 7,76 % de les reserves del segon semestre.

En  total,  es  van  avaluar,  de  manera  presencial,  en  el  primer  semestre  756  docents  de  674
assignatures i, en el segon semestre, 763 docents de 675 assignatures.

La recollida telemàtica de dades per a l’avaluació docent dels màsters oficials podia habilitar-se en
el període del 10 d’octubre de 2013 fins al 31 de juliol de 2013.

L’OPAQ ha treballat  en la implantació pilot  del programa de suport  a l’avaluació de l’activitat
docent del professorat universitari, programa Docentia, de l’UJI. Durant aquest curs s’ha portat a
terme l’anàlisi del 100% del professorat en el curs 2011-12, segons els procediments del model
Docentia-UJI que es van presentar en la Comissió d’Estudis i Professorat del dia 14 de novembre de
2011,  amb algunes  modificacions  presentades  a  la  Comissió  d’Avaluació  Docent,  el  dia  18 de



desembre de 2012.

S’ha  treballat  en  la  modificació  dels  indicadors  segons  els  acords  del  curs  precedent,  en
l’especificació d’indicadors pendents, en la millora de les eines informàtiques, en l’automatització
de les tasques, i en la conscienciació sobre la importància d’aquest programa i els resultats derivats,
tot integrat dins dels processos del sistema de garantia interna de la qualitat Audit de la Universitat. 

La implantació en el curs 2011-12 ha finalitzat en el curs 2012-13 amb la preparació d’un informe
final enviat a l’AVAP en juny de 2013.

Cartes de serveis de la Universitat

Aquest curs 2012-13 es manté el seguiment de les cartes de serveis amb l’actualització de les dades
i la difusió, a través de la web de la Universitat,  dels resultats dels indicadors. Enguany també
s’avaluen els compromisos establits a partir dels estàndards de qualitat de servei que es van definir. 

D’altra  banda,  s’ha  començat  el  procés  de  revisió  de  diverses  cartes  de  serveis:  l’Oficina  de
Relacions Internacionals, l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques, la Biblioteca i el
Servei d’Esports. 

En  tercer  lloc,  respecte  a  les  cartes  de  serveis  que  començaren  a  elaborar-se  en  l’últim  curs
acadèmic, està a punt el tancament de la carta de servei del Servei de Comunicació i Publicacions, i
per a passar a maquetació. La carta del servei del grau en Traducció i Interpretació va ser maquetada
i es va realitzar un acte institucional a la Facultat de Ciències Humanes i Socials que va comptar
amb la presència del rector, la degana del centre i la directora del grau en Traducció i Interpretació.
Aquesta  carta  de  servei  també  es  va  presentar  en  la  jornada  anual  d’excel·lència  del  Fòrum
d’Universitats, que aquest any va tindre lloc a la Universitat Jaume I. 

Finalment, cal destacar que s’ha iniciat recentment l’elaboració de la carta de serveis del Servei
d’Activitats Socioculturals (SASC).

Avaluació de la Universitat en el model EFQM

Per  a  continuar  amb la  implantació  del  model  EFQM a l’UJI,  el  curs  acadèmic  2012-13 s’ha
realitzat un procés de recollida d’informació i d’anàlisi de cara a la pròxima avaluació EFQM en
2014. El Sistema de direcció i gestió ja preveu aquesta periodicitat en la implantació del model i per
tant ja existeixen sistemàtiques que permeten la recollida de la informació anual independentment
que l’avaluació per externs es faça biennalment. Així, concretant ja sobre les millores s’ha treballat
sobre la integració dels processos docents (AUDIT; Seguiment, etc.) i  també s’han treballat  les
millores en la part d’investigació, cultura i societat (com la recollida de la informació quantitativa
dels  indicadors  en  les  cartes  de  servei  de  l’OCIT  i  l’OCDS),  informació  de  la  planificació
estratègica institucional o dades que formen part del campus d’excel·lència internacional. 

L’OPAQ també ha recollit les accions de benchmarking en els serveis de gestió i ha col·laborat en el
procés de recollida d’informació (enquesta ad hoc) per a la implementació de la responsabilitat
social universitària a la Universitat Jaume I, amb el vicerectorat corresponent, la qual cosa permetrà
l’ajut necessari per al benchmarking, a unes altres universitats, en temes de resultats.

Promoció de la qualitat

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

Pel que fa a la formació impartida en matèria de qualitat, cal destacar-hi:
• La participació en el desenvolupament dels cursos «L’espai europeu d’ensenyament superior i el 
paper de l’estudiantat», adreçat a tot l’estudiantat de la Universitat Jaume I.

• L’organització de la VI Jornada d’Excel·lència en la Gestió Universitària, la qual va tindre lloc, els



dies 29 i 30 de novembre de 2012, a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la 
Universitat Jaume I. A la jornada van assistir-hi directors, caps i tècnics d’unitats i serveis de 
qualitat de quasi 20 universitats espanyoles, així com representacions d’empreses amb el segell 
500+ d’excel·lència europea. 

El primer dia de la jornada va tindre lloc una sessió formativa amb el títol «Liderar el canvi » a la 
qual van assistir-hi més de 30 persones. El segon dia van tindre lloc diverses conferències com per 
exemple «El nou model EFQM 2013», impartida per Juan de Dios Calatrava Requena en 
representació del Club Excel·lència en Gestió i «El camí recorregut en la cerca de l’excel·lència 
universitària: el paper de l'ANECA» a càrrec del director de l’ANECA, Rafael van Grieken. 
Al final de la jornada, va tindre lloc l’acte d’entrega del segell 500+ d’Excel·lència Europea a la 
Universitat Jaume I per AENOR i el Club Excel·lència en Gestió. 

• L’organització, juntament amb el Servei de Formació del PAS de Recursos Humans, de tres cursos
dins del programa de formació de directius: «Autolideratge i conducció d’equips de treball», «Taller
d’optimització de reunions» i «Creativitat i lateral thinking». 

D’altra banda, pel que fa a la formació rebuda, cal dir que el personal de l’OPAQ ha participat en 
jornades, fòrums i cursos, organitzats tant a l’UJI com a altres organismes, com per exemple, el 
Fòrum d’Almagro, la I Jornada de Bones Pràctiques del Programa Docentia, celebrada a Madrid, la 
Jornada d’Excel·lència Socialment Responsable, que va tindre lloc a Màlaga o l’Assemblea General
de Fòrum d’Universitats del Club Excel·lència en Gestió en la qual la Universitat va obtenir un 
premi a les bones pràctiques en la gestió universitària per la presentació del treball «Resultats clau 
equilibrats del desplegament del Pla estratègic dels serveis universitaris en l’UJI».

La  difusió  de  la  qualitat  es  complementa  mitjançant  l’actualització  de  la  web de  l’Oficina  de
Promoció  i  Avaluació  de  la  Qualitat  amb  caràcter  periòdic.  S’ha  publicat  la  informació  més
rellevant entre els usuaris i usuàries i s’ha facilitat informació completa i detallada de les diferents
activitats desenvolupades per l’Oficina. 

Finalment, aquest curs s’han realitzat diverses accions de benchmarking entre les quals cal destacar
la participació en la jornada de treball sobre mecanismes de captació d’opinió/informació dels grups
d’interès, la qual va tindre lloc, el 5 de novembre de 2012, a la Universitat Politècnica de Catalunya.

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 iniciatives que es relacionen en les seccion següents i que van
orientades a millorar els actuals sistemes d'informació, analitzant i possibilitant la incorporació de
noves  tecnologies.  Aquesta  millora,  alineada  al  vigent  pla  estratègic  2014,  té  una  incidència
significativa en el posicionament TI/SI de la UJI i contribueix als seus fins com a font d’avantatge
competitiu, imatge i reputació. 

Prospectiva, organització i sistemàtiques 
• Coordinació del procés de autoevaluació del model Govern TI/SI aplicat a la UJI. 

• L’aplicació de la prospectiva estratègica com a eina d’anàlisi dins de la segona fase del projecte
“Després de Bolonya...què?”, desenvolupat amb la Càtedra Increa i l’OCIT, i orientat al procés 
de valorització i transferència de la investigació. 

• Suport a la adequació del sistema de direcció estratégica i el govern TI. 



• Coordinació del grup de revisió de l'actual portal de la UJI. 

• Coordinació del grup de treball UJIMEDIA de la UJI. 
• Coordinació del Comité de Seguretat de la Informació i anàlisis pel Desenvolupament del Pla 

d’Adequació a l’Esquema Nacional de Seguretat. 

Govern TI 
• Aplicació i millora del Marc TI/SI de la 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. 

• Direcció i Participació en el Curs de la CRUE per  a la Formació d’Implantadors i Avaluadors 
del Govern de les TI a les Universitats en Baeza Febrer 2013 

• Coordinació 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. 

Col•laboració externa i promoció de la imatge tecnològica de la UJI: 
• Representació en les reunions de l’executiva de CRUE-TIC, i presentació de 3 ponències en les

jornades nacionals. 
• Coordinació del grup de treball de CRUE-TIC per a l’ Anàlisi, Planificació i Govern TI. 

• Participació en le grup IRIS-ENS de RedIris i en el subgrup de seguretat del grup 
d’Administració Electrònica de CRUE-TIC. 

• Manteniment del portal de la CRUE-TIC. 

• Lideratge del pilot Universitari en el  projecte STORK2.0 (INFSO-ICT-PSP-297263) de la 
Comissió Europea. 

• Presentació de la ponència “IT Governance Framework and the Strategic Management System:
the case of Universitat Jaume I” a la conferència anual d’EUNIS a Riga (Letònia). 

• Presentació de la ponència “University Information Systems and the need for strong 
authentication and authorisation” a la conferència anual d’EUNIS a Riga (Letònia).. 

• Presentación de la ponencia “Identidad electrónica transfronteriza: proyectos STORK y 
STORK2.0” en el Hackfest de seguridad y firma digital organizado por “decharlas.com”. 

• La coordinació i edició dels llibres de la CRUE: “UNIVERSITIC 2013”, “Tendències TIC per  
al suport a la Docència Universitària” 

Iniciatives i projectes TI/SI 
• Comissió d’Estratègia TI/SI 

• Presentació a l’equip de direcció dels resultats del segon 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 segona convocatòria oberta de projectes. 

• Principals iniciatives coordinades a destacar: la gestió del canvi de l’actual entorn de 
desenvolupament d'aplicatius, la posada en marxa del portal lliure de projectestic.uji.es 
al núvol, 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), la posada en marxa del pagament
telemàtic a la UJI i la publicació de les apps de la UJI 

• Desenvolupament del Pla d’Adequació a l’Esquema Nacional de Seguretat i creació del
Comité de Seguretat de la Informació. 



Convocatòria de Projectes TI/SI 
• En principi teníem una capacitat d’execució per al 49,5% del projectes sol•licitats per al primer

semestre de 2013. 

• 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 49, Aprovats 20, 

• Amb Solució proposada fins Gener del 2014: 29. 
• 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 
• Presencia – App de la UJI i App Estudia UJI. 

• eAdm –Licitació Electrònica, Adequació de la Seu Electrònica, Assistent Firma de 
Certificats UJI aplicats a RRHH, Pilot de Document Electronic i aplicació del Pagament
Telemàtic. 

• Gestió – Sistema de Gestió del Paranimf, Posada en marxa del LIME SURVEY com a 
suport a les enquestes de Inserció Laboral, Sistema para la Agencia de Col•locació de la
UJI. 

• Reporting –Formació DSCVR Unitat SCP i a la Oficina d'Inserció Professional i 
Estades en Pràctiques, 

• Suport –  Portal Libertas i Migració del portal Beta.uji.es a projectestic.uji.es 

• e) CAUS – Incidències – Desenvolupament Tecnològic  
Demanats:1824, Tancats: 1613,  Assignats: 66, En progres: 48, Pendents: 9, Resolts: 85

Queden 123 Oberts (6,7%) 

Comissió Tècnica de projectes (reunions 142 a 157, de setembre de 2012 a juliol de 2013) . 
• Temes més rellevants tractats: 

•  Cartera de projectes: valoració 2011 i convocatòria 2012.. 
• Informe situació projecte Govern TI 

• Definició i aprovació de manteniment sofware sobre equips no identificats com propis 
del treball assigants per serveis generasls. 

• Definició i concreció manteniment equipament laboratori d'audiovisuals en la FCHS. 

• Accés no privilegiat a la VPN per a usuaris VIP 
• Revisió resolució llicències de software. 

• Planificació auditoría SGSI per AENOR 
• Planificació formació en el Pla de Continuïtat del Negoci 

• Continuïtat del servei de gestió documental Alfresco 
• Publicació de la foto en el directori corporatiu. 

• Pla d’accions ENS 
• Normes d’ús del correu , telefonia i Aula Virtual 

• Activació de noves funcionalitats de Google Apps 



Sol•licituds d'estudi d’integració: 
• 102 sol•licituds estudiades i tramitades entre setembre de 2012 i juliol de 2013, d’elles 

49 pertenyen a al segona convocatòria de la Cartera de projectes. 

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

• Auditoria de cumpliment de l’ENS. 
• Auditories tècniques de sistemes de proximitat i eVoting. 

Planificació de les polítiques de seguretat i protecció de dades 
• Re-certificació, per part d’AENOR, del Sistema de Gestió de la Seguretat de la 

Informació sota la norma ISO27002. 
• Finalització i posada a disposició del SI del Pla de contingències i recuperació dels 

serveis TI . 

• Desenvolupamnet del Pla d’Adequació a l’Esquema Nacional de Seguretat 

Informes LOPD 
• Contractes article 83 

• Borsa de treball i agència de col•locació. 
• Càlcul petjada de carboni. 

• Comisió de Permanència 
• Infome comunicació dades de titulats a l’AVAP 

• Videovigilància en l’accés a laboratoris 
• Resolució de maig de 2013 per la qual es crea un fitxer del grup d’investigació WONT i

es modifiquen el de borsa de treball i voluntariat.. 

 Comité de Seguretat de la Informació). 
• Aprovació del Pla d’Adequació a l’ENS 
• Línies generals de la Política de Seguretat 

• Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació 
• Informes de resultats d’auditories i verificacions internes. 

• Resum de les activitats desplegades durant 2012 
•  Previsió de les activitats per a 2013 

• Conclusions informe Anàlisi de Riscs (Gener 2013) 
• Pla d’Auditories 2013 

• Informe de cumpliment de l’ENS i Pla d’Accions Correctives 

Vigilància i innovació en noves tecnologies 
• 1. Teclab – Laboratori d'innovació 

• Anàlisi, disseny i implementació d'un sistema d'auditories lògiques automatitzades. 
• Auditories i informes d'auditoria relatius a Febrer, Març i Abril i a Maig, Juny i Juliol. 

• Implementació d'un sistema de generació per al Demostratiu de Curriculum Vitae 
Normalitzat. Col•laboració amb la OCIT. 

• col•laboració en el desenvolupament del projecte de Planificació Academica i Horaris a 
la 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. Fase d'execució del pilot i obtenció de resultats. 

• Evolució, suport 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. 

• Desenvolupament d’una eina de gestió d’incidències per al CAU. 
• Forja UJI, administració i manteniment. 

• Portal Crue-Tic, administració i manteniment. 
• Col•laboració amb l’EspaiTec en projectes dins del marc del e’LivingLab: 

• o 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. 

• o Prospectiva de Informació i comunicació al campus, desplegament d’un 
demostratiu amb pantalles adhesives retro-il•luminades i detecció de moviments
amb Kinect de Microsoft. 

• •Suport als treballs per al projecte STORK2.0 de la Unió europea. Per al pilot s'usarà la 
capa de garantia d'anonimat desenvolupada en el laboratori de Innovació del gabinet 
(TecLab) de la UJI. Aquesta capa ha estat seleccionada per a formar part de la 
Infraestructura Europea d'Identificació Electrònica (projecto Stork) que la UE aquesta 
creant, i en la qual la UJI coordina el pilot Universitari Europeu d'ús real de la 
infraestructura europea per a la seva validació. 

Projecte STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0) de la Comissió Europea 
• Direcció del pilot WP5.1 “eLearning and Academic Attributes” i coordinació del Pilot 

Management Group. 

• Participació en els paquets WP4 (infrastructures comunes) i WP6 (comercialització). 
• Participació en l’Assemblea General, de STORK2.0 a Reykajvik. 

• Participació en l’avaluació EX-ANTE del pilot 5.1 a Castelló. 
• Participació en la revisió del projecte, per part de la Comissió Europea, a Brusel•les. 

3. Projecte Govern TI de la CRUE-TIC 
•  Direcció del projecte i coordinació del pilot en 12 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 de Universitats espanyoles participants 
• Publicació de resultats a la web de la CRUE. 

Recursos informàtics

Recursos informàtics

Cal remarcar, entre les fites assolides:
• La matinada del 24 d’octubre / 12 es va produir el gros de la portabilitat de les línies mòbils, 

finalitzant el procés de canvi d’operador de telefonia mòbil corporativa (de Telefónica Móviles 
a Vodafone) resultat del SE/16/12 Lot I ‘Servicio de telefonía móvil (voz y datos)’.

• El 25 d’octubre / 12, a les 13 hores, es va activar el mecanisme que permet obtenir una nova 
clau d’accés utilitzant el mòbil. La idea, respectant la legislació de protecció de dades de 



caràcter personal, és millorar la experiència dels usuaris i de les usuàries i descarregar als 
serveis de la Universitat que els donaven suport en el cas d’oblit de la clau d’accés.

• Del 28 al 30 de gener / 13, AENOR va dur a terme l’auditoria de seguiment (Auditoria de 
renovació) del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) d’acord a la norma 
UNE-ISO/IEC 27001:2007. El 8 de març / 13 AENOR va informar  que ha estat renovat el 
Certificat de seguretat de la informació amb # SI-0034/2010 per a l’UJI, per un període 
addicional de tres anys.

• L’1 de març / 13, en el marc del Pla extraordinari de mesures econòmiques per a l’any 2013 
(PEME 2013), aprovat en la sessió 29 (27/11/2012) del Consell de Govern, va entrar en servei 
el ‘Projecte de mesures per a controlar la despesa en telefonia fixa’. El qual ha permès estalvis 
de més del 60% respecte de l’any anterior.

• L’1 de març / 13 va entrar en producció el servei de pagament telemàtic integrat en l’e-UJIer@,
i que usa la plataforma que l’UJI ha contractat a l’empresa tefPAY. El servei, a més de 
simplificar la venda de productes i/o serveis, l’organització d’activitats que impliquen 
pagament per a l’usuari i millorar l’experiència d’aquest, facilita la conciliació dels cobraments
al Servei de Gestió Econòmica, ja que integra dades de tot el procés.

• El 27 de maig / 13 es va presentar l’aplicació mòbil UJI.app, disponible per a Android, en 
Google Play Store, i també per a iOS, en iTunes App Store. Aquesta té, entre d’altres, apartats 
de mobilitat (on es dóna informació sobre els autobusos de transport urbà de Castelló i les 
bases biciCAS), missatgeria instantània, avisos/notificacions (alternativa gratuïta als SMS), 
directori i localització d’ubicacions a la Universitat.

• El 17 de maig / 13, coincidint amb la celebració del Dia d’Internet a Espanya, es va llançar una
nova versió del web corporatiu (www.uji.es). A més dels evidents canvis estètics, permetrà, 
entre d’altres avantatges, garantir alts nivells d’accessibilitat i el manteniment de les tres 
versions idiomàtiques (valencià, espanyol i anglès) en les quals es presenta la informació. A 
més, la nova eina obri el camí a que les unitats organitzatives (UO) pugen gestionar el seu  
microlloc web dins del web corporatiu, que s’administraran de manera més autònoma.

Com en els altres cursos, els indicadors de productivitat del SI han seguit millorant. Tot seguit es
dóna la llista de fets més significatius.

Respecte als serveis:
• Des de la  posada en marxa, el 7 de febrer de 2000, el nombre de transaccions a l’e-UJIer@ ha 

batut rècords: el dia 19 de setembre / 12 es van superar els 199 milions; el dia 25 de setembre / 
12 es van superar els 200 milions; el dia 4 d’octubre / 12 es van superar els 201 milions; el dia 
17 d’octubre / 12 es van superar els 202 milions; el dia 31 d’octubre / 12 es van superar els 203
milions; el dia 20 de novembre / 12 es van superar els 204 milions; el dia 7 de desembre / 12 es
van superar els 205 milions; el dia 28 de desembre / 12 es van superar els 206 milions; el dia 
15 de gener / 13 es van superar els 207 milions; el dia 25 de gener / 13 es van superar els 208 
milions; el dia 6 de febrer / 13 es van superar els 209 milions; el dia 19 de febrer / 13 es van 
superar els 210 milions; el dia 12 de març / 13 es van superar els 211 milions; el dia 3 d’abril / 
13 es van superar els 212 milions; el dia 22 d’abril / 13 es van superar els 213 milions; el dia 6 
de maig / 13 es van superar els 214 milions; el dia 20 de maig / 13 es van superar els 215 
milions; el dia 30 de maig / 13 es van superar els 216 milions; el dia 12 de juny / 13 es van 
superar els 217 milions; el dia 25 de juny / 13 es van superar els 218 milions; el dia 8 de juliol /
13 es van superar els 219 milions; el dia 19 de juliol / 13 es van superar els 220 milions; el dia 
27 de juliol / 13 es van superar els 221 milions; el dia 23 d’agost / 13 es van superar els 222 
milions; el dia 4 de setembre / 13 es van superar els 223 milions; el dia 6 de setembre / 13 es 
van superar els 224 milions. El dia 8 de setembre / 13, dia de finalització efectiva del curs 
2012/13, es van arribar a 224.319.079 (per al curs 2011/12 el total absolut va quedar en 
198.218.996, per al 2010/11 174.889.082, per al 2009/10 151.626.519, per al 2008/09 en 
129.736.768, per al 2007/08 en 99.850.909, per al 2006/07 en 75.075.187 i per al 2005/06 en 



53.438.093).

• El 20 de setembre / 12 es va superar el milió de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs acadèmic
2012/13.

• El 20 de setembre / 12, dia de publicació de les notes de la selectivitat de setembre (i el 28 de 
setembre el resultat de la preinscripció i dia i hora de matrícula), a les 14h21’, s’havien enviat 
totes les notes via el servei e-UJI@SMS; la taxa de penetració d’aquest servei ha estat del 
76,11% [vs. 78,90% en 2011] (325 [319 de fase general i 6 de fase específica] sobre 427). Cal 
notar que aquesta taxa ha estat superior a la de juny (72,74%).

• El 27 de setembre / 12 es van superar els dos milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El dimarts 2 de octubre / 12, des de les 7h30’ fins a les 8h, el servei de l’Aula Virtual 
(http://aulavirtual.uji.es) no va estar disponible degut a manteniment; parada programada per a 
l’actualització del programari Moodle (des de la 2.3.1 a la 2.3.2).

• El 6 d’octubre / 12 es van superar els tres milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El 21 d’octubre / 12 es van superar els quatre milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• La matinada del 24 d’octubre / 12 es va produir el gros de la portabilitat de les línies mòbils, i 
va finalitzar el procés de canvi d’operador de telefonia mòbil corporativa (de Telefónica 
Móviles a Vodafone) resultat del SE/16/12 Lot I ‘Servicio de telefonía móvil (voz y datos)’. La 
nova capçalera mòbil de la PABX de l’UJI és 662993012 (abans era 630300193).

• El 25 d’octubre / 12, a les 12 hores, es va activar la modificació del mecanisme d’accés via 
túnel a aplicacions de gestió (túnel VIP). Ara, caldrà que l’usuari o la usuària declare 
explícitament que vol obrir el túnel, reduint l’exposició de la subxarxa de gestió al mínim 
imprescindible. Per a obrir el túnel VIP, caldrà afegir un "+" al nom d’usuari i seguir com fins 
ara.

• El 25 d’octubre / 12, a les 13 hores, es va activar el mecanisme que permet obtenir una nova 
clau d’accés utilitzant el mòbil. La idea, respectant la legislació de protecció de dades de 
caràcter personal, és millorar la experiència dels usuaris i descarregar als serveis de la 
Universitat que els donaven suport en el cas d’oblit de la clau d’accés. Cal notar que, en el cas 
dels estudiants i de les estudiantes, el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants es veia 
desbordat als inicis de curs per l’elevada taxa d’oblits. Es va presentar a la comunitat 
universitària el 26 d’octubre.

• El 25 d’octubre / 12 es va descobrir que el comptador de trànsit a l’encaminador corporatiu, 
que es mostrejava cada 5 minuts (enter de 32 bits), donava la volta i era el causant d’una 
representació errònia del trànsit a l’enllaç UJInet-Internet (http://nnodor.uji.es/icinga/cgi-
bin/remstats/VIEWS/salida/index.cgi). Segons les gràfiques, sobre tot després d’ampliar [el 28 
de desembre / 11 de 155 Mbps a 300 Mbps] l’enllaç a Internet que l’UJI té contractat amb 
ONO i més encara al passar l’enllaç amb RedIRIS a RedIRIS-NOVA [l’1 d’agost / 12 de 155 
Mbps a un Gbps], semblava com si es perderen paquets (ja que en arribar a un punt, el trànsit 
baixava abruptament i per les vesprades i nits, desapareixia el fenomen), encara que la 
experiència d’usuari no ho corroborava. El baix consum de CPU de l’encaminador feia pensar 
que no es tractava d’un descartat de paquets per saturació. També es va arribar a pensar que es 
podia tractar de l’acció del sistema de prevenció de intrusions (IPS) que tallava sessions de 
manera brutal. Es va corregir, a les 18h del 25 d’octubre / 12, reduint el període de mostreig a 1
minut (el mínim possible).

• El 6 de novembre / 12 es van superar els cinc milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El dilluns 19 de novembre / 12, des de les 7h30’ a les 7h40’, el servei de l’Aula Virtual 
(http://aulavirtual.uji.es) no va estar disponible degut a manteniment; parada programada per a 



l’actualització del programari Moodle (des de la 2.3.2 a la 2.3.3).

• El 22 de novembre / 12 es van superar els sis milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El dilluns 26 de novembre / 12, a les 14h15’, es va desconnectar l’enllaç a Internet que l’UJI té 
contractat amb Cableuropa, SAU (ONO), resultat de la pròrroga biennal per a la AS/1/08, com 
a conseqüència de la resolució d’aquest.

• El 11 de desembre / 12 es van superar els set milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El 2 de gener / 13, des de les 8h a les 9h30’, es podran produir talls esporàdics en el servei de 
xarxa degut a manteniment; parada programada per a la reubicació de l’equipament [de 
comunicacions] encarregat del balanceig de trànsit als servidors corporatius (2xCISCO ACE 
4710-K9, adquirits en el marc del SU/7/10).

• El 2 de gener / 13, des de les 8h a les 14h, es vaveure afectat el rendiment dels serveis de VDI 
del PAS, vídeo i fonoteca degut a manteniment; parada programada per a l’actualització crítica 
[segons HP] del microprogramari de la cabina de disc MSA 2000 G2.

• El 7 de gener / 13 es van superar els vuit milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El 17 de gener / 13 es van superar els nou milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El dilluns 21 de gener / 13, des de les 7h30’ a les 7h40’, el servei de l’Aula Virtual 
(http://aulavirtual.uji.es) no va estar disponible degut a manteniment; parada programada per a 
l’actualització del programari Moodle (des de la 2.3.3 a la 2.3.4).

• El 28 de gener / 13 es van superar els deu milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• Del 28 al 30 de gener / 13, AENOR va dur a terme l’auditoria de seguiment (Auditoria de 
Renovació) del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) d’acord a la norma 
UNE-ISO/IEC 27001:2007. El 8 de març / 13 AENOR va informar  que es va renovar el 
Certificat de Seguretat de la Informació amb # SI-0034/2010 per a l’UJI, per un període 
addicional de tres anys.

• El 8 de febrer / 13 es van superar els onze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El dijous 21 de febrer / 13, es va sol·licitar a Atlassian la inclusió de l’UJI dins del programa de
beneficis que Atlassian dóna a les organitzacions que desenvolupen programari lliure 
(Atlassian Open Source Project License: Atlassian software is free for any Open Source project
to use). La sol·licitud va ser aprovada el 22 de febrer / 13. El 14 de març / 13, pel mateix 
motiu, ens va ser concedida la llicència IntelliJ IDEA Open Source License, la qual permet 
accedir a la versió Ultimate. És un IDE comercial que es pot utilitzar com alternativa a Eclipse.

• El 21 de febrer / 13 es van superar els dotze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• L’1 de març / 13 va entrar en producció el servei de pagament telemàtic integrat en l’e-UJIer@,
i que usa la plataforma que l’UJI ha contractat a l’empresa tefPAY. El servei, a més de 
simplificar la venda de productes i/o serveis, l’organització d’activitats que impliquen 
pagament per l’usuari i millorar l’experiència d’aquest, facilita la conciliació dels cobraments 
al Servei de Gestió Econòmica, en integrar dades de tot el procés. El 21 de març / 13 es va 
completar la primera transacció real. El servei de tefPAY va sofrir caigudes el matí del 3 de 
maig / 13 (fins les 14h50’) i el 6 de juny / 13 (de 10h a 11h).

• El dijous 7 de març / 13, des de les 7h fins a les 12h, el servei de Gestió Documental 
(http://documents.uji.es) no va estar disponible degut a manteniment; parada programada per a 
l’actualització del programari Alfresco (Community des de la 3.4d a la 4.2c). Malauradament, 



l’Alfresco 4.2 usa el Java 1.7 i, atès que calen les cridades inotify, requereix una versió del 
kernel Linux 2.6.16, com no va poder aprovisionar-se, es va fer marxa enrere (13h30’). El 
dijous 14 de març / 13, des de les 7h40’ a les 12h15’, es va completar l’actualització, ja que es 
va decidir migrar al servidor virtual sobre el qual s’havien fet, satisfactòriament, les proves, el 
qual tenia el CENTOS 6.3 (el físic sols tenia el RHEL 4.9).

• El dimecres 13 de març / 13, des de les 7h30’ a les 7h40’, el servei de l’Aula Virtual 
(http://aulavirtual.uji.es) no va estar disponible degut a manteniment; parada programada per a 
l’actualització del programari Moodle (des de la 2.3.4 a la 2.3.5).

• El 14 de març / 13 es van superar els tretze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El 8 d’abril / 13, a les 12h45’, es va retirar de la monitorització de l’Icinga l’encaminador 
(84.124.83.1.static.user.ono.com) que ens donava accés a l’enllaç a Internet que l’UJI tenia 
contractat amb Cableuropa, SAU (ONO) en virtut de l’AS/1/08.

• El 8 d’abril / 13, a les 15h, es va retirar de producció la pestanya ‘Enviament lliure SMS’ del 
formulari de l’e-UJIer@ ‘Missatgeria’ (apartat ‘Personal’, epígraf ‘Altres serveis’), atès que, ja 
al pressupost de 2012, dins del pla d’ajust de la despesa corrent, el Consell de Direcció acordà 
deixar la quota gratuïta de SMS [per a ús lliure] del curs a 0, i ara, més d’un any més tard, 
gairebé tots els usuaris l’han exhaurida. No obstant això, s’ha modificat la pestanya 
‘Subscripcions’ del formulari amb un nou canal de notificacions basat en Jabber (XMPP) i 
implantat a l’aplicació mòbil UJI.app, per a Android, disponible a la Google Play Store des de 
les 16h del 6 de maig / 13, i també per a iOS, disponible en iTunes App Store des de les 13h del
7 de maig / 13 (encara que no suporta les notificacions asíncrones, ja que cal tenir l’aplicació 
oberta per a rebre-les en temps real o rebre les pendents quan s’obri). Es va presentar a la 
comunitat universitària el 27 de maig / 13 a les 12h, en un acte presidit pel rector i l’alcalde de 
Castelló, atès que incorpora serveis de mobilitat (horaris del transport públic). Aquesta app té, 
entre d’altres, apartats de mobilitat (on es dóna informació sobre els autobusos de transport 
urbà de Castelló i les bases biciCAS), missatgeria instantània, avisos/notificacions (alternativa 
gratuïta als SMS), cerca de persones al directori i localització d’ubicacions a la Universitat.

• El 9 d’abril / 13 es van superar els 14 milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El 10 d’abril / 13 va entrar en producció un mecanisme de control en el SSO (http://sso.uji.es/) 
per a evitar que les claus d’accés continguen caràcters no permesos (normalment de més de set 
bits) en el RADIUS (VPN/portal captiu) i en el controlador de domini (PDC) de Samba (disc 
personal/Linux d’Aules). Aquestes impedien als usuaris afectats accedir als esmentats serveis.

• El 19 d’abril / 13 va entrar en producció el formulari de l’e-UJIer@ ‘Assistent d’horaris’ 
(apartat ‘Docència’, epígraf ‘Assistents’) per a ajudar a la generació d’horaris docents 
[presencials], ara sols de cicles i graus. Incorpora diversos controls de qualitat, on destaquen 
encavalcaments i compliment [d’obligacions]. S’ha desenvolupat amb la metodologia àgil 
Scrum, usant JIRA com a eina de suport de projectes, i tres capes (presentació [extJS4], model 
de negoci [JAVA] i dades [REST]).

• El 22 d’abril / 13 es va obrir la nova oferta de postgrau per al proper curs acadèmic 2013/2014. 
Com a novetat, aquest any, la preinscripció als màsters universitaris incorpora l’eliminació de 
l’obligació de presentar la documentació en suport paper (es podrà presentar escanejada i sols 
s’ha d’aportar per a formalitzar la matrícula) i l’ús del servei de pagament telemàtic integrat en 
l’e-UJIer@ (plataforma tefPAY).

• El 23 d’abril / 13 es va eliminar del directori corporatiu (http://ldap.uji.es) la branca de 
‘Treballadors externs’. La idea és evitar qualsevol malentès derivat d’una possible interpretació
de dependència entre aquestes persones i l’UJI.

• El 24 d’abril / 13 es van superar els 15 milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.



• El dijous 25 el Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de la Comunitat Valenciana va 
concedir el premi Sapiens Acadèmic 2013 al conjunt dels cinc serveis d’informàtica de les 
universitats públiques valencianes. La cerimònia de lliurament va tindre lloc a València, en el 
marc de la Setmana Informàtica.

• El 2 de maig / 13 es va instal·lar, al Registre General (edifici de Rectorat i Serveis Centrals), el 
primer TPV físic (Ingenico iPP320 retail PIN-pad) del servei de pagament telemàtic integrat en
l’e-UJIer@ (plataforma tefPAY). Finalment, es va decidir posar primer en producció un altre al
Negociat de Títols del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE); va entrar en servei
el 6 de maig / 13 i va fer la primera transacció el 7 de maig / 13 a les 13h53’. El 14 de maig / 
13 es va instal·lar altres dos al SGDE (Negociat de Postgrau i Matrícula) i al Servei 
d’Activitats Socioculturals (SASC), encara que com que requereix un driver de 64 bits, es va 
haver d’instal·lar el 17 de maig / 13 en un altre equip de 32 bits (va fer la primera transacció el 
17 de maig / 13 a les 11h00’). El 15 de maig / 13 va entrar en servei el del Registre General (va
fer la primera transacció el 4 de juny / 13 a les 11h03’). El 20 de maig / 13 es va instal·lar 4 al 
Servei d’Esports (va fer la primera transacció el 21 de maig / 13 a les 14h08’). El 29 de maig / 
13 va entrar en servei el del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL/SLT; va fer la 
primera transacció el 31 de maig / 13 a les 12h26’).

• El 29 d’abril / 13 l’UJI va posar a disposició de les empreses contractistes amb el SI, sense 
càrrec, el local RR0002AO per a la utilització temporal en ales tasques que requerisquen la 
presència del seu personal. El 8 de maig / 13 es va anunciar a la comunitat que el servei de 
suport a la connectivitat mòbil es presta a l’esmentat local.

• El 8 de maig / 13 es van superar els 16 milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El 17 de maig / 13, coincidint amb la celebració del Dia d’Internet a Espanya, es va llançar una
nova versió del web corporatiu (www.uji.es). A més dels evidents canvis estètics, permetrà, 
entre d’altres avantatges, garantir alts nivells d’accessibilitat i el manteniment de les tres 
versions idiomàtiques (valencià, espanyol i anglès) en les quals es presenta la informació. A 
més, la nova eina obri el camí a que les unitats organitzatives (UO) pugen gestionar el seu 
propi microlloc web dins del web corporatiu, que s’administraran de manera més autònoma.

• El 22 de maig / 13 es van superar els 17 milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El 3 de juny / 13 es van superar els 18 milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El 5 de juny / 13 es va arribar a un acumulat [des de la primera transacció el 21 de març / 13] 
de 500 transaccions i 50.000 € cobrats mitjançant el servei de pagament telemàtic integrat en 
l’e-UJIer@ (plataforma tefPAY).

• El 6 de juny / 13 va entrar en producció el SPI ‘Sol·licitud d’instal·lació de programari a les 
aules’. Aquest, gràcies a la sistematització en la recollida d’informació i l’automatització 
d’algunes fases, pretén reduir el temps des de que se sol·licita fins que entra en servei.

• El 16 de juny / 13 es van superar els 19 milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

•  L’11, 12 i 13 de juny / 13 van tindre lloc les Proves d’Accés a la Universitat (selectivitat) del 
curs 2012/13. Com des de l’any 2003, el 20 de juny / 13, també es va enviar el resultat de 
selectivitat (i el 22 de juliol el resultat de la preinscripció, que, per primera vegada, agrupa el 
resultat de les dos convocatòries de les PAAU ’13 [òbviament tenen prioritat els de la primera],
i dia i hora de matrícula) via el servei e-UJI@SMS; la taxa de penetració d’aquest servei ha 
estat del 67,11% (1.1459 [1.334 de fase general i 125 de fase específica] sobre 2.174). Aquest 
any, com succeeix des del 2010, la plataforma usada és de la Conselleria d’Educació de la 
GVA. L’any 2012 la penetració va ser del 72,74% (1.633 sobre 2.245) front al 71,67% (1.548 
sobre 2.160) del 2011, el 76,85% (1.444 sobre 1.879) del 2010, el 90,43% (1.503 sobre 1.662) 



del 2009, el 87,45% (1.449 sobre 1.657) del 2008, el 88,96% (1.466 sobre 1.648) del 2007, el 
86,89% (1.484 sobre 1.708) del 2006, el 83,11% (1.324 sobre 1.593) del 2005, el 63,41% 
(1.014 sobre 1.599) del 2004 i al 28% de juny i al 40% de setembre de 2003.

• El 25 de juny / 13 es va superar un acumulat [des de la primera transacció el 21 de març / 13] 
de 1.200 transaccions i 100.000 € cobrats mitjançant el servei de pagament telemàtic integrat 
en l’e-UJIer@ (plataforma tefPAY).

• El 26 de juny / 13, a les 10h, es va publicar l’aplicació Prácticas de Medicina – UJI (app per a 
gestionar històries clíniques de pacients, orientada a las pràctiques dels i de les alumnes de la 
titulació de Medicina de l’UJI), per a Android, disponible a la Google Play Store. Es va 
presentar en el marc del curs de formació extracurricular per als i les alumnes de primer i segon
de Medicina ‘Introducció a la legislació sanitària vigent’, fet 26 de juny / 13.

• El 27 de juny / 13 va entrar en producció el SPI ‘Sol·licitud de dotació i reposició de 
farmacioles’.

• El 28 de juny / 13 es van superar els 20 milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El dissabte 6 de juliol / 13 a partir de les 8h del matí, es va dur a terme l’obligatòria (cada 
quatre anys) revisió tecnicolegal d’instal·lacions elèctriques, per un Organisme de Control 
Autoritzat (OCA), de les sales d’ordinadors i d’equipament de xarxa de l’UJI. A causa d’això, 
es va produir una parada programada de tots el serveis informàtics, incloent-hi la xarxa. La 
previsió fou que tots els serveis estiguen de nou operatius a les 13h, encara que, 
progressivament i tan bon punt siga possible, es restabliran els diferents serveis individuals. 
Uns problemes sorgits en el NFS als IAS van impedir restablir el servei del portal i l’e-UJIer@ 
a les 13h. Solucionat el problema al NFS, el portal va estar en producció a les 13h30’, però per 
a recuperar l’e-UJIer@, es va haver de recuperar fitxers de configuració [d’un directori muntat 
per NFS] d’una còpia de seguretat, allargant-se fins les 18h30’. Com sol ocórrer en les parades 
elèctriques, diverses fonts d’alimentació, que haurien de estar prèviament tocades, van morir 
(SAI intern de la cabina EMC CX3-40c, va donar una cridada d’atenció el CX3-80, i 2 
commutadors Ethernet SMC [de gestió de sistemes]), però no eren crítiques per a la prestació 
de servei.

• El 11 de juliol / 13 es van superar els 21 de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs acadèmic 
2012/13.

• El 12 de juliol / 13 a les 12h30’, a la sala de premsa de Rectorat (RR0029SP), es va celebrar 
una reunió plenària del SI on el VCNTPAS, el gerent, i el director acadèmic del SI, van 
explicar la divisió funcional existent al SI; com a resultat de la qual, l’àrea d’Aplicacions depèn
funcionalment de José Pascual Gumbau, cap del Gabinet de Planificació i Prospectiva 
Tecnològica (GPPT), encara que orgànicament depèn del SI, i ho seguirà fent mentre no es 
canvie la RLT. És el pas previ abans de fer-la més visible a la comunitat universitària.

• El dilluns 15 de juliol / 13, de les 8h30’ fins a les 9h aproximadament, es va dur a terme 
l’actualització dels certificats digitals del servei SIR de RedIRIS. Aquesta actualització 
provocarà que, durant algun moment, no es puga accedir, principalment, al correu electrònic. 
Tota la resta de serveis locals, com ara e-UJIer@, aula virtual, portal, etc., no es van veure 
afectats.

• El dimecres 17 de juliol / 13, des de les 8h a les 10h30’, el servei de l’Aula Virtual 
(http://aulavirtual.uji.es) no va estar disponible per manteniment; parada programada per a 
actualitzar el programari Moodle (des de la 2.3.5 a la 2.5.1).

• A la CTP del 19 de juliol / 13 es va aprovar afegir a l’indicador sintètic de disponibilitat 
"Servicegroup ’activos’" de l’Icinga el servei APUNIFI (dins del host ‘nodor.uji.es’), per a 
complementar l’existent ACCESSPOINTS i així donar informació completa sobre l’estat de la 
infraestructura sense fils (Wi-Fi) de la UJInet. Recordeu que, el 2011, per a dotar el nou edifici 
d’ampliació de l’àrea d’Humanes i Socials (AHS), HD0 (dissenyat pensant en l’ús exhaustiu 



dels dispositius mòbils [i, en conseqüència, amb una xarxa sense fils per a suportar una elevada
densitat d’usuaris]), es va introduir l’econòmica solució d’Ubiquiti UniFi Enterprise WiFi 
System, la qual disposa d’un sistema propi de gestió centralitzada; des d’aleshores sols 
s’afegeixen punts d’accés d’aquesta família. Noteu que aquest servei ja té un indicador, 
APUNIFI, dins del Service Group ’network-services’.

• El 18 de juliol / 13, dia de publicació de les notes de la convocatòria extraordinària de les 
PAAU (aquest any, per primera vegada, ja no es va fer al setembre i la preinscripció agrupa el 
resultat de les dos convocatòries de les PAAU ’13), a les 12h12’ s’havien enviat totes les notes 
via el servei e-UJI@SMS; la taxa de penetració d’aquest servei ha estat del 55,32% [vs. 
76,11% en 2012] (291 [287 de fase general i 4 de fase específica] sobre 526). Cal notar que 
aquesta taxa ha estat inferior a la de juny (67,11%).

• El 22 de juliol / 13 es van superar els 22 milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El 30 de juliol / 13 es van superar els 23 de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs acadèmic 
2012/13.

• El 28 d’agost / 13 es van superar els 24 milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El 4 de setembre / 13, coincidint amb la confirmació de la inscripció a les activitats del Servei 
d’Esports, l’inici de la matrícula de grau (de segon curs endavant) i la de la Universitat per a 
Majors, es van produir diversos episodis de degradació/interrupció temporal del servei a l’e-
UJIer@ (08:08:47/08:19:46; 12:10:26/12:21:06; 12:28:27/13:03:38; 16:05:46/16:10:06); 
alentiment en la resposta de la base de dades corporativa Oracle (11g). Finalment, es va 
descobrir la causa: falta de control (timeout i tancament) en les peticions a la BD des del 
servidor del nou sistema de seguiment docent; segons la documentació, la configuració del 
Oracle Call Interface (OCI) era correcta, però la realitat era que, davant del retard en la 
resposta de la BD, començava a obrir consultes, la qual cosa resultava una realimentació 
positiva que semblava un atac de denegació de servei. Es va corregir amb l’explicitació del 
paràmetre de timeout.

• El 4 de setembre / 13 es van superar els 25 milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El 8 de setembre / 13 es va superar els 26 milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2012/13.

• El dia 8 de setembre / 13, dia de finalització efectiva del curs 2012/13, les transaccions a l’e-
UJIer@ van quedar en 26.100.083. Per al curs 2011/12 van quedar en 23.329.914 (per al 
2010/11 en 23.262.563, per al 2009/10 en 21.889.751, per al 2008/09 en 29.776.575, per al 
2007/08 en 24.676.539, per al 2006/07 en 21.579.534, per al 2005/06 en 18.631.945, per al 
2004/05 en 12.403.517 i per al 2003/04 en 10.204.011).

Respecte a l’equipament:
• El dilluns 17 de setembre / 12, coincidint amb l’inici del curs, va quedar enllestida la 

HD0127AL com a aula informàtica amb 45+1 PC portàtils (ACER TM6594 [chipset QM57, 
i5-560M@2,66 GHz, 4 GB, 500 GB, ATI HD 5470, mon. 15,6” 1366*768], adquirits en el 
SU/14/11). Aquesta s’afegeix a les HD0215AA i HD0216AA (30+1 PC), enllestides l’any 
passat. També s’ha desmantellat la de 27 Mac que venia de la FCHS (HD0212AA).

• El divendres 21 de setembre / 12, es va posar en producció, a la zona de raquetes del Servei 
d’Esports, un dels vells torns provinents de la Biblioteca. Han estat rectificats per a integrar-se 
en el control de accés corporatiu basat en RFID.

• El dilluns 24 de setembre / 12, el Servei d’Esports va entregar al SI una bicicleta per als 
desplaçaments dins del campus.

• El dilluns 1 de octubre / 12, coincidint amb l’inici del curs, es va lliurar 15 PC portàtils (ACER



TM6594 [chipset QM57, i5-560M@2,66 GHz, 4 GB, 500 GB, ATI HD 5470, mon. 15,6” 
1366*768], adquirits en el SU/14/11) a la ESTCE per a prestar, des de la Consergeria, als i a les
alumnes que hagen de fer pràctiques lliures de disseny.

• El dimarts 2 d’octubre / 12, des de les 15h i fins a les 15h30’, es va produir una interrupció del 
servei de telefonia fixa a qualsevol telèfon mòbil (i a l’inrevés [si transporta Movistar]) per 
motius de manteniment; parada programada per a la realització de proves de compatibilitat del 
PABX corporatiu (Alcatel OmniPCX Enterprise 4400) amb la xarxa mòbil terrestre pública de 
la nova operadora, Vodafone, adjudicatària del Lot I ‘Servei de telefonia mòbil (veu i dades)’ 
del SE/16/12 ‘Contractació biennal del servei de telefonia mòbil i missatges SMS de l’UJI’. 
Finalment, els tècnics de NextiraOne (Alcatel), van portar una targeta de primari i la prova, que
va ser satisfactòria, es va poder fer sense cap interrupció.

• El dimarts 3 d’octubre / 12, des de les 13h i fins a les 13h30’, es va produir una interrupció 
parcial del servei de VPN per motius de manteniment; parada programada per a la substitució 
d’un dels vells servidors de túnels CISCO VPN 3020E pel nou CISCO ASA 5515X [de 
demostració] i realització de proves de compatibilitat del nou equip. A les 16h30’ es va deixar 
el nou en producció, encara que sols per un període de proves.

• El divendres 26 d’octubre / 12 es va presentar la sala de simulació de judicis ‘sala de vistes 
Tomás S. Vives Antón’ dotada de mitjans audiovisuals, semblants als de la taula multimèdia 
d’una aula avançada, per a poder enregistrar les simulacions de judicis, com una vídeo classe 
més de dret penal (i.e.: en el cas de que el professor o la professora ho aprove, estarà disponible
en l’aula virtual).

• El dimarts 13 de novembre / 12 es va incorporar al clúster Solvay, de la facilitat de càlcul 
científic, el Blade HP c7000 (10UA) amb 11 ProLiant BL460c amb 2 Intel Xeon E5450 a 3 
GHz quad core (vuit cores en total), 32 GB de RAM i un espai de scratch de 250 GB 
(SU/31/08) i que ara formava part de la infraestructura x86_64 d’Api. Aquesta quedarà sols 
amb els 27 nodes (n1xx) HP ProLiant DL360 G5 amb arquitectura de 64 bits amb 2 Intel Xeon 
5160 a 3 GHz dual core (quatre cores en total), 14 GB de RAM i un espai de scratch de 265 
GB (SU/30/06).

• El dilluns 10 de desembre / 12 es va anunciar a la comunitat universitària el portal captiu a la 
FREEnet, que està en servei des del dilluns 11 de juny / 12. Aquesta solució permet accedir a 
Internet sense obrir un túnel; sols es necessita un navegador i seguir les instruccions per a 
autenticar-se amb l’usuari i contrasenya corporatiu. No requereix la instal·lació de programari 
addicional en l’equip d’usuari. Per contra, la connexió mitjançant portal captiu, no ofereix un 
mecanisme de xifrat com ho fa la connexió per VPN, per la qual cosa l’ús és aconsellable 
sempre que no intercanviem informació confidencial.

• El dijous 13 de desembre / 12 es va canviar la terminació en l’UJI de l’enllaç 100BASE-FX de 
l’Escola Oficial d’Idiomes (ubicat al vell CUC) a l’UJInet, des de l’AJE (JB1S17CI) a 
Escomeses (ACO102CI).

• Atès que l’ampliació de la facilitat de càlcul científic (clúster Solvay, adquirit en el marc del 
SU/6/11) està satisfactòriament en producció des del 28 de març / 12, el dissabte 15 de 
desembre / 12 es va procedir a desconnectar el clúster Api, de la facilitat, i es va deixar 
únicament el clúster Solvay accessible. Poc a poc s’incorporaran els nodes x86_64 (n1xx) 
retirats d’Api al clúster Solvay per a augmentar el nombre de cores disponibles, reinstal·lant-
los amb el S.O. actualitzat a CentOS 6.

• El divendres 11 de gener / 13, es va procedir a millorar el servei de VPN; sense interrupció del 
servei, es va procedir a la substitució d’un dels vells servidors de túnels CISCO VPN 3020E 
per un nou CISCO ASA 5525-X. El dilluns 21 de gener / 13 es va procedir a substituir l’altre. 
N.B.: El dijous 10 de gener / 13 es va detectar que l’Icinga sols computava (via consulta 
SNMP) els túnels actius d’un (sí 150.128.197.5 y no del 150.128.197.2) dels dos servidors 
(l’establiment dels túnels, mesurat des del syslog, sí que es computava bé).



• Encara que el dilluns 14 de gener / 13, des de les 15h i fins a les 16h, estava prevista una 
interrupció parcial del servei de telefonia fixa (edificis d’investigació i Espaitec) per motius de 
manteniment; parada programada per a l’ampliació en 64 línies analògiques de telefonia (2xe-
Z32), no es va portar a terme. Aquesta inclou la substitució de l’estant ACT14 (que ha quedat a 
disposició de l’UJI) per un nou ACT28 [per no disposar de posicions lliures l’actual] a l’alvèol 
de l’edifici d’Investigació (Alvéolo 1 - Remote01) del PBX de l’UJI Alcatel OXE (OmniPCX 
4400). La raó del retard és que el fitxer de configuració preparat no era òptim i suposava tornar
a donar d’alta les extensions. Finalment, es va dur a terme el dijous 17 de gener / 13, des de les 
14h i fins a les 15h.

• El divendres 25 de gener / 13 es va incorporar al clúster Solvay, de la facilitat de càlcul 
científic, 25 nodes (n1xx) HP ProLiant DL360 G5 amb arquitectura de 64 bits amb 2 Intel 
Xeon 5160 a 3 GHz dual core (quatre cores en total), 14 GB de RAM i un espai de scratch de 
265 GB dels 27 del SU/30/06 (un, avariat ha passat a proveir peces de recanvi i l’altre, junt a 
Api, passen a reforçar el parc general del Àrea de Sistemes), que formaven part de la 
infraestructura x86_64 d’Api.

• El dilluns 18 de febrer / 13, des de les 15h i fins a les 16h, es pot produir 
interrupció/degradació del servei de la UJInet per motius de manteniment; parada programada 
per a actualitzar el programari dels Fortinet FortiGate 1240B (SU/1/10) a la 4.0.mr3.11 (des de 
la 4.0.mr1.7, que estava en servei des de setembre / 10) per solucionar un problema en el 
programari del portal captiu (esporàdicament, deixava de donar servei). Aquesta versió, 
teòricament, permetia fer entroncament i així es van agregar quatre ports GbE per a arribar al 
core [HP ProCurve] de la UJInet; malauradament, sembla que no acabava de funcionar bé i, a 
les 6h40’ de l’endemà, va començar a donar error en el port d’entroncament i deshabilitant-lo. 
A les 8h es va fer marxa enrere.

• L’1 de març / 13 va entrar en servei el ‘Projecte de mesures per a controlar la despesa en 
telefonia fixa’, després del pilot que s’ha portat a terme al SI (des del 14 de febrer / 13). En 
línies generals, consisteix a assignar un crèdit mensual [de cinc euros] a cada línia i deixar 
llibertat als usuaris (dins del que permeta la categoria de la seua línia) per a fer cridades fins 
esgotar el crèdit. Esgotat aquest, es permetrà realitzar trucades a telèfons fixes nacionals i 
corporatius (tan fixes com mòbils [si useu els números curts]).

• El dilluns 15 d’abril / 13, des de les 15h i fins a les 16h, es podia produir 
interrupció/degradació del servei de la UJInet per motius de manteniment; parada programada, 
repetició de la del 18 de febrer / 13 que va fracassar, per a actualitzar el programari dels 
Fortinet FortiGate 1240B (SU/1/10) a la 4.0.mr3.11 (des de la 4.0.mr1.7). En aquesta ocasió, 
per a tractar d’evitar l’error en el port  d’entroncament, i d’acord els consells dels tècnics de 
Fortinet, es posarà aquest entroncament en mode passiu al FortiGate (la contrapart en el HP 
ProCurve 5412zl són 2+2 ports GbE, en plaques diferents, ja que això li dóna major 
disponibilitat). Cal dir que la causa més probable dels problemes en l’entroncament del 18 de 
febrer / 13 era una placa del HP ProCurve 5412zl més moderna que la resta (maquinari i 
programari). El dilluns 29 d’abril / 13 a les 9h15’ es va afegir un segon FortiGate 1240B al 
clúster de Fortinet FortiGate. Es va detectar que el trànsit (http://nnodor.uji.es/icinga/cgi-
bin/remstats/VIEWS/salida/index.cgi) de l’enllaç UJInet-Internet a l’encaminador corporatiu 
(router-serv1.uji.es) va caure, en lloc d’augmentar, com hauria estat lògic. Finalment, es va 
detectar un error en el programari del clúster de Fortinet FortiGate 1240B (teòricament el node 
màster és el que agrega, centralitzadament, tots els comptadors; si el trànsit és enviat per a ser 
analitzat per l’esclau, és aquest últim qui l’envia directament a la destinació, amb la qual cosa 
aqueix trànsit no ix pel màster, però, en contra del que s’espera, aquest trànsit no és computat 
ni per l’esclau ni pel màster). S’ha corregit amb l’ús d’un workaround que consisteix a 
mesurar, des del 3 de maig / 13, les dades a la interfície 10 GbE del HP ProCurve 5412zl 
(chpaco01.uji.es) que enllaça amb RedIRIS-NOVA. El dimecres 22 de maig / 13 a les 7h45’ es 
va afegir el tercer FortiGate 1240B al clúster.



• El dilluns 15 d’abril / 13, seguint amb el desplegament de l’ECTS (adaptació a l’espai europeu 
d’educació superior/procés Bolonya), va entrar en servei, en proves, el sistema de seguiment 
docent (basat en nous terminals de control de presència, instal·lats a les aules docents i un 
servidor). Les proves pilot es limiten al PDI d’un curs d’una titulació en cada un dels quatre 
centres.

• Durant la darrera setmana del mes de juliol / 13, es va traslladar l’aula informàtica HD0127AL 
(45+1 PC portàtils (ACER TM6594 [chipset QM57, i5-560M@2,66 GHz, 4 GB, 500 GB, ATI 
HD 5470, mon. 15,6” 1366*768], adquirits en el SU/14/11)) a una nova aula, resultat de la unió
de les aules HD0213AA i HD0214AA, i se li ha afegit tres equips més (48+1). Les reduïdes 
dimensions de la HD0127AL, i el nombre d’equips, no permetia una adequada mobilitat dels 
usuaris. Aquesta s’afegeix a les HD0215AA i HD0216AA (30+1 PC). També, a petició de la 
FCHS, es va procedir a permutar l’actual aula de pràctiques lliures del AHS (HC2S22AI) com 
a aula docent, i es va substituir la HA0210AI (27+1), que serà la nova lliure del AHS. La idea 
és donar cabuda a grups de pràctiques més nombrosos (45+1).

• Després de la tronada del matí (12h) del dilluns 26 d’agost / 13, el vell SAI Ondyne EDP 50/20
kVA 30’ 3F-2F (instal·lat el 9 de novembre de 1995) va quedar avariat i es va posar en by-pass.
L’OTOP va decidir que no mereixia la pena reparar-lo i va decidir connectar els equips 
alimentats per aquest al nou SAI APC 60 kVA 3F-3F (bàsicament el PABX corporatiu (Alcatel 
OmniPCX Enterprise 4400) i alguns equips de comunicació amb doble font de la sala 
comunicacions ACO102CI). Aquesta operació es va dur a terme el 30 d’agost / 13 de 7h45’ a 
8h45’. Les bateries del PABX corporatiu no van aguantar tot el temps i es va interrompre un 
moment el servei (a aqueixa hora i tenint en compte que es tractava del mes d’agost, l’impacte 
va ser mínim).

Les TIC en xifres

Les TIC corporatives en xifres. Dades quantitatives significatives en el curs 2012/13

Activitats Curs08/09 Curs09/10 Curs10/11 Curs11/12 Curs12/13

Nodes de la UJInet 7.450 7.944 8.345 8.548 9.159

Ample de banda accés a Internet 2x155 
Mbps

2x155 
Mbps

2x155 
Mbps

300+155 
Mbps

4 Gbps

Equipament microinformàtic de 
docència

2.290 2.259 2.281 2.361 2.354

PC 2.165 2.134 2.117 2.105 2.095

Mac 125 125 164 256 259

Aules d’informàtica 31 31 33 33 33

Equipament de les aules de 
docència

847 847 909 909 909

Equipament de les aules lliures 278 278 268 268 268

Equips de cabines/videote. de 
Biblioteca

31+35 31+35 31+35+36 31+35+36 31+35+36



Equips de préstec de la Biblioteca
i dels centres

58+95 80+95 110+95 110+95+80 110+95+80

Aules de formació del PAS 4 4 4 4 4

Equipament 115 115 115 115 115

Equipament docent del centre: 
ACT

1.035 926 905 734 829

AJE 460 362 401 454 441

AHS 593 760 678 837 890

Obsolets 436 440 419 426 1.427

Equipament audiovisual docent 183 186 192 220 222

PC, projector i àudio 182 78 80 85 85

(SU/44/08 auto gravació) Aula 
bàsica

75 79 98 100

(Auto gravació) Aula avançada 1 33 33 37 37

Aplicacions de programari docent 275 156 224 243 620

Equips amb SO lliure i obert 1.518 1.787 1.692 1.617 1577

Equips portàtils 1.592 1.795 1.972 2.137 2.273

Pàgines impreses pel servei 
d’impressió docent

2.734.956 3.275.660 3.584.914 3.140.892 3.380.221

Pàgines d’impressora matricial n/a n/a n/a n/a n/a

Pàgines d’impressora làser 2.734.327 3.275.660 3.584.914 3.140.892 3.380.221

Plotejats A2 629 1.064 1.234 2.011 3.142

Equipament microinformàtic 
PAS/PDI

4.241 4.869 5.262 5.796 5.977

PC 2.871 3.432 3.854 4..310 4.232

Mac 144 185 217 256 289

Estacions de treball 23 24 25 28 29

Obsolets 1.203 1.228 1.166 1..202 1.427



Punts d’accés WLAN 
(802.11a/b/g/n)

282 299 402 435 456

Connexions servidor túnels 
(VPN)

353.372 520.667 725.617 649.662 560.278

Usuaris distints de VPN 5.738 9.060 9.757 11.169 8.240

Usuaris distints d’eduroam 727 1.417 2.319 5.019 5.719

Usuaris distints del portal captiu 12.739

Peticions d’intervenció al SI 
(GPI)[CAU]

[13.621] [14.148] [15.290] [13.889] [13.273]

Avaries d’equipament 
microinformàtic

218 52 38 21 8

Peticions a l’e-UJIer@SPI 1.142 1.275 1.560 860 5.028

Comptes de servidor PAS/PDI 2.214 2.314 2.467 2.445 2.367

Comptes de servidor convidats 1.554 1.446 1.766 1.719 1.741

Comptes de servidor docència: 
Alumnat 

30.829 35.907 39.376 46.342 46.129

PAS/ PDI n/a n/a n/a n/a n/a

SAUJI 5.459 6.639 7.006 7.538 8.244

Canvis de contrasenya de 
comptes

46.513 48.996 47.722 48.292 49..316

Comptes de màquines de càlcul 175 166 170 168 167

Potència mitjana de la facilitat de 
càlcul científic: Gflops Nut GHz 
[CPUs Api i686 {x86_64} 
Solvay] (CPUs Altix))

[44 Xeon 
a3,06 
{90( 5160a
3+E5450a3
}] (41 
Itanium2a1
,5)

[11 Xeon 
a3,06 
{189( 5160
a3+E5450a
3}] (45 
Itanium2a1
,5)

[7 Xeon 
a3,06 
{196( 5160
a3+E5450a
3}] (0 
Itanium2a1
,5

[1 Xeon 
a3,06 
{179( 5160
a3+E5450a
3} 842 
E5649a2,5
3] (n/a)

[0 Xeon 
a3,06 
{33( 5160a
3+E5450a3
} 1174 
E5649a2,5
3] (n/a)

Ús de facilitat de càlcul científic 
(%) clúster Api i686 {x86_64} 
Solvay [Nut] (Altix)

46,25 
{81,54} 
(39,66)

10,98 
{77,28}
(38,96)

1,90 
{78,72}
(n/a)

0 {63,26} 
18,92

0 {12,38} 
55,84

Capacitat SAN TB 
(real/configurada) CLARiiON 
[MSA2000]

80,18/35,2
9

80,44/42,4
6

80,44/48,6
2 [16,7/6,1]

80,44/48,3
4 [16,7/6,1]

80,18/47,4
0 [16,7/6,1]



Nombre de sol·licituds al portal 
mpUJI 1.0 (juny) [mitjana diària]

(39.411.15
1) 
[1.313.705,
03]

(20.849.27
9) 
[694.975,9
7]

(4.467.605)
[148.920,1
7]

(2.409.925)
[80.330,83]

(2.679.983)
[89.332,76]

Aprenentatge electrònic: usuaris 
durant el curs

16.590 15.787 16.406 18.323 16.697

Nombre de correu electrònic 
processat

144.783.43
5

179.953.46
3

159.330.18
3

n/a n/a

Nombre de correu electrònic 
intern

23.129.660 26.445.751 31.665.706 n/a n/a

Nombre de correu brossa detectat 2.551.197 1.200.175 821.911 n/a n/a

Nombre de virus detectats al 
correu electrònic 

46.837 50.007 10.545 n/a n/a

Nombre de llistes de correu 
electrònic 

462 525 617 665 688

Missatges enviats a les llistes 
corporatives

914 745 756 689 1.050

Nombre d’espais WWW cedits: 
virtual hosts (únics)

537 (469) 592 (516) 630 583 físics 
(570 en 
BD).

627 físics 
(608 en 
BD)

Pàgines servides per l’e-UJIer@ 24.637.588 16.834.008 21.879.693 23.070.055 26.100.083

Informació a la BD de producció 277 GB 386GB 421GB 468GB 591GB

Capacitat de les línies 
telefòniques en PBX

2.840 2.968 3.032 3.032 3.096

Línies telefòniques en alta en 
PBX

2.599 2.650 2.672 2.675 2.736

Línies telefòniques en alta en 
XTCP

2.770 2.770 2.820 2.820 2.820

Telèfons/línies mòbils corporatius 154 169 176 163 152

SMS entregats 846.207 1.124.689 740.665 805.288 133.423

Equips obsolets donats a 
institucions

144 160 69 61 25

Nombre d’incidències de 
seguretat

56 112 56



Personal del SI 41 40 41 40 41

Alumnes matriculats 15.909 16.932 17.770 18.042 17.381

PAS 578 595 638 619 669

PDI 1.246 1.270 1.384 1.320 1.517

Becaris FPI 109 154 146 138 160

Ràtio nodes/personal al SI 181,7 198,600 203,537 213,700 223,390

Ràtio nodes/alumnes matriculats 0,468 0,469 0,470 0,474 0,527

Ràtio nodes/(PAS+PDI) 4,084 4,260 4,127 4,408 4,190

Ràtio personal SI/(PAS+PDI) 0,022 0,021 0,020 0,021 0,019

Ràtio personal SI/PAS 0,071 0,067 0,064 0,065 0,061

Pressupost de despeses (Segon 
any de curs)

1.649.717,
69

1.535.644,
31

1.637.582,
68

1.375.329,
88

1.050.262,
51

Programa 422.A 1.616.467,
69

1.535.644,
31

1.382.079,
88

1.375.329,
88

1.050.262,
51

Programa 541.A 33.250,00 0,00 255.502,80 0,00 0,00

Pressupost general de despeses 
UJI

102.762.00
0,00

104.112.00
0,00

114.636.00
0,00

104.841.00
0,00

98.109.000
,00

Ràtio pressupost SI/UJI 0,0160537
72

0,0147499
3

0,0142850
65

0,01311824
5

0,0107050
58

Detalls

Ocupació de l’enllaç Internet/UJInet

 El salt que s’aprecia al principi de maig (3 de maig / 13) el va causar un canvi d’equip de mesura
(ara un HP ProCurve 5412zl; chpaco01.uji.es) motivat per un error en el programari del clúster de
Fortinet FortiGate 1240B, que feia la mesura (veure detall en l’apartat d’equipament en l’entrada
del 15 d’abril / 13).



Ocupació de l’enllaç RedIRIS/UJInet (1 Gbps) (mesurada des de RedIRIS)

Els percentatges es mesuren sobre la capacitat de la interfície (10 GbE [10.000 Mbps]) en l’equip
’uv.rt1.val’  de  RedIRIS.

Mesurada des de la UJInet

La caiguda que s’aprecia a meitat d’abril (15 d’abril / 13) va ser causada per un error del programari
del clúster de Fortinet FortiGate 1240B, que feia la mesura (veure detall en l’apartat d’equipament 
en l’entrada del 15 d’abril / 13).

Ocupació  de  l’enllaç  ONO/UJInet  (mesurada  des  de  ONO  pel  SI)

  



Servei d’impressió docent

MES BIBLIO. ESCTE FCHS FCJE

Jul.-12 6.862 16.924 12.045 3.173

Ago.-12 2.280 0 0 0

Set.-12 52.486 138.475 227.984 134.705

Oct.-12 66.322 150.742 156.920 149.465

Nov.-12 41.361 67.215 79.767 62.862

Des.-12 29.095 42.044 84.489 39.627

Gen.-13 61.156 122.677 157.551 101.950

Feb.-13 54.218 127.639 162.667 128.224

Mar.-13 25.165 45.843 68.507 50.427

Abr.-13 35.169 56.728 90.639 53.912

Maig-13 52.992 80.759 125.757 58.629

Juny-13 16.907 30.549 38.194 15.175

Jul.-13 4.417 19.259 13.790 6.612

Ago.-13 1.560 0 0 0

Set.-13 (fins 8/9) 2.373 3.259 1.661 1.013

TOTAL 452.363 902.113 1.219.971 805.774

Període Jul./juny 444.013 879.595 1.204.520 798.149

Servei de correu electrònic corporatiu i detecció de virus i de brossa al correu

Conseqüència de la migració del correu electrònic corporatiu a Gmail (dins de Google Apps for
Education) els indicadors disponibles s’han vist reduïts. Els més significatius són:

Nombre d’àlies 62.105

Nombre de bústies compartides 225

Nombre de comptes 61.858

Nombre d’espai ocupat per el correu (GB) 14.493

Mitjana del nombre de comptes únics [que fan ús] per dia 10.470



Nombre de peticions d’intervenció al Centre d’Atenció al Usuari (30/06/2013)

Àrea Aplic. Cent Comu. Google
Apps

Control Ope. Sist.
d’Inf.

Sist. SCiAG
multimè.

Tèc.
extern
2a línia

Total

Àgora 68 0 16 7 130 23 62 1 11 308

Escomeses 17 64 1 16 2 1 101

Biblioteca 371 1 40 26 504 59 62 4 1 1067

Centre de 
Postgrau i 
Consell Social

38 3 3 37 1 2 6 2 92

ACT 347 6 204 40 179
1

141 470 73 48 3120

AHS 260 3 125 43 324 104 64 114 950 1.98
7

AJE 145 3 49 25 695 62 51 77 26 1133

FCS 43 14 10 48 15 18 28 133 309

Instal·lacions 
esportives

23 1 4 2 2 101 4 7 4 2 150

Institut de 
Tecnologia 
Ceràmica

Investigació 28 34 6 122 17 18 3 228

Parc Cientìfic i
Tecnològic

1 37  9 6   53

Espaitec 2 1 3 1 1 1 7

Rectorat i 
Serveis 
Centrals

1.368 196 63 4 1.06
9

110 241 11 33 3.09
5

No ubicats 330 10 99 71 1 583 316 148 17 48 1.62
3

Total 3.040 88 825 296 23 541
6

859 114
4

336 1.246 13.2
73



Activitat en el servidor documents.uji.es (Alfresco)

Acció 1-1-12 a 1-07-12 1-1-13 a 1-07-13 1-7-12 a 30-6-13

Read (documents llegits) 515.069 548.584 998.957

Write (documents modificats) 143.294 112.854 223.035

Create (documents nous) 137.440 108.008 213.444

Copy 131 23 38

Move (documents eliminats) 2.064 679 2.055

Rename 36.642 31.703 54.689

WriteAll (suma total, menys Read) 319.571 253.267 493.261

Gdocs (fa referència als documents que han passat pel connector programat a Alfresco,  el  qual
permet d’editar els documents compatibles a GDocs i tornar-los a baixar a documents.uji.es una
vegada finalitzada l’edició):

• CheckIn: 25
• CheckOut: 30

Nombre de sol·licituds (hits) al portal www.uji.es

Cal remarcar que, des de 2005, les dades ja són del portal mpUJI 1.0, el qual, front al SIC, integra
més serveis, com ara el Lleu i altres de nous. A més, com hi ha hagut una migració del domini www
a ujiapps, els accessos a aquest últim no estan comptabilitzats. S’ha mesurat usant Advanced Web
Statistics 6.4.

Malauradament, les dades del mpUJI no es poden posar com en anys anteriors, perquè el servidor
que processa els  diaris d’accessos als  ias (nnodor.uji.es),  va substituir  el  dia 1 de febrer /  11 a
nodor.uji.es, que s’havia quedat curt de potència i no tenia temps per a processar-los. Així, sols es
poden donar dades del site www. Per coherència, aquest curs, seguim donant-les.

Resum  trànsit  www.uji.es  (site_www)  (dades  del  mes  de  juny  de  2013).  El  19,95%  de  les
sol·licituds són internes a la UJInet.

Trànsit Visitants dist. Nombre de
visites

Pàgines Sol·licituds Trànsit 

Vist* 229.477 468.070 
(2,03visites/vis
itant)

1.945.856 
(4,15 
pàgines/visita)

2.679.983 
(5,72 
sol·licituds/visi
ta)

492,39 GB 
(1.103,05 
KB/visita)

Mitjana 15.602,33 64.861,87 89.332,77 16,41 GB

No vist* 1.691.470 1.773.366 110,24 GB

• El trànsit ‘no vist’ és trànsit generat per robots, ‘cucs’ o respostes de codi especial d’estat
HTTP.



Domini d’origen Pàgines Sol·licituds Trànsit

es 768.252 1.238.668 164,49 GB

uji.es 426.338 534.756 39,66GB

Estadístiques d’accés a altres servidors web corporatius

Resum trànsit webforum.uji.es 06/2013

Visitants 
distints

Nombre de 
visites 

Pàgines Sol·licituds Trànsit

Trànsit vist 33.694 104.335 (3,09 
visites/visitant)

258.513 (2,47 
pàgines/visita)

287.440 (2,75 
sol·licituds/visi
ta)

5,44 GB (54,66
KB/visita)

Resum trànsit aulavirtual.uji.es 06/2013

Visitants 
distints

Nombre de 
visites 

Pàgines Sol·licituds Trànsit 

Trànsit vist 127.237 418.392 (3,28 
visites/visitant)

13.386.950 
(31,99 
pàgines/visita)

14.809.043 
(35,39 
sol·licituds/visi
ta)

874,34 GB (2 
KB/visita) 

Resum trànsit www.radio.uji.es 06/2013

Visitants 
distints

Nombre de 
visites 

Pàgines Sol·licituds Trànsit

Trànsit vist 5.386 11.790 (2,18 
visites/visitant)

72.028 (6,1 
pàgines/visita)

134.549 (11,41
sol·licituds/visi
ta)

1.465,96 GB 
(130.379,14 
KB/visita)

Resum trànsit mewtoo.uji.es 06/2013

Visitants 
distints

Nombre de 
visites 

Pàgines Sol·licituds Trànsit

Trànsit vist 391.503 687.104 (1,75 
visites/visitant)

3.360.725 
(4,89 
pàgines/visita)

7.243.951 
(10,54 
sol·licituds/visi
ta)

1.247.00 GB 
(1.903,02 
KB/visita)

Resum trànsit tenda.uji.es 06/2013

Visitants 
distints

Nombre de 
visites 

Pàgines Sol·licituds Trànsit 



Trànsit vist 4.698 9.509 (2,02 
visites/visitant)

236.749 (24,89
pàgines/visita)

251.323 (26,43
sol·licituds/visi
ta)

8,83 GB 
(973,17 
KB/visita)

Resum trànsit fonoteca.uji.es 06/2013

Visitants 
distints

Nombre de 
visites 

Pàgines Sol·licituds Trànsit

Trànsit vist 644 1.817 (2,82 
visites/visitant)

28.533 (15,7 
pàgines/visita)

39.255 (21,6 
sol·licituds/visi
ta)

33,93 GB 
(19.581,38 
KB/visita)

Resum trànsit www.svideo.uji.es 06/2013

Visitants 
distints

Nombre de 
visites 

Pàgines Sol·licituds Trànsit

Trànsit vist 40.612 127.443 (3,13 
visites/visitant)

184.041 (1,44 
pàgines/visita)

420.018 (3,29 
sol·licituds/visi
ta)

842,95 GB 
(6.935,65 
KB/visita)

Personal del SI (RLT aprovada en Consell Govern de 15-11-2006)

Denominació Nivell Observacions Quantitat

Cap del servei A27E049 1

Director de projectes 
informàtics

A24E045 Àrea de Sistemes 1

Directora de projectes 
informàtics

A24E045 Àrea de 
Comunicacions

1

Tècnic de 
desenvolupament

A24E045 Àrea d’Aplicacions 1

Analista A22E045 6

Analista-programador/a B20E036 Plaça fora de la RLT 15

Cap d’operació C22E040 1

Operador especialista C20E035 3

Tècnic especialista 
gestió d’instal·lacions

C20E027 1

Operador/a C20E027 Plaça no coberta (borsa
exhaurida)

8



Oficial/auxiliar 
d’Informàtica

C/D18E027 2

Administratiu C16E024 1

Total 41

Tècnics externs 6+2+3

Tècnics CAU 2

Externalització 1+4

Informació i gestió en línia universitària (e-UJIer@)

Curs 2012/13. Dades recollides el dia 09/09/2013 a les 9h 17’.

Total accessos:

Accessos

Any 18.291.397

Curs acadèmic 26.100.083

Total 224.339.097

Any Mes Total Per dia Per hora

Màxim Mitjana Màxim Mitjana

2012 setembre 4.794.680 457.567 159.823 69.333 6.659

2012 octubre 2.484.952 181.083 80.160 20.292 3.340

2012 novembre 1.692.281 86.747 56.409 8.980 2.350

2012 desembre 1.353.944 88.910 43.676 13.135 1.820

2013 gener 2.596.546 156.165 83.760 12.942 3.490

2013 febrer 1.983.830 131.818 70.851 13.755 2.952

2013 març 1.295.925 86.581 41.804 8.410 1.742

2013 abril 1.721.909 105.092 57.397 11.573 2.392

2013 maig 2.485.262 172.122 80.170 15.753 3.340

2013 juny 2.221.233 116.204 74.041 16.177 3.085



2013 juliol 2.981.441 209.299 96.176 28.022 4.007

2013 agost 1.052.735 62.310 33.959 7.809 1.415

2013 setembre 1.952.516 459.237 216.946 50.045 9.039

Alumnes matriculats

Curs 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Alumnat (1r i 2n cicle i graus des de 
2009/10)

12.285 12.462 13.108 13.424 13.010

Alumnat (3er cicle) 172 145 320 128 32

Erasmus 228 218 312 389 328

Universitat per a Majors 753 890 937 937 894

Postgrau (cursos de formació contínua i
formació específica; màsters fins 
2007/08)

928 1.331 1.023 1.101 966

Màsters Erasmus 6 0 1 1 3

Màsters oficials 1.115 1.449 1.739 1.791 1.856

Màsters propis i cursos 
d’especialització

422 437 330 271 292

TOTAL 15.909 16.932 17.770 18.042 17.381

Aprenentatge electrònic

(Dades a juliol de 2013) 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

2012/13 Cursos 2.031 2.369 2.774 2.859 2.967

Alumnat 14.843 14.293 14.803 16.632 15.180

Professorat 1.747 1.494 1.608 1.691 1.517

Assignatures presencials que en fan ús 1.773 1.376 1.582 1.757 1.864

Uptime

L’uptime mesura el temps de permanència de les TIC corporatives en cicle de producció. L’objectiu
del SI és que les TIC corporatives estiguen permanentment en producció, de manera que l’activitat
de l’UJI no es veja afectada per les aturades no programades. Aquesta taula reflexa la disponibilitat
dels serveis considerats com a actius de risc, entre l’1 de juliol / 12 i 30 de juny / 13 i es compara
amb les dades del curs anterior.



Servei 2010-2011 2011-2012 2012-2013

CAU 89,387% 99,445% 97,755%

Correu 98,728% 99,575% 99,473%

Oracle 99,774% 100% 99,910%

Cedits 99,791% 99,981% 99,978%

ACCESPOINTS 99,807% 100% 100%

VPN 98,206% 99,995% 99,955%

APUNIFI 89,495% 97,700%

Unitat X 99,992% 98,432% 99,936%

Alfresco 99,087% 99,798% 99,540%

Aula virtual 99,587% 99,825% 99,752%

Gmail 99,790% 99,782%

Portal 99,017% 99,431% 98,541%

Webforum 99,591% 99,606% 98,912%

Webmail 99,563%

Mitja 98,544% 98,875% 99,326%

Mitjana (sense APUNIFI) 98,544% 99,657% 99,461%

S’ha mesurat des de la plataforma Icinga (nagios) de supervisió de la qualitat  dels  productes i
serveis oferts (http://nnodor.uji.es/icinga/ ‘Servicegroup Availability Report’ Activos bloc Service
State Breakdowns Custom Report Period 1-jul-any previ @ 30-jun-any actual), part del sistema de
gestió (monitorització i control) de les TIC corporatives. Noteu que es mesura el temps en el qual el
servei ha respost correctament a la comprovació. Si hi ha un període en el qual un servei no es
monitoritza,  apareixerà  com s  estat  indeterminat  i  afectarà  a  la  disponibilitat.  La  disponibilitat
calculada sobre el temps que realment s’ha monitoritzat apareix entre parèntesi.

Obtenció de: disponibilitat:

Servicegroup ’activos’ Service State Breakdowns:

Host Service % Time
OK

% Time
Warning

% Time
Unknown

% Time
Critical

% Time
Undetermi

ned

cau.uji.es CAU 97.755% 
(97.755%)

0.555% 
(0.555%)

0.000% 
(0.000%)

1.690% 
(1.690%)

0.000%



gmail.uji.es Mail-Cycle 99.473% 
(99.473%)

0.472% 
(0.472%)

0.014% 
(0.014%)

0.042% 
(0.042%)

0.000%

marti.uji.es Oracle-HA 99.910% 
(99.910%)

0.090% 
(0.090%)

0.000% 
(0.000%)

0.000% 
(0.000%)

0.000%

mewtoo.uji.e
s

HTTP 99.978% 
(99.978%)

0.000% 
(0.000%)

0.000% 
(0.000%)

0.022% 
(0.022%)

0.000%

nodor.uji.es ACCESSPOINTS 100.000% 
(100.000%)

0.000% 
(0.000%)

0.000% 
(0.000%)

0.000% 
(0.000%)

0.000%

VPN 99.955% 
(99.955%)

0.000% 
(0.000%)

0.045% 
(0.045%)

0.000% 
(0.000%)

0.000%

nrodon.uji.es APUNIFI 97.700% 
(97.700%)

0.000% 
(0.000%)

0.000% 
(0.000%)

2.300% 
(2.300%)

0.000%

serveis-
rt.sg.uji.es

samba 99.936% 
(99.936%)

0.000% 
(0.000%)

0.000% 
(0.000%)

0.064% 
(0.064%)

0.000%

webappserve
r

Alfresco 99.540% 
(99.540%)

0.000% 
(0.000%)

0.002% 
(0.002%)

0.458% 
(0.458%)

0.000%

Aula virtual 99.752% 
(99.752%)

0.199% 
(0.199%)

0.000% 
(0.000%)

0.049% 
(0.049%)

0.000%

Gmail 99.782% 
(99.782%)

0.000% 
(0.000%)

0.002% 
(0.002%)

0.217% 
(0.217%)

0.000%

Portal UJI 98.541% 
(98.541%)

0.000% 
(0.000%)

0.000% 
(0.000%)

1.459% 
(1.459%)

0.000%

Webforum 98.912% 
(98.912%)

1.088% 
(1.088%)

0.000% 
(0.000%)

0.000% 
(0.000%)

0.000%

Average 99.326% 
(99.326%)

0.185% 
(0.185%)

0.005% 
(0.005%)

0.485% 
(0.485%)

0.000%

Als apartats següents trobareu el detall dels serveis esmentats.



Cau - Centre d’Atenció a Usuaris

Control: es comprova l’inici i tancament de sessió en la web http://cau.uji.es . 

 

Mail-cycle

Control: es comprova el temps de processament d’un cicle de correu: enviament, lectura i esborrat.

Oracle-HA

Control: es comprova la disponibilitat de la base de dades.

http://cau.uji.es/


Mewtoo-http

Control: resposta del servidor web dels espais cedits.

 

Nodor - Accespoints

Control: es comproven els inicis de sessió als punts d’accés Wi-Fi.

Nodor - VPN

Control: es comproven els establiments de túnels VPN.



Nrodon – ApUniFi

Control: es comprova l’estat UP/DOWN dels punts d’accés UniFi.

En  la  CTP del  19  de  juliol  /  13  es  va  aprovar  afegir  a  l’indicador  sintètic  de  disponibilitat
"Servicegroup  ’activos’"  de  l’Icinga  el  servei  APUNIFI  (dins  del  host  ‘nodor.uji.es’),  per  a
complementar  l’existent  ACCESSPOINTS i  així  donar  informació  completa  sobre  l’estat  de la
infraestructura sense fils (Wi-Fi) de la UJInet. 

 

Serveis-rt - Samba

Control: es comprova la disponibilitat del servei que ofereix la unitat X.

Alfresco

Control: es comprova l’inici i el tancament de sessió en Alfresco.



Aula virtual

Control: es comprova l’inici i el tancament de sessió en l’aula virtual.

  

Gmail

Control: es comprova l’inici i el tancament de sessió e la passarel·la de correu electrònic Gmail.

Portal UJI

Control: es comprova l’inici i el tancament de sessió en l’e-ujier.uji.es.



Webfòrum

Control: es comprova l’inici i el tancament de sessió en el Webfòrum

  

Centre d'Educació i Noves Tecnologies

Resum 

Durant el curs 2012-13, el Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume
I ha centrat els seus esforços en els tres projectes següents: 

• Extensió de l’eina de webconference adquirida per l’UJI a tots els estudis de postgrau 
semipresencials o a distància que ho desitgen. 

• Realització de MOOC (Massive Open Online Courses o cursos en línia oberts i massius) des de
l’UJI. 

• Desenvolupament d’una aplicació mòbil oficial de l’UJI integrada amb l’aula virtual. 

Innovació 

Els tres projectes d’innovació en què s’ha centrat el CENT durant el curs 2012-13 són els següents. 

Webconference 

Durant el curs acadèmic anterior, 2011-12, el CENT va donar suport a experiències pilot d’ús de
l’aplicació de webconference Blackboard Collaborate en el màster en Ciències de la Infermeria de
l’UJI.  Posteriorment,  va  avaluar  els  resultats  d’aquestes  experiències  i  va  efectuar  algunes
recomanacions. L’adquisició d’una llicència d’aquesta aplicació, que permetera generalitzar-ne l’ús,
es va fer efectiva en el primer semestre del curs 2012-13. En el segon semestre d’aquest mateix
curs, el CENT va proporcionar informació i formació sobre l’ús de l’eina als equips docents de tots
els cursos de postgrau semipresencials o a distància que es van mostrar interessats a utilitzar-la. 

• Sessió informativa sobre webconference per a estudis de postgrau (14 de maig de 2013). 
• Assessorament personalitzat i formació a mesura per als diferents equips docents (juny-juliol 

de 2013). 

MOOC 

Durant el curs 2013-14, el CENT ha treballat per a facilitar que la Universitat Jaume I puga sumar
la realització de MOOC (Massive Open Online Courses o cursos en línia oberts i massius) a les
iniciatives de difusió del coneixement generat per la comunitat universitària. 

• Taller d’introducció als MOOC (18 i 25 de febrer de 2013). 
• Seminari MOOC: experiments educatius. Cas UNIMOOC (12 d’abril de 2013, amb l’expert 

invitat Pedro Pernías de la Universitat d’Alacant). 



• Participació en la Comissió de Seguiment de la Convocatòria per a l’elaboració, publicació i 
posada en marxa de MOOC (curs en línia obert i massiu) per al curs 2013-14. 

UJI.app 

El CENT va sol·licitar al Servei d’Informàtica el desenvolupament d’una aplicació mòbil per a la
Universitat Jaume I, adreçada prioritàriament a l’estudiantat i integrada amb l’aula virtual, via la
convocatòria de Cartera de Projectes de Desenvolupament de Programari del 17 d’octubre de 2011.
El CENT va realitzar el disseny funcional inicial de l’aplicació, i el Servei d’Informàtica, sota la
direcció del CENT, es va encarregar de desenvolupar-la. La primera versió pública de l’aplicació
UJI.app, per a telèfons Android, va aparèixer en Google Play el 15 de febrer de 2013. A hores d’ara
està disponible també per a iPhone. 

Suport 

Durant el curs 2012-13, la línia d’ajuda als usuaris i a les usuàries de l’aula virtual i de l’aplicació
d’eportfolio  Mahara  va  registrar  un  total  de  1.329  accions  (resolució  de  dubtes  i  incidències,
consultes tècniques, etc.). 

Pel que fa a activitats de formació adreçades al professorat de l’UJI, a banda de les incloses en els
projectes d’innovació de la secció anterior, el CENT va organitzar i/o impartir també les següents: 

• Sessions informatives sobre novetats de l’aula virtual (Moodle 2) (quatre sessions en setembre 
de 2012). 

• Seminari: RSS i més. Gestió de múltiples fonts d’informació (28 de setembre de 2012). 
• Seminari sobre noves tendències en aprenentatge electrònic (30 de novembre de 2012). 

• Curs d’iniciació a la docència en línia (desembre de 2012, impartit per Albert Sangrà, director 
acadèmic de l’eLearn Center de la UOC). 

• Taller de disseny de presentacions efectives (gener de 2013). 

• Curs d’iniciació a l’aula virtual (gener de 2013, organitzat per l’USE). 
• Seminari sobre ús de tauletes en l’ensenyament universitari (15 de febrer de 2013). 

• Curs de disseny de qüestionaris en l’aula virtual (abril de 2013, organitzat per l’USE). 
• Taller de Google Apps: ensenyament amb el núvol (dues edicions en gener i juny de 2013). 

El conjunt d’aquestes activitats va suposar un total de 129,5 hores de formació i 505 inscripcions. 

D’altra banda, durant el curs 2012-13, el CENT va donar suport també a altres unitats no docents de
l’UJI pel que fa a l’ús de les noves tecnologies: 

• Realització d’un curs d’introducció a les xarxes socials per a la difusió d’informació i la 
comunicació amb els usuaris, per a la Unitat de Formació del PAS. 

• Assessorament del Programa d’Atenció a la Diversitat de l’USE sobre l’ús de les xarxes 
socials. 

• Assessorament de la Càtedra Increa sobre ús de les xarxes socials i eines de treball 
col·laboratori. 

• Assessorament del Servei de Llengües i Terminologia per a la creació d’un Centre 
d’Autoaprenentatge de Llengües virtual (aula virtual, tecnologies multimèdia, realització de 
videotutorials i ús de Google+). 

Finalment, el CENT ha engegat aquest curs una línia d’elaboració de videotutorials d’ajuda que
ensenyen  a  realitzar  algunes  tasques  multimèdia  bàsiques:  com  gravar-se  amb  la  webcam  en
diferents  sistemes  operatius,  com gravar  videocaptures  de  pantalla,  o  com penjar  un  vídeo  en
Youtube. Aquests videotutorials estan disponibles en la secció de vídeos del web del CENT. 



Col·laboració 

Durant el curs 2012-13, el CENT va mantenir el seu compromís amb la comunitat educativa local i
global i amb el coneixement obert, amb la participació activa en els fòrums següents: 

• MoodleMoot Spain 2012 (Universitat Europea de Madrid, 19 a 21 de setembre de 2012). 

• II Jornades TIC i Educació (Universitat de Girona, 19 i 20 d’octubre de 2012). 
• EDUTEC 2012 (Les Palmes de Gran Canària, 14 a 16 de novembre de 2012). 

• Encuentro Edutopía (Saragossa, 31 de maig i 1 de juny de 2013). 
• I Jornada sobre MOOC a la Universitat (Universitat de Lleida, 11 de juny de 2013). 

• I Jornada sobre MOOC i Universitat (Universitat de Barcelona, 13 de juny de 2013). 
• Congreso Internacional Ciudadanía Digital (Sant Sebastià, 25 a 27 de juny de 2013). 

• X Jornades Novadors (Universitat Jaume I, 5 i 6 de juliol de 2013). 
• Foro IV: Educación digital (Universitat Politècnica de València, 8 de juliol de 2013).

A més, el CENT ha continuat la compartició i la difusió en obert mitjançant les xarxes socials i el
canal web Octeto el coneixement sobre aplicacions educatives de les noves tecnologies.

Proves d'accés

Proves d’accés LOE 

Del total  de 2.173 matriculats  i  matriculades en juny 2013,  s’han presentat  a  les  proves 2.165
alumnes, 1.254 (57,92%) són dones i 911 (42,08%) homes. 

El 97,35% va superar la prova i el 2,65 % 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 2012-13 han seguit la mateixa
estructura implantada en els cursos anteriors, amb una part comuna i una segona part específica per
opcions.

S’hi han matriculat 353 estudiants i estudiantes dels quals s’han presentat a les proves 285.

Del total de matriculats, 168 són dones (47,59%) i 185 són homes (52,41%).

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

Opció Matriculats Presentats Aptes No Aptes

A - Arts i Humanitats 26 21 18 3

AD - Arts i Humanitats i Ciències Socials i 
Jurídiques

12 10 9 1

B - Ciències 7 4 3 1

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

BE - Ciències i Enginyeria i Arquitectura 2 2 2 0

C - Ciències de la Salut 64 47 21 26

CE - Ciències de la Salut i Enginyeria i 
Arquitectura 

4 3 3 0



D - Ciències Socials i Jurídiques 215 181 131 50

E - Enginyeria i Arquitectura 23 17 9 8

Total 353 285 196 89

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 2012-13 s’han matriculat 13
estudiants i estudiantes dels quals s’han presentat a les proves 10.

Del total de matriculats, cinc són dones (38,46%) i vuit són homes (61,54%).

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 2012-13 s’ha matriculat 32
estudiants i estudiantes dels quals s’han presentat a les proves 26. 

Del total de matriculats, 16 són dones (50%) i 16 són homes (50%).

Nombre d'estudiantat

ESTUDIANTAT DE GRAU I DE PRIMER I DE SEGON CICLE

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

TITULACIÓ MATRICULATS

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 987

Grau en Administració d’Empreses 210

Grau en Criminologia i Seguretat 90

Grau en Dret 162

Grau en Economia 80

Grau en Finances i Comptabilitat 209

Grau en Gestió i Administració Pública 67

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 78

Grau en Turisme 91

Facultat de Ciències Humanes i Socials 986

Grau en Comunicació Audiovisual 90

Grau en Estudis Anglesos 77

Grau en Història i Patrimoni 51

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 45

Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil 175

Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària 268

Grau en Periodisme 90

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 92

Grau en Traducció i Interpretació 98



Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 745

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 60

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 62

Grau en Arquitectura Tècnica 52

Grau en Enginyeria Elèctrica 79

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 121

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 62

Grau en Enginyeria Informàtica 94

Grau en Enginyeria Mecànica 80

Grau en Enginyeria Química 36

Grau en Matemàtica Computacional 30

Grau en Química 69

Facultat de Ciències de la Salut 309

Grau en Infermeria 60

Grau en Medicina 80

Grau en Psicologia 169

TOTAL 3027

 

 

FCJE
987  (32,61%)

FCHS
986  (32,57%)

ESTCE
745  (24,61%)

FCS
309 (10,21%)

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: 3.027



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

TITULACIÓ
NUMERO
ALUMNES

TOTALS
ALUMNES

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 4022

Grau en Administració d’Empreses 623

2689

Grau en Criminologia i Seguretat 272

Grau en Dret 480

Grau en Economia 210

Grau en Finances i Comptabilitat 466

Grau en Gestió i Administració Pública 68

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 271

Grau en Turisme 299

Diplomatura en Ciències Empresarials 425

1333

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 36

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 21

Diplomatura en Turisme 32

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 380

Llicenciatura en Ciències del Treball 51

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 388

Facultat de Ciències Humanes i Socials 4046

Grau en Comunicació Audiovisual 331

3114

Grau en Estudis Anglesos 234

Grau en Història i Patrimoni 121

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 105

Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil 526

Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària 768

Grau en Periodisme 327

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 334

Grau en Traducció i Interpretació 368

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 135

932

Llicenciatura en Filologia Anglesa 84

Llicenciatura en Humanitats 94

Llicenciatura en Psicopedagogia 141

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 160

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 108

Mestre o Mestra, especialitat d’Educació Física 46

Mestre o Mestra, especialitat d’Educació Infantil 71

Mestre o Mestra, especialitat d’Educació Musical 41

Mestre o Mestra, especialitat d’Educació Primària 52



Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 3540



Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 61

2133

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 116

Grau en Arquitectura Tècnica 309

Grau en Enginyeria Elèctrica 158

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 365

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 237

Grau en Enginyeria Informàtica 257

Grau en Enginyeria Mecànica 262

Grau en Enginyeria Química 80

Grau en Matemàtica Computacional 56

Grau en Química 232

Arquitectura Tècnica 59

1407

Enginyeria Industrial 274

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 129

Enginyeria Química 78

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d’Hortofructicultura i Jardineria 60

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 321

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 136

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 68

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 146

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 136

Facultat de Ciències de la Salut 1222

Grau en Infermeria 126

813Grau en Medicina 167

Grau en Psicologia 520

Llicenciatura en Psicologia 409 409

TOTAL 12830



Matrícula per procedència

CASTELLÓ
9.103  (70,95%)

COMUNITAT 
AUTÒNOMA

3.152  (24,57%)

FORA DE LA 
COMUNITAT
575  (4,48%)

MATRICULA TOTAL PER PROCEDÈNCIA EN LA UNIVERSITAT

TOTAL: 

 

ESTCE  
3.540  (27,59%)

FCS  
1.222  (9,52%9 FCHS  

4.046  (31,54%)

FCJE
4.022 (31,35%)

MATRICULA TOTAL (GRAUS I 1r I 2n CICLE) PER CENTRE
CURS 2012/2013

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: 12.830



Matrícula per sexe

 

ESTUDIANTAT DE MÀSTERS OFICIALS

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

MÀSTER MATRICULATS

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 227

Màster universitari en Advocacia 26

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 37

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 3

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 41

Màster universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 11

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 38

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 34

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 37

Facultat de Ciències Humanes i Socials 278

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyança de Llengües 23

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

22

Màster universitari en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 7

HOMES
5.672  (44,21%)

DONES
7.158  (55,79%)

UNIVERSITAT JAUME I



Màster universitari en Ètica i Democràcia 6

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

4

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 35

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 33

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 21

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

35

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació 43

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

120

Màster universitari en Psicopedagogia 34

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 54

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

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 150

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

Màster universitari en Disseny i Fabricació 20

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

34

Màster universitari en Física Aplicada 5

Màster universitari en Matemàtica Computacional 7

Màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 2

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 32

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 24

Màster universitari en Química Sostenible 10

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional 1

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 14

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 9

Màster universitari en Tecnologia Geoespacial/Geospatial Technologies 19

Facultat de Ciències de la Salut 147

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 34

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 51

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 26

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 36

TOTAL 802



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

MÀSTER MATRICULATS

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 461

Màster en Cooperació al Desenvolupament 1

Màster en Gestió de la Qualitat 1

Màster universitari en Advocacia 26

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 88

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 11

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 89

Màster universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 18

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 87

Màster universitari en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 9

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 54

Màster universitari en Pràctica Jurídica 4

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 73

Facultat de Ciències Humanes i Socials 480

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

2

Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 1

Màster en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental 1

Màster en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació 2

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 3

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyança de Llengües 49

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

48

Màster universitari en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 16

Màster universitari en Ètica i Democràcia 10

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

4

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 55

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 47

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 32

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

47

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació 78

Màster universitari en Professor o Professora d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

290

Màster universitari en Psicopedagogia 34

Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització 17

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 71

Màster universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 64



Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 269

Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica 1

Màster en Disseny i Fabricació 1

Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació 4

Màster en Prevenció de Riscos Laborals 1

Màster en Sistemes Intel·ligents 1

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 14

Màster universitari en Disseny i Fabricació 42

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

93

Màster universitari en Física Aplicada 5

Màster universitari en Matemàtica Computacional 17

Màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 2

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 62

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 25

Màster universitari en Química Sostenible 11

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional 3

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 36

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 11

Màster universitari en Tecnologia Geoespacial/Geospatial Technologies 33

Facultat de Ciències de la Salut 219

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 60

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 69

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 54

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 36

Totals 1429

 

Matrícula per sexe

 

DONES
1.222 (63,88%)

HOMES
691 (36,12%)

UNIVERSITAT JAUME I

TOTAL: 1.913



ESTUDIANTAT DE DOCTORAT

Matriculats  en  programes  de  doctorat  que  oferta  la  Universitat  Jaume  I,
agrupats per reials decrets

MATRICULATS

Reial decret 778/1998 139

Reial decret 56/2005 93

Reial decret 1393/2007 703

TOTALS 935

Matrícula agrupada per reials decrets i sexe

  

Matrícula per sexe

 

81
58 44 49

415

288

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

DONES

HOMES

TOTAL: 935

DONES
540 (57,75%)

HOMES
395 (42,25%)

UNIVERSITAT JAUME I

TOTAL: 935



ESTUDIANTAT EN ESTUDIS OFICIALS

  

Beques

BEQUES DE GRAU, DE PRIMER I DE SEGON CICLE I DE MÀSTER

Curs 2011-12 Curs 2012-13

Sol·licituds 5.248 6.146

Concedides 3.063 3.222

Denegades 2.108 2.848

Baixes 77 76

Curs 2011-12 Curs 2012-13

Denegades per motius econòmics 1099 1058

Denegades per motius acadèmics 968 1225

Denegades per motius acadèmics i econòmics 41 391

Denegades per altres motius 174

2148 2848

GRAU I 1r I 2n 
CICLE

12.830 (81,83%)

DOCTORAT
 935 (5,96%)

MÀSTER
1.913 (12,20%)

ALUMNAT PER ESTUDIS OFICIALS EN LA UNIVERSITAT

TOTAL: 15.678



Títols

Dipòsits de títols per centre i titulació

Dipòsits de títols per centre i titulació fins el 10/07/2013

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 506

Diplomatura en Ciències Empresarials 173

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 18

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 1

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 13

Diplomatura en Turisme 30

Grau en Criminologia i Seguretat 5

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 20

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 143

Llicenciatura en Ciències del Treball 29

Llicenciatura en Dret (Esp. en Dret Privat) 1

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 73

Facultat de Ciències Humanes i Socials 584

Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (P) 1

Grau en Comunicació Audiovisual 2

Grau en Estudis Anglesos 22

Grau en Periodisme 7

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 89

Llicenciatura en Filologia Anglesa 45

Llicenciatura en Humanitats 20

Llicenciatura en Psicopedagogia 38

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 74

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 99

Mestre o Mestra, especialitat d’Educació Física 48

Mestre o Mestra, especialitat d’Educació Infantil 46

Mestre o Mestra, especialitat d’Educació Musical 43

Mestre o Mestra, especialitat d’Educació Primària 50

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 556

Arquitectura Tècnica 41

Enginyeria Industrial 67

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 31

Enginyeria Química 13

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d’Hortofructicultura i Jardineria 17

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 70



Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 34

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 28

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 49

Grau en Arquitectura Tècnica 1

Grau en Enginyeria de l’Edificació 143

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 62

Facultat de Ciències de la Salut 147

Llicenciatura en Psicologia 147

Totals 1793

Dipòsits de títols per centre i màster

Dipòsits de títols per centre i màster fins el 10/07/2013

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 131

Màster en Cooperació al Desenvolupament 3

Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 1

Màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 2

Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 2

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 3

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 9

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla 2011) 9

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 7

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 23

Màster universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 11

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 21

Màster universitari en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 8

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 17

Màster universitari en Pràctica Jurídica 7

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 8

Facultat de Ciències Humanes i Socials 192

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

7

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 4

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

Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 1

Màster en Traducció Medicosanitària 2

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 1

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyança de Llengües 13

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües 12

Màster universitari en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 7



Màster universitari en Ètica i Democràcia 3

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

2

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 23

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 24

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 5

Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 8

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació 23

Màster universitari en Professor o Professora d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

92

Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització 6

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 29

Màster universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 27

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 137

Màster en Disseny i Fabricació 5

Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació 5

Màster en Matemàtica Computacional 1

Màster en Prevenció de Riscs Laborals 2

Màster universitari en Catàlisi Homogènia 3

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 8

Màster universitari en Disseny i Fabricació 9

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació 34

Màster universitari en Matemàtica Computacional 3

Màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 1

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 23

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 13

Màster universitari en Química Sostenible 3

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional 2

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 15

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 9

Màster universitari en Tecnologies Geoespacials 1

Facultat de Ciències de la Salut 62

Màster en Investigació en Atenció Primària 1

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

Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 3

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 13

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 24

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 20

Totals 522



Dipòsits de títols per tipus

Dipòsits  de  títols  per  arquitectes  tècnics,  diplomats,  enginyers  tècnics,  enginyers,  llicenciats,
màsters oficials i doctors fins el 10/07/2013.

Titulació Dipòsits

Arquitecte tècnic 41

Diplomat/Mestre 423

Doctor 90

Enginyer 111

Enginyer tècnic 198

Grau 200

Llicenciat 820

Màsters Oficials 623

Total 2506

Dipòsits totals de títols per centre i titulació

Dipòsits totals de títols per centre i titulació fins el 10/07/2013.

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 10976

Diplomatura en Ciències Empresarials 2937

Diplomatura en Ciències Empresarials (pla 1975) 135

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 542

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 1415

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 247

Diplomatura en Turisme 639

Graduat Social 551

Grau en Criminologia i Seguretat 5

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 39

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 2201

Llicenciatura en Ciències del Treball 244

Llicenciatura en Dret (Esp. Dret Privat) 586

Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 1116

Llicenciatura en Dret (Pla de 2001) 319

Facultat de Ciències Humanes i Socials 8390

Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (C.H.) 54

Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (C) 58

Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (E.E.) 58

Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (F.F.) 9



Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (F.I.) 21

Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (P) 84

Grau en Comunicació Audiovisual 2

Grau en Estudis Anglesos 22

Grau en Periodisme 7

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 275

Llicenciatura en Filologia Anglesa 803

Llicenciatura en Humanitats 616

Llicenciatura en Psicopedagogia 220

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 705

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 1098

Mestre/a, especialitat d’Educació Física 1236

Mestre/a, especialitat d’Educació Infantil 1237

Mestre/a, especialitat d’Educació Musical 688

Mestre/a, especialitat d’Educació Primària 1197

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 6532

Arquitectura Tècnica 157

Enginyeria Industrial 600

Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 495

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 246

Enginyeria Química 569

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial. (pla 91) 232

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d’Hortofructicultura i Jardineria 338

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 757

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

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 374

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 178

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 377

Grau en Arquitectura Tècnica 1

Grau en Enginyeria de l’Edificació 407

Llicenciatura en Química 278

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 577

Llicenciatura en Química Industrial (pla 73) 285

Facultat de Ciències de la Salut 1780

Llicenciatura en Psicologia 1780

Totals 27678



Dipòsits totals de títols per centre i màsters

Dipòsits totals de títols per centre i màsters fins el 10/07/2013.

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 519

Màster en Cooperació al Desenvolupament 69

Màster en Gestió de la Qualitat 7

Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 35

Màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 44

Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 32

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 29

Màster en Pràctica Jurídica 9

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 60

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla 2011) 9

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 16

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 50

Màster universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 39

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 32

Màster universitari en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 19

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 40

Màster universitari en Pràctica Jurídica 19

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 10

Facultat de Ciències Humanes i Socials 799

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

15

Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 4

Màster en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental 6

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 46

Màster en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació 79

Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 31

Màster en Traducció Medicosanitària 77

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 148

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyança de Llengües 18

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües 19

Màster universitari en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 10

Màster universitari en Ètica i Democràcia 11

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

7

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 59

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 47

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 8



Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 9

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació 82

Màster universitari en Professor o Professora d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

269

Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització 13

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 82

Màster universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 50

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 662

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 29

Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació 39

Màster en Matemàtica Computacional 20

Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 2

Màster en Prevenció de Riscs Laborals 156

Màster en Química Sostenible 22

Màster en Sistemes Intel·ligents 25

Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 14

Màster Internacional en Química Teòrica i Modelització Computacional 1

Màster universitari en Catàlisi Homogènia 9

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 15

Màster universitari en Disseny i Fabricació 20

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació 73

Màster universitari en Física Aplicada 2

Màster universitari en Matemàtica Computacional 5

Màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 7

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 80

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 35

Màster universitari en Química Sostenible 13

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional 4

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 19

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 20

Màster universitari en Tecnologies Geoespacials 2

Facultat de Ciències de la Salut 298

Màster en Investigació en Atenció Primària 80

Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 45

Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 55

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 26

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 60

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 32



Totals 2278

Dipòsits totals de títols per tipus

Dipòsits totals de títols per arquitectes tècnics, diplomats, enginyers, enginyers tècnics, llicenciats,
màsters oficials i doctors fins el 10/07/2013.

Titulació Dipòsits

Arquitecte tècnic 157

Diplomat/Mestre 11108

Doctor 965

Enginyer 1910

Enginyer tècnic 2917

Grau 483

Llicenciat 11103

Màsters oficials 2569

Total 31212

Accions de dinamització

Accions de dinamització 2012-13

Premis a l’Excel·lència Acadèmica

En aquest curs hem atorgat els premis del programa de Premis a l’Excel·lència Acadèmica per a
l’estudiantat  de grau.  Aquest nou programa impulsa tres categories de premis.  Els premis a les
millors qualificacions en les proves d’accés a la universitat. S’atorguen a les deu millors notes, i
estan  dotats  amb  200  euros.  Els  Premis  Ernest  Breva  al  Rendiment  Acadèmic,  dels  quals  es
concedeix  un  premi  per  titulació  a  l’estudiantat  que  haja  finalitzat  els  estudis  universitaris
corresponents  al  primer,  segon,  tercer  i  quart  curs,  respectivament,  amb  el  millor  expedient
acadèmic  en  la  primera  convocatòria  del  curs  acadèmic.  Finalment,  hem incorporat  els  premis
extraordinaris de final de carrera, d’aquests se’n concedeix un per titulació a l’estudiantat que haja
finalitzat a la Universitat Jaume I els estudis dirigits a l’obtenció del títol acadèmic corresponent en
qualsevol  de  les  convocatòries  legalment  establertes  per  a  cada  curs  acadèmic.  Els  premis  al
Rendiment Acadèmic estan dotats amb 250 euros i l’extraordinari de final de carrera de 400 euros.
En aquest curs acadèmic s’han atorgat 59 premis entre les tres categories, corresponents sobretot a
les proves d’accés, a primer, segon i tercer curs. 

Beques i ajudes

En el programa de beques i ajudes per a l’estudiantat s’ha de dir que el Vicerectorat d’Estudiants
Ocupació i Innovació Educativa per a fer front a l‘actual situació de crisi i d’increment de taxes ha
posat en marxa un programa d’ajudes de matrícula per a l’estudiantat, el qual ha suposat finalment
una inversió, en aquest curs, de 137.400 euros amb els quals s’han atorgat 143 ajudes de 300 euros
per a l’estudiantat de primer i 175 ajudes de 540 euros per a l’estudiantat de segon i posteriors.
Paral·lelament, en juny de 2013 s’ha llançat una nova convocatòria extraordinària d’ajudes dotada



de 80.000 euros, amb la qual es pretén arribar a 160 estudiants i estudiantes més. En total, s’han
assignat, en aquest curs, 217.400 euros en beques i ajudes a l’estudiantat.

S’ha consolidat la línia orientada a les beques de menjador, quasi duplicant la quantitat assignada
(82.800 euros) i que ens ha permès arribar a 414 persones, 148 són estudiantat de primer curs i la
resta, estudiantat dels diferents graus i cursos.

Val a dir que en el finançament d’aquestes ajudes han col·laborat el Consell de l’Estudiantat, amb
una aportació de 28.000 euros del seu pressupost, així com de 73.715,29 euros corresponents a la
quantitat no abonada al personal de l’UJI per la vaga general del 19 de març i per la vaga general de
l’educació del 22 de maig i que la Mesa Negociadora va dir de dedicar a aquests conceptes.

S’han mantingut les ajudes per a l’assistència de l’estudiantat (12.000 euros) a jornades, congressos
i cursos d’estiu que ens permetran d’arribar, aproximadament, a uns 100 estudiants i estudiantes. 

D’altra  banda,  des  d’aquest  Vicerectorat  s’han tramitat  nombroses  ajudes,  beques  i  premis  tant
d’assignatures com de departaments i de màsters, en total 20 convocatòries més que han suposat
una quantitat de 131.000 euros i fins a la data se n’han beneficiat 158 persones.

En aquesta línia de suport a l’estudiantat, el Vicerectorat ha impulsat també uns cursos d’anglès al
llarg  del  curs  2012-13.  Inicialment  es  van  programar  cursos  de suport  per  a  l’estudiantat  d’alt
rendiment acadèmic (ARA) un per a estudiantat per fomentar una major capacitació en anglès dels
nostres estudiants (B2) i en el que van participar 23 persones, i un altre adreçat a professorat que
van  comptar  amb  una  participació  de  22  participants,  amb  la  intenció  de  millorar  la  seua
competència lingüística en anglès (C1). 

Convenis

S’ha  mantingut  el  conveni  per  als  grups  d’alt  rendiment  acadèmic  (ARA)  amb  la  Conselleria
d’Educació que pretén reforçar el potencial de l’estudiantat excel·lent des de l’inici de curs, amb la
intenció  de  crear  professionals  molt  qualificats.  Els  grups  ARA s’ofereixen  per  als  graus  en
Enginyeria  en  Tecnologies  Industrials,  -Mecànica-Química-  Elèctrica  i  el  grau  en  Finances  i
Compatibilitat, Economia i Administració d’Empreses. Enguany s’hi han matriculat 86 persones.

S’ha  signat  un  conveni  per  al  desenvolupament  del  conveni  Campus  Emprenedor  Innovador  a
través del qual s’han potenciat diverses iniciatives que tenen com a objectiu la difusió de l’esperit
emprenedor. En el mateix sentit s’ha signat un conveni amb Centro Internacional Santander para el
Emprendimiento, i amb la Fundación Universia per a potenciar l’emprenedoria i ocupabilitat entre
les persones amb discapacitat.

Programa de promoció associativa

S’han seguit desenvolupant determinades línies de treball que estan donant bons resultats.

La IX Fira d’Associacions es va modificar i es va fer coincidir amb les Jornades d’Acollida, a fi que
l’estudiantat es familiaritzara amb el teixit associatiu universitari i es va comptar amb la participació
de sis entitats que van desplegar nombroses activitats als centres.

S’ha mantingut la línia d’ajudes a la promoció de l’associacionisme universitari com a suport a les
activitats que es despleguen al llarg de l’any o per al desenvolupament de projectes concrets, i s’han
destinat 6.000 euros per als diversos projectes. S’ha donat d’alta noves associacions: Associació de
Disseny La Plantilla, Associació Pankara Ecoglobal, Associació d’Escriptors Novells de Castelló,
Associació de Dones Nacionalistes (Adona’t) DevelUP, mostra de l’aposta de la Universitat per la
promoció de l’associacionisme.

S’ha donat suport tècnic i assessorament a activitats organitzades des de les associacions o bé dels
col·lectius universitaris i que tenen un públic notable. La I-weekend, les jornades d’apoderament de



l’estudiantat,  etc.  Totes  activitats  desplegades  per  associacions  de  l’UJI,  així  com  diverses
iniciatives del grup universitari d’Amnistia Internacional.

Al mes d’abril  es va fer el  I Congrés d’Associacions de la Universitat  Jaume I en el  qual van
participar 47 estudiants i estudiantes i en què pràcticament totes les associacions de representació
estudiantil i la resta d’associacions universitàries van tindre ocasió d’exposar els seus projectes (set
associacions van presentar-hi comunicacions) i van tindre la possibilitat de participar en diversos
tallers sobre finançament, millora de la comunicació associativa, treball en equip, etc., els quals es
desenvolupaven en paral·lel.

Relacions amb el Consell de l’Estudiantat

La Comissió mixta Vicerectorats-Consell de l’Estudiantat, s’ha reunit pràcticament amb periodicitat
quinzenal,  com  a  espai  d’interlocució  entre  aquests  òrgans  per  a  tractar  diversos  assumptes
relacionats amb l’estudiantat, tant de caràcter acadèmic, lúdic, cultural, etc. Aquesta Comissió està
formada per una representació de l’equip rectoral, una representació del Consell de l’Estudiantat i
compta amb la presència també de personal tècnic i administratiu.

Programa d’educació ambiental per a l’estudiantat

El programa d’educació ambiental enguany s’ha vist reduït en les  accions. Hem col·laborat en dues
iniciatives amb l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat consistents en una acció
formativa, al desembre de 2012, el Curs de Voluntariat Forestal i en accions de repoblació forestal
en  col·laboració  amb  l’Associació  de  Damnificats  per  l’Incendi  de  l’Alcalatén,  als  termes
municipals d’Atzeneta i de les Useres, accions que es van desplegar entre febrer i març de 2013,
amb una important afluència de participants i una mitjana d’unes 35 persones per dia. 

Col·laboració amb altres serveis

Amb la Unitat de Suport Educatiu hem treballat en diverses línies d’actuació:

S’ha  mantingut  actualitzat  el  canal  InfoCampus  a  fi  de  fer  la  informació  més  accessible
especialment per a l’estudiantat. 

S’impulsa també, en col·laboració amb la Unitat de Suport Educatiu, el programa Alumne-tutor. Un
programa adreçat a l’estudiantat major de 25 anys a través del qual estudiants i estudiantes que ja
porten com a mínim un any a la Universitat orienten durant el primer any els i les que s’incorporen
enguany.

També hem treballat en les Jornades d’Acollida i de Portes Obertes i s’ha seleccionat estudiantat de
les diverses titulacions per a les diferents jornades.

Relacions amb secundària

El Vicerectorat ha impulsat el programa «Sóc olímpic» que recull les diverses iniciatives que posa
en marxa la Universitat Jaume I per a promoure el talent i l’alt rendiment acadèmic. En aquest marc
hem impulsat, en col·laboració amb altres departaments de la Universitat,   l’organització de les
olimpíades de Química, Física, Matemàtiques, Economia i Biologia, i les ja consolidades d’Història
i Patrimoni i Humanitats, i també la prova Cangur de Matemàtiques. Enguany s’ha incorporat la
prova de Valencià. Van quedar finalistes 28 estudiants i estudiantes i va participar-hi un total de 345
alumnes en les edicions locals.

Per a les olimpíades locals es va organitzar un acte per al lliurament dels diplomes acreditatius i
com a agraïment a les empreses que han col·laborat amb aquesta iniciativa, i que van ser, Torrecid,
l’Ajuntament de Castelló de la Plana, el Col·legi Oficial d’Enginyers i Pèrits Agrícoles de València i
Castelló, i Esmalglass-Ítaca.

S’ha impulsat el reconeixement i la incentivació del professorat que participa en l’organització de



les proves, així com d’aquell professorat que dins del programa amb secundària ha participat en la
iniciativa «Practica a l’UJI» que va tindre lloc entre desembre 2012 i febrer de 2013, i en el qual
han  participat  73  professors  i  professores.  I  hem  col·laborat  en  iniciatives  com  «El  gust  per
investigar» amb la intenció de despertar l’interès per la recerca entre l’estudiantat de secundària.
Totes  aquestes  iniciatives  pretenen  despertar  les  vocacions  científiques  entre  l’estudiantat  de
secundària.

Continuen en marxa els premis al rendiment acadèmic per a l’estudiantat que ha quedat finalista en
les respectives proves, de manera que, si es matriculen a la Universitat, poden aconseguir un premi
valorat en 600 euros. 

Activitats formatives

El Vicerectorat també ha proposat al llarg de l’any diverses accions formatives les quals es poden
convalidar per crèdits de lliure configuració, basades en els programes que es porten a terme i en
propostes d’associacions, aquestes últimes en la línia d’incorporar i de difondre la seua activitat
social i formativa, un compromís que també està en les línies de govern. Els cursos impartits han
estat:

XIII Curs de protocol

XII Curs de lideratge i coaching-Eade Consulting

IV Curs d’Autocad

IV Curs de Photoshop

III Curs d’economia

III Curs de fotografia 

Del programa de promoció associativa:

Curs de normativa i representació per a l’estudiantat

Programa de suport, orientació i informació al campus

II Curs de màrqueting i comunicació 

X Jornades contra la hipocresia política 

Atenció al públic

Aquesta funció l’exerceix el tècnic d’activitats juvenils de manera personalitzada, però també via
telefònica i per correu electrònic. El gruix de les consultes ha estat majoritàriament al voltant de les
activitats relacionades amb beques de matrícula UJI i les beques de menjador, a més de cursos i
serveis oferits des del Vicerectorat: cursos de lliure configuració, gestió d’inscripcions, certificats,
informació sobre més cursos, etc. 

S’ha proporcionat informació i  assessorament sobre consultes  de caràcter associatiu  basades  en
aspectes relatius a estatuts,  constitució d’associacions,  ajudes i  petició de suport  tècnic,  i  es va
activar de nou el curs de gestió bàsica d’associacions en línia.

En  menor  mesura,  han  aparegut  altres  consultes  relacionades  amb temes  acadèmics  que  s’han
derivat oportunament al servei corresponent, quan no s’han pogut solucionar.

Hem mantingut informada la comunitat  universitària sobre diversos temes d’interès en tant que
públic juvenil, activitats associatives, cursos, programes, ajudes, etc., a través de l’ús de les llistes
de l’UJI.



Inserció professional

Resum de l’acte d’obertura del curs acadèmic 2013-14

La Universitat Jaume I ha continuat amb la promoció de l’ocupabilitat de l’estudiantat, aspecte en el
qual se situa al capdavant de l’Estat espanyol, a través de diversos programes, i la difusió d’aquests,
a través de la participació en projectes, congressos i jornades, tant nacionals com internacionals.
Durant el curs s’ha aprovat i implementat una normativa de pràctiques externes i  procediments
adequats als canvis legislatius i es treballa davant la incertesa de l’anul·lació del RD 1707/2011. 

A banda de tots els projectes habituals, enguany destaca l’autorització, pel SERVEF, de l’agència de
col·locació sense ànim de lucre, número 1000000102, a partir del 23 d’abril, la qual permetrà una
optimització de la intermediació entre les empreses i l’estudiantat i els titulats i titulades i implica la
transformació de l’antiga borsa de treball.

Al mes de maig es va celebrar el III Acte de Reconeixement de Cooperadors en Pràctiques en el
qual van participar prop de 200 empreses i es va reconèixer labor del personal supervisor, tutor i
coordinador. Igualment, s’han realitzat sinergies en grups d’investigació i empreses. Per segon any
s’han gestionat les beques Santander-CRUE-CEPYME per a la realització de pràctiques a pimes, les
quals han beneficiat un total de 81 alumnes, amb un finançament de 91.800 euros. Durant el curs
2012-13,  3.253  estudiants  i  estudiantes  de  66  titulacions  han  gaudit  de  pràctiques  externes
curriculars gràcies a 4.102 convenis en vigor (un 10,8% més que el curs passat). Les pràctiques
continuen sent el primer canal d’inserció del nostre estudiantat, ja que el 24,83% de l’estudiantat
que ha realitzat l’estada en pràctiques en empreses del sector privat s’incorpora a la mateixa entitat.
Es  treballa  cap a  la  completa  informatització  del  sistema de gestió  de pràctiques  i  a  més s’ha
incrementat el contacte amb els centres i la formació dels tutors i tutores acadèmics.

Pel que fa als programes de pràctiques internacionals, cal destacar el reconeixement del Ministeri
del projecte Leonardo (de més d’11 anys d’experiència) com a bona pràctica per la qualitat i la
contribució a  l’ocupabilitat  dels  i  de les participants.  Aquest curs s’ha mantingut  el  nombre de
sol·licituds (més de 200) i es consoliden més de dos centenars de socis i sòcies. En total s’han
beneficiat 29 estudiants i estudiantes del programa Erasmus-Pràctiques, i 35 titulats i titulades del
programa Leonardo 2011. Com a novetat dins del projecte 2012 s’ha enviat una persona amb una
discapacitat greu i un acompanyant, a Itàlia. S’ha aprovat Leonardo 2013 amb 36 mobilitats (una
també per a una persona amb necessitats especials amb un acompanyant) i Erasmus Pràctiques per a
40 estudiants. Quatre estudiants han participat en el programa propi Pràctiques solidàries en països
empobrits. Més de 220 estudiants i titulats s’han format dins dels dos plans de formació (a principi i
a final de curs) organitzats per l’OIPEP en col·laboració amb EURES, en 27 accions formatives.

S’ha consolidat el projecte de videorelats UJIxMÓN, en el qual participen tots els becaris i becàries
de pràctiques internacionals i que dóna l’oportunitat de mostrar la transició de la Universitat al món
laboral.  Durant  aquest  curs  s’han  actualitzat  les  dues  guies  en  línia  d’orientació  professional,
Promote Your International Career i Preocupa’t.

 

L’OIPEP ha  participat  activament  en  projectes  amb  altres  universitats,  com  ara  SUE  Global,
juntament  amb  altres  serveis  d’ocupació  espanyols  (que  inclouen  l’anàlisi  de  competències
transversals) o WBLIC «Aprendizaje basado en la práctica externa como modelo de currículum
integrado.» Pel que fa a la formació i orientació cap a l’ocupació, un total de 160 persones s’han
format en el marc dels 23 tallers de formació per a l’ocupació i s’ha aconseguit un finançament de
la  Fundación  Universia  per  al  projecte  Preocupa’t  for  All,  per  a  l’ocupabilitat  i  el  foment  de
l’emprenedoria  per  a persones amb discapacitat  per a estudiantat  i  titulats  universitaris,  el  qual
s’implementarà  el  curs  vinent.  A més,  hem  orientat  individualment  120  estudiants  i  titulats  i



titulades, 69 dels quals eren participants en programes de pràctiques internacionals.

S’ha continuat el programa Ocuparty, llançat el 2012, que estableix un sistema estandarditzat pel
qual  les  empreses  compten  de  manera  sistemàtica  amb  un  servei  de  reclutament  de  personal
altament qualificat. 

Finalment,  hem participat  en  l’elaboració  del  Llibre  verd  de  l’ocupabilitat,  projecte  liderat  per
l’Agència  Valenciana  d’Avaluació  i  Prospectiva  (AVAP)  i  en  el  qual  ha  participat  el  conjunt
d’universitats del Sistema Universitari Valencià (SUV). L’Observatori Ocupacional s’ha fet càrrec
de la recollida de dades de l’enquesta a titulats i titulades de l’UJI de les promocions de 2008 i 2009
i  al  professorat.  Igualment,  s’ha  treballat  conjuntament  amb  la  resta  d’universitats  públiques
valencianes  en  un  projecte  de  cooperació  per  a  elaborar  indicadors  i  metodologies  comuns  de
seguiment de la inserció laboral dels titulats i titulades de les universitats públiques valencianes.

Estades en pràctiques a l'estranger

Pràctiques externes a l’estranger

En total, 60 estudiants i estudiantes, i 36 titulats i titulades han gaudit d’una estada en pràctiques en
entitats a l’estranger, xifra superior a la de l’any passat. Aquestes estades es reconeixen en els seus
currículums i han estat coordinades des de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques.
Destaquen els 29 beneficiaris del programa Erasmus-Pràctiques i els quatre de pràctiques solidàries
a  països  empobrits.  La  resta,  27,  són  estudiants  i  estudiantes  que  han  realitzat  pràctiques  a
l’estranger pel seu compte, fora dels programes de mobilitat.

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 setè programa Erasmus-Pràctiques,  els quals
s’han fet  de  manera conjunta.  A més,  s’ha gestionat  la  cinquena 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 del curs passat, fet que s’ha vist reflectit en
el  manteniment,  des  del  curs  passat,  de  l’elevat  nombre  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:

1. S’han nomenat en total set tutors i tutores, finançats per l’UJI: dos de la FCJE, dos de l’ESTCE,
dos de la FCHS, i un de la FCS, de  manera que cadascú ha tutoritzat al voltant de cinc alumnes. Per
a  gestionar  aquest  procediment,  l’UJI  va  regular  recentment,  en  la  Normativa  de  pràctiques
acadèmiques externes (aprovada al setembre de 2012), la figura del coordinador o coordinadora de
pràctiques internacionals així com els tutors de pràctiques extracurriculars, les funcions de l’OIPEP
en la gestió de programes, etc.).

2. Implementació de diversos plans formatius (vegeu els paràgrafs posteriors)

3.  Continuació  de  l’ampliació  del  lloc  web  amb  informació  actualitzada  sobre  les  estades  en
pràctiques a l’estranger adreçada als estudiants/titulats. La  pàgina web ha rebut, de gener al 23 de
juliol,  només  per  als  programes  Leonardo  i  Erasmus-Pràctiques,  quasi  65.000  accessos,
especialment en la convocatòria Leonardo 12/13. 

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
després.



4. 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  20  de  juliol,  aquesta  llista  estava
integrada per 1.659 persones, xifra que suposa un increment del 8% respecte a l’any passat.

Com a resultat, un nombre creixent d’estudiants i d’estudiantes i de titulats i titulades 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 establert 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 i titulades, la qual 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.

• Díptic de difusió per a participants 
http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/vinci/dipgrad.pdf i un altre per a empreses, 
http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/vinci/dipcomp.pdf el qual s’ha distribuït en les 
sessions informatives i en l’OIPEP per a informar els candidats i les candidates.

• Pàgina web de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques. 
http://www.uji.es/serveis/oipep Així mateix, hi ha un projecte de millora de la pàgina web del 
servei (i del projecte): versió castellà/valencià/anglès amb criteris d’accessibilitat.

• S’hi ha inclòs un grup de Linkedin per a Leonardo i Erasmus pràctiques, amb uns 70 
participants.

• Sessió informativa als i a les participants, amb una assistència de més de dues-centes persones 
(OIPEP) 24/09/12. A principi de curs i en cada una de les convocatòries es va realitzar una 
reunió informativa sobre la convocatòria pública perquè els i les potencials participants puguen
presentar-se a les places concertades (en total, dues reunions). Aquestes sessions han comptat 
amb la presència de titulats que s’havien beneficiat en l’edició anterior de places Leonardo de 
mobilitat.

• Difusió en el III Acte de Reconeixement a Cooperadors en Pràctiques de la Universitat Jaume 
I, http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/arcp3.html amb l'assistència d’unes 300 persones 
entre empreses i professors, i elaboració d’un vídeo de difusió de programes dirigits a 
empreses, amb informació de les pràctiques internacionals.

• S’hi ha posat informació del projecte i difusió del mateix en el díptic promocional de l’Oficina 
d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques i de la pàgina web del Lleu www.lleu.uji.es 
d’estudis de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Pràctiques Erasmus 2012-13

Es va aprovar el cinquè projecte de mobilitat de l’estudiantat per a la Universitat Jaume I amb un
pressupost  de  45.600  euros,  xifra  que  suposa  un  5,5% d’increment  de  les  places  respecte  del
projecte anterior. Finalment, s’han executat el 87% dels mesos atorgats i 29 estudiants i estudiantes
han realitzat estades en pràctiques (mitjana de 4,54 mesos), entre gener i setembre de 2013, en
aquests països: Regne Unit (10), Alemanya (5), Holanda (1), Bèlgica (2), Itàlia (4), Àustria (2),
Irlanda (2), Portugal (1), Polònia (1) i Malta (1). A la convocatòria es va presentar un total de 93
candidats  i  candidates,  similar  al  curs  passat,  la  qual  cosa consolida  la  tendència  a  l’alça  dels
programes. 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 100 euros al mes, per a tres mesos,
a tots els participants i 85 euros al mes, per a tres mesos, als becaris del Ministeri.

Per tant, la quantia per mes ha quedat en un mínim de 400 euros i ha arribat a un màxim de 500
euros al mes gràcies a un cofinançament de l’UJI de 12.500 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 i de les 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 l’entitat d’acollida.

S’ha complit el pla formatiu previst, el qual inclou orientació professional, individual i de grup,
formació  lingüística  i  cultural,  sessions  sobre tutorització i  condicions  de  vida i  treball.  El  pla
permet complir un màxim de 50 hores. Cal complir un total de 35 hores de formació, repartides en,
com a mínim, 24 hores de preparació lingüística i cultural (presencial, en línia i al 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/1213/1con-
a5.pdf

Igualment,  es  van  formar  i  informar  coordinadors  i  coordinadores  de  pràctiques  i  directors  i
directores 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 160 
persones (OIPEP) 24/09/12.

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

• Seminari de tutorització a tutors i tutores de pràctiques internacionals (setembre, OIPEP-
coordinadors ErasmusP).

País Entitat de destinació Titulacions

UK Roehampton University Llicenciatura en Traducció i Interpretació

DE Digim Llicenciatura en Traducció i Interpretació

UK Imperial College Llicenciatura en Traducció i Interpretació

DE Monika Unbehaun Llicenciatura en Traducció i Interpretació

UK Global Lexicon Llicenciatura en Traducció i Interpretació

IT
Associazione Culturale Italia 
Medievale Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques

BE Hogeschool Gent Llicenciatura en Traducció i Interpretació

AT University of Graz Llicenciatura en Traducció i Interpretació

DE Hope Foundation
Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç 
Internacional

UK Xerox Llicenciatura en Traducció i Interpretació

UK Anglia Ruskin University Llicenciatura en Traducció i Interpretació

DE AKM3 Grau en Publicitat

UK Newbolld Church Grau en Comunicació Audiovisual



UK Roehampton University Llicenciatura en Traducció i Interpretació

UK Alpha Wave Media, Ltd. Eng. Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995)

PT Kerajet, SA Eng. Tècnica Industrial, especialitat Mecànica

UK Webfold Solutions Eng. Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995)

IE SolarPrint Eng. Industrial

DE Studio Dreimann Eng. Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995)

IT Archivio Giovanni Sacci Màster universitari en Disseny i Fabricació

IT Ondesign Eng. Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995)

NL Catexel Llicenciatura en Química

IT Studio Battista Associati Arquitectura Tècnica

UK
CAWN (Central America 
Women Network) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament

BE Inditex Llicenciatura en Ciències del Treball

AT Interconnection Consulting Llicenciatura en Administració d’Empreses i Màrqueting

IE Home Instead Senior Care Llicenciatura en Administració d’Empreses i Màrqueting

PL
GFKK Attorney at Law 
Partnership Llicenciatura en Dret (Pla de 2002)

MT Crossroads Consulting Ltd.
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 (24 de 
setembre de 2012, sala d’actes de la FCJE). 

Pràctiques Erasmus 2013-14

S’ha aprovat el sisè projecte de mobilitat per a 2013-14. Se n’han concedit 40 places per a quatre
mesos per l’OAPEE (48.000 euros), el que suposa un 5,25% d’increment de les places respecte del
projecte  anterior.  Pel  motiu  de  l’alta  execució  en el  projecte  anterior,  a  l’UJI,  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 2014. Amb aquesta resolució, el Ministeri reconeix la qualitat i l’alta
execució dels projectes Erasmus-Pràctiques anteriors.

Pràctiques solidàries a països empobrits 2012-13

Aquest  curs  ha  començat  la  quarta  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 setembre de 2013.
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 Alumnat 

Grau en Mestra o Mestra en 
Educació Primària

Cuba
Instituto Superior Pedagógico Enrique 
José Varona, Universidad de La Habana

2

Màster universitari en 
Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament

República 
Dominicana

Comisión Nacional Dominicana para la 
UNESCO.

1

Llicenciatura en Psicologia Bolívia
Centro de Planificación y Gestión 
CEPLAG de la Universidad Mayor San
Simón

1

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

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

Estudiantat en pràctiques a l’estranger fora de programes de mobilitat 2012-13

Al llarg del curs 2012-13, 27 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.
Suposa un increment d’un 42% respecte del curs passat. Les pràctiques s’han desenvolupat a 16
països diferents, 13 fora d’Europa. La distribució de l’estudiantat és la següent:

País Entitat cooperadora Titulació Estudiants

Alemanya BIG eV
Màster Universitari en Igualtat i Gènere en 
l’Àmbit Públic i Privat

1

Argentina Grupo KPR, SRL
Llicenciatura en Publicitat i Relacions 
Públiques

1

Bèlgica
Xplanation Language 
Services nv

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 2

Bolívia
Centro de Planificación 
y Gestión (CEPLAG-
UMSS)

Llicenciatura en Psicologia 2

Cuba
UNIVERSIDAD DE 
ORIENTE

Màster universitari en Cooperació al 
Desenvolupament (Pla de 2011)

2

República 
Dominicana

Comisión Nacional 
Dominicana para la 
UNESCO

Màster universitari Internacional en Estudis
de Pau, Conflictes i Desenvolupament

1

Equador
Dirección Parque 
Nacional Galápgos

Màster universitari en Cooperació al 
Desenvolupament (Pla de 2011)

2

Estats Units 
d’Amèrica

Capitol Skyline Hotel Grau en Turisme 1

Estats Units 
d’Amèrica

Jam Productions 
(Entertainment and 

Grau en Comunicació Audiovisual 1



Creative Services)

Estats Units 
d’Amèrica

JBI Localization Llicenciatura en Traducció i Interpretació 1

Estats Units 
d’Amèrica

United Community 
Action Network

Màster universitari Internacional en Estudis
de Pau, Conflictes i Desenvolupament

1

Guatemala
Unión de Agricultores 
Minifundistas de 
Guatemala "UAM"

Màster universitari en Cooperació al 
Desenvolupament (Pla de 2011)

3

Índia
Karve Institute of Social
Service

Màster universitari en Cooperació al 
Desenvolupament (Pla de 2011)

1

Israel K Dictionaries Grau en Estudis Anglesos 3

Marroc Casa Nazaret
Màster universitari en Cooperació al 
Desenvolupament (Pla de 2011)

1

Nicaragua
Comisión Permanente 
de Derechos Humanos-
CPDH

Màster universitari Internacional en Estudis
de Pau, Conflictes i Desenvolupament

1

Noruega
Norwegian Peace 
Association

Màster universitari Internacional en Estudis
de Pau, Conflictes i Desenvolupament

1

Paraguai
Centro de Desarrollo 
Regional y Medio 
Ambiente CENDER

Màster universitari Internacional en Estudis
de Pau, Conflictes i Desenvolupament

1

Perú
Asociación Civil sin 
fines de lucro Pasa la 
Voz

Màster universitari en Cooperació al 
Desenvolupament (Pla de 2011)

1

Perú
Asociación Qallariy, 
Proyectos para la Ayuda 
al Desarrollo

Màster universitari en Cooperació al 
Desenvolupament (Pla de 2011)

1

Perú
Hertz Minera del Perú, 
SAC

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

1

Portugal
TVU Universidade do 
Porto

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 1

Taula: Estudiantat que ha realitzat pràctiques a l’estranger fora dels programes de mobilitat, curs 2012-13.

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

Projecte Leonardo 2011

El projecte s’ha desenvolupat de l’1 de setembre de 2011 al 31 de maig de 2012, i ha suposat la
realització de 35 estades d’entre 17 i 26 setmanes (amb una mitjana de 23,4 setmanes) de titulats
recents  o  postgraduats  de  la  Universitat  Jaume  I  de  Traducció  Interpretació  (3),  Publicitat  i
Relacions Públiques (2), Administració i Direcció d’Empreses (5), Empresarials (3), llicenciatura en
Química  (6),  Enginyeria  Tècnica  en  Disseny  Industrial  (5),  i  una  de  les  següents  titulacions:
Enginyeria  Industrial  (1),  Comunicació  Audiovisual  (1),  Turisme  (1),  Enginyeria  Tècnica  en
Informàtica  de  Gestió  (1),  Enginyeria  Química  (1),  Enginyeria  Tècnica  Agrícola,  especialitat



Hortofructicultura (1), grau en Enginyeria de l’Edificació (1), màster universitari en Ensenyament i
Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (1), màster en Eficiència Energètica i
Sostenibilitat  en  Instal·lacions  Industrials  (1),  màster  en  Psicologia  del  Treball,  de  les
Organitzacions  i  en  Recursos  Humans  (1)  i  màster  Oficial  en  Noves  Tendències  i  Processos
d’Innovació en Comunicació (1).

Les  estades  s’han dut  a  terme en 27 entitats  d’acollida.  S’elabora l’informe de satisfacció tant
d’entitats  com de titulats.  Les competències s’han certificat  a  través d’un certificat  expedit  per
l’entitat d’acollida.

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 dels titulats  de l’UJI en els  nou
diferents àmbits 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’eficàcia  professional,  i  de
competències  personals  i  sistèmiques,  gràcies  a  l’estada  en  pràctiques.  D’una  altra  banda,  han
incrementat  les  seues  competències  lingüístiques,  orals,  escrites  i  de  lectura.  L’avaluació  de
desenvolupament de les tasques realitzades i de les habilitats davant d’una entrevista de selecció
han augmentat significativament respecte a la situació de partida.

En relació a la  satisfacció global amb l’estada,  el  94,3% dels participants est à satisfet  o molt
satisfet amb les estades. Estan especialment satisfets amb els indicadors relatius a la informació
sobre  el  projecte  Leonardo,  a  l’aportació  d’experiència  laboral,  el  coneixement  de  l’entitat
d’acollida,  el  compliment  del  pla  de  treball,  la  disposició  d’eines  i  materials,  l’adquisició  de
competències i el fet de sentir-se útil s i valorat s . D’altra banda, el 94,1 % de les entitats d’acollida
est à satisfet o molt  satisfet amb les estades i el 97% t é intenció de continuar la seua col·laboració
amb l’UJI en futurs projectes. 

Respecte a la inserció professional, el 50% dels participants treballen en el moment de redactar
aquest  informe,  un  88,9  % a  l’estranger,  i  un  62% en  ocupació  indefinida.  Un  30% ha  estat
contractat per l’entitat d’acollida.

País Titulació Empresa d’acollida

BE Llicenciatura en Traducció i Interpretació Xplanation Language Services

CZ Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses BlueLink Prague

DE Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses Hope Foundation

HU Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial Fráppans

HU Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses Legalis Global Kft.

IT Llicenciatura en Química Stazione Sperimentale del Vetro

IT Màster oficial en Noves Tendències i Processos 
d’Innovació en Comunicació

Chimera Glamour s.r.o

NL Llicenciatura en Química Unilever

NL Llicenciatura en Química Catexel B.V

NL Llicenciatura en Química Wetsus, Centre for Sustainable 
Water Technology



NL Enginyeria Química Catexel B.V

NL Diplomatura en Ciències Empresarials Living Capital B.V

NL Enginyeria Química Voltea

SK Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial OMS Spol s.r.o – GetOn

UK Llicenciatura en Traducció i Interpretació Comms Multilingual

UK Llicenciatura en Comunicació Audiovisual V & A

UK Llicenciatura en Traducció i Interpretació Focus Hotels Management

UK Llicenciatura en Traducció i Interpretació Mercure Oak Hotel

UK Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses Park Inn Nottingham

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

Nottingham Energy Partnership

UK Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat 
d’Hortofructicultura i Jardineria

Royal Botanic Gardens

UK Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial Alpha Wave Media

UK Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial V & A

UK Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió Alpha Wave Media

UK Diplomatura en Turisme Focus Hotels Management

UK Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses Temple Translation

UK Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses SVM Cards - ISPO

UK Grau en Enginyeria de l’Edificació Pars Dental

UK Diplomatura en Ciències del Treball Calibrand Ltd.

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

Procius Ltd.

UK Enginyeria Industrial Magnomatics UK

UK Diplomatura en Ciències Empresarials Temple Translation

UK Enginyeria Tècnica Industrial Magnomatics UK

UK Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques Basekit Platform Ltd 

UK Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques Basekit Platform Ltd
Taula: Distribució d’alumnat en el programa Leonardo 2011, per país, titulació i empresa d’acollida. 

Projecte Leonardo 2012

S’ha gestionat el sisè projecte de mobilitat dins del programa LLL de titulats per a la Universitat
Jaume I amb un pressupost de 16.3990 euros i 35 places per als anys 2012 a 2014, fet que suposa un
increment del 8,5% del finançament respecte al projecte anterior. Destaca la consecució d’una plaça
per a un participant amb discapacitat greu i un acompanyant, a Itàlia, per la qual cosa es demostra el
compromís de la Universitat i l’OAPEE amb la igualtat d’oportunitats. Amb aquest ja són 11 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, etc.) a partir de desembre de
2012 fins al 31 de maig de 2014. A la convocatòria d’aquest curs es van presentar un total de 115
candidats, igual que el curs passat.



Informació de la convocatòria: http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1213/

En aquests  moments ja s’han cobert  trenta places de 2012 més sis que van quedar vacants del
projecte 2011. Igualment, s’han nomenat dues tutores de la FCHS (Anna Marzà i Lorena López);
dos de l’ESTCE (Arnaldo Moreno i Daniel Sánchez-García Vacas) i dues de la FCJE (Mercedes
Segarra i Consuelo Pucheta) per a tutoritzar tots els i les participants.

Destaca el reconeixement de l’OAPEE: El projecte ha estat reconegut per l’OAPEE entre més de 90
programes  de  mobilitat  PLM (People  in  the  Labour  Market)  en  la  VI  Fira  de  Valorització  de
Projectes  Europeus,  celebrada  al  desembre  2012.  Igualment,  la  responsable  ha  impartit  una
ponència sobre mobilitat i ocupabilitat en la VI Conferència Nacional Temàtica, la qual versava
sobre inserció laboral, a la mateixa van acudir representants dels ministeris d’Educació, Ocupació i
Seguretat Social així com beneficiaris de projectes europeus del programa Life Long Learning de tot
Espanya.

Igualment, s’ha realitzat una publicació del projecte en la revista  Papeles Europeos ,  número 5
sobre el projecte. http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/publicaciones/revista-OAPEE.html 

Projecte Leonardo 2013

S’ha aprovat, per l’OAPEE, el setè projecte de mobilitat dins del programa LLL per a la Universitat
Jaume I amb un pressupost de 163.990 euros per a 36 mobilitats (una d’aquestes, per a una persona
amb necessitats especials i, a més, amb un acompanyant, igual que en el projecte de 2012). 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,  Països Baixos,  Itàlia,
Irlanda, Noruega, Bèlgica, Portugal i el Regne Unit a partir de desembre de 2013.

Des de 2009 comptem amb un certificat de qualitat, vinculat a les convocatòries de 2009 a 2013.

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 2012-13 (10 h) Imparti t majoritàriament  
per personal OIPEP, i realitzat e ntre setembre i gener, en diverses edicions, que inclou: 

L’índex de participació en els diferents tallers és el següent:

Taller Participants Durada

Sessió d’orientació de la convocatòria 157 3 hores

Tallers de currículum Europass i carta de presentació 68 4 hores

Taller d’entrevista 83 4 hores

Taller de recerca d’ocupació i pràctiques a 
l’estranger

30 3 hores

Taller CV per a UK i carta de presentació 60 3 hores

Drop-in session (revisió del CV i carta de motivació) 25 0,5 hores

Formació lingüisticocultural (anglès, alemany, 
francès, italià). El curs d’anglès es va dividir en dos 
nivells: Intermediate i Advanced (cultural). Impartit 
per professorat UJI.

72 25 hores

Orientació individualitzada 64 d’1 a 3 hores



Seguiment i tutorització individual amb el tutor o 
tutora de la Universitat

64 d’1 a 3 hores

Seminari de tutorització i condicions de vida i treball
en col·laboració amb Eures

92 4 hores

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

Van assistir-hi els candidats i participants de beques Leonardo i Erasmus-Pràctiques durant 2012-
13. Un total  de 72 persones va participar en la formació lingüística i cultural,  Un total  de 200
persones va assistir a alguna de les accions formatives vinculades a orientació professional, i va
rebre una avaluació, segons taller, entre 3,11 i 3,67 sobre 4.

Més informació: http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1213/1con-a5.pdf

Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2013-14 (20 hores) al juny

El  19  i  20  de  juny  de  2013,  per  a  la  preparació  la  següent  convocatòria  Leonardo-Erasmus
Pràctiques i pràctiques solidàries a països empobrits i la formació de persones que volen treballar a
Europa.  Es  van  realitzar  tallers  sobre  recerca  d’ocupació  a  l’estranger  i  es  van  considerar  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 Castelló, del Regne Unit i d’Irlanda. 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
70 persones. L’avaluació dels assistents va ser 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 pels i per les assistents ha estat altament positiva, com queda
patent en els resultats dels qüestionaris d’avaluació, els quals atorguen una avaluació general de
3,40 sobre 4. Més informació: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/pfpi/1314/eia.html

Projecte UJIxMÓN

Després d’una primera experiència pilot en 2012, com a concurs, actualment tots els participants de
la convocatòria 2012-13 han de penjar, en finalitzar la seua estada, la seua experiència en forma de
videorelat breu de dos a cinc minuts, que serveix de motivació i formació entre els seus iguals i al
mateix  temps  de  carta  de  presentació  a  empreses:  es  poden  visionar  directament  en  la  web
http://www.ujixmon.uji.es/ així com en la guia Promote:

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

Projecte: guia P romote 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 en 2011,  la qu al s’ha utilitzat durant tot el
curs  en  l’orientació  i  formació  de  candidats  i  de  candidates  per  a  pràctiques  i  ocupació
internacional. 

S’ha comptat amb la col·laboració de dos alumnes en pràctiques que han col·laborat a actualitzar-la.
Entre d’altres, s’han ampliat els recursos, els continguts i els models de currículum i carta i s’han
introduït continguts multimèdia (vídeos UJIxMÓN, presentacions de consellers EURES, etc.).

Eurodissea 

Per primer any s’ha aconseguit la contractació de dos tècnics per al projecte International Student
Support ( Dos international student advisor, en pràctiques, un per set mesos, d’octubre 2012 a abril
2013, un per a l’OIPEP i l’altre per a l’ORI, per al suport als programes de pràctiques internacionals



i la guia Promote, d’una banda , i l’atenció a l’estudiantat entrant, de l’altra ) . L’import concedit per
part del p rograma Eurodi s sea va ascendir a 14.123,70 euros i el cofinançament de la Universitat
va ser de 1.141,70 euros . 

Activitats d'inserció laboral

Activitats d’inserció professional

Aquest  curs  acadèmic  és  el  primer  que  s’ha  oferit  orientació  cap  a  l’ocupació  només  amb els
recursos humans de l’OIPEP, ja que no s’ha pogut sol·licitar el projecte OPEA, al Servef, perquè no
es va publicar l’ordre per a aquest període. 

Hem oferit orientació individualitzada a l’estudiantat i titulats de l’UJI que volen ajuda per a la
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 estudiantat o
titulat de l’UJI.

Aquest any la recollida de dades s’ha produït fins a l’1 de juny de 2013, i el nombre de persones
que  ha  passat  pel  nostre  servei  d’orientació  per  a  l’ocupació  ha  estat  de  68+51,  en  total  119
persones (entre usuaris d’orientació professional i beneficiaris de programes de mobilitat). En t otal
han estat 177 hores d’atenció. 

El perfil dels usuaris és:
• Dones

• Tenen aproximadament 29 anys.
• Ja titulats. Procedent de titulacions de ciències socials i jurídiques

• Ha buscat ocupació en els últims mesos.
• Si no n’han buscat, ha estat perquè estaven estudiant.

• Tenen experiència laboral prèvia de més de 24 mesos.
• Porten generalment més de set mesos sense ocupació.

Des que van finalitzar les accions en OPEA, un 25% dels subjectes ha tingut experiència laboral i
un 25% treballa actualment. Dels subjectes que actualment tenen ocupació, un 100% la valora com
a satisfactòria o totalment satisfactòria.
El 100% dels enquestats ha iniciat formació per a millorar la seua ocupabilitat.

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  el  desenvolupament  d’accions  d’orientació  professional,  ja
conegudes pels usuaris i per les usuàries, les quals suposen un complement necessari a la resta
d’activitats que es realitzen des de l’OIPEP.

El projecte actual també 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.

Intermediació per a l’ocupació

L’OIPEP ha participat en altres activitats a banda de les ja definides anteriorment.

Autorització de l’UJI com a agència de col·locació 



El 23 d’abril de 2013 el Servef va autoritzar l’UJI com a agència de col·locació, amb el número
d’autorització 1000000102.

Encara que poden registrar-s’hi titulats i estudiants de l’UJI, també estem obligats a atendre altres
tipus de col·lectius.

Transformació de la borsa de treball a agència de col·locació 

Després  de  l’autorització  de  l’UJI  com  a  agència  de  col·locació  pel  Servef,  s’ha  produït  la
transformació de la borsa de treball, posada en funcionament al maig de 2011, la qual ja era una
magnífica i molt potent eina per a la recerca d’ocupació qualificada per a cercadors d’ocupació i de
captació de talent a empreses que desitgen contractar capital humà per a les seues organitzacions.

Va a suposar un complement idoni als serveis que s’ofereixen ja a les entitats cooperadores en
pràctiques. Com que era un projecte del qual s’ha fet, al llarg del temps, una revisió exhaustiva,
l’eina  estava  molt  actualitzada;  però  s’hi  ha  hagut  de  realitzar  algunes  transformacions  en
l’aplicació informàtica per  a  ajustar-la  als  requisits  del  Servef  (les  agències  de col·locació  han
d’enviar periòdicament informació en format XML d’una sèrie de dades vinculades a nombre de
persones ateses, nombre de persones ateses que pertanyen a algun col·lectiu amb risc, etc.).

Per a fer front a aquestes transformacions i crear el XML hem treballat estretament amb el Servei
d’Informàtica amb el resultat d’una profunda transformació i hem mantingut 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 estat el més visitat de l’OIPEP després
del web principal. 

Actualment hi ha donades d’alta 77 empreses en l’agència de col·locació, i 887 usuaris i usuàries.

Des del 15 de juny que és la data en què es va rellançar l’agència de col·locació, hem publicat deu
ofertes.

Imatge de l’agència de col·locació

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 oferta a l’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’ha impartit un total de 50 tallers formatius, amb un total de 1.038 matriculats i un total de 716
assistents, dels quals, si excloem els relacionats amb el pla formatiu per a pràctiques a l’estranger,
han estat 23 tallers, amb un total 330 de matriculats i 158 d’assistents.

Aquest curs escolar s’han oferit els següents tallers:

ASSISTÈNCIA ALS TALLERS. CURS ACADÈMIC 2012-13

Activitat Assistència

Taller d’eixides professionals i nous jaciments - Enginyeria Tècnica 2



Agrícola

Taller d’eixides professionals i nous jaciments - Psicologia 6

Taller d’eixides professionals i nous jaciments - Humanitats 1

Taller d’eixides professionals i nous jaciments - Relacions Laborals i 
Ciències del Treball

2

Taller d’eixides professionals i nous jaciments - Primer semestre curs 2012-
13 - Enginyeria Química

0

Taller d’eixides professionals i nous jaciments - Turisme 2

Taller d’eixides professionals i nous jaciments - Psicopedagogia 2

Taller de mercat de treball i xarxes socials per a la recerca d’ocupació 
(Xarxes Socials. Grup II) Curs 2012-13

6

Recerca d’ocupació 13

Taller de mercat de treball i xarxes socials per a la recerca d’ocupació 
(Xarxes Socials. Grup I) Curs 2012-13

4

Taller de mercat de treball i xarxes socials per a la recerca d’ocupació 
(Mercat de treball) Curs 2012-13

4

Taller d’entrevista exprés. Beca Santander 5

Taller de currículum i carta de presentació 4

Taller de currículum Europass 14

Taller Coneixes el mercat de treball? 9

Competències: Google Apps 16

Competències: Gestor de comunitats en línia 14

Competències: Blogs i construcció de marca personal 10

Taller d’entrevista exprés 7

Sensibilització per a l’autoocupació 8

Taller de recerca d’ocupació 11

Taller de xarxes socials per a la inserció i el desenvolupament professional 8

Taller d’edició de videorelats per a la web UJIxMÓN 10

TOTAL    23 158 

Cal destacar-hi els tallers d’eixides professionals i de nous jaciments i tallers de mercat de treball i
xarxes socials per a la recerca d’ocupació: xarxes socials, emmarcats dins d’un projecte d’orientació
subvencionat pel Ministeri d’Educació. 

El nombre total d’hores de formació impartida pels tècnics de l’OIPEP són 191.

Per últim, cal destacar que la satisfacció amb la formació ha estat de 3,60 en una escala del 0 al 4.



Programa Ocuparty

Es tracta d’agilitar i sistematitzar un sistema pel qual les empreses capaces potencialment d’acollir
en la seua plantilla titulats i titulades universitaris tinguen a la seua disposició el campus com un
mode directe de, per una banda, donar a conèixer els seus serveis i la seua activitat productiva dins
de la comunitat universitària i, per una altra, 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 titulades i 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 o estudianta
podrà  convalidar  l’assistència  a  les  presentacions  per  crèdits  de  lliure  configuració  d’aquesta
manera: assistència a deu presentacions 0,5 crèdits. 

L’empresa aconseguirà visibilitat i publicitat dins del campus i comptarà amb una manera directa de
possible reclutament tant per a pràctiques, beques o contractes professionals amb dues opcions:
Opció A. Presentacions corporatives + preselecció. Opció B. Presentacions a l’aula.

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 de 200 euros per  curs
acadèmic + IVA.

Si l’entitat vol participar en Ocuparty ha de fer-nos arribar una sol·licitud firmada per a realitzar
l’activitat.

Aquest curs acadèmic s’han gestionat programa Ocuparty a dues empreses:
• Torrecid

• CEEI

Pel que fa a la gestió, se n’han fet aquestes accions:
• Sol·licitud de crèdits de lliure configuració per als assistents.

• Inscripcions i certificats.
• Prospecció d’empreses.

• Gestió de les sol·licituds per a la participació en Ocuparty.
• Publicitat de l’esdeveniment, etc.

Projecte SUE-GLOBAL

S’ha participat activament durant tot l’any 2012 en un projecte conjunt en la resta d’universitats
espanyoles, finançat pel Ministeri d’Educació, «Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de
proyectos  y  acciones  orientadas  a  la  mejora  de  la  atención  integral  y  empleabilidad  de  los
estudiantes universitarios 2011». Des de l’OIPEP hem participat activament en tots els subgrups,
però especialment el 2 (orientació laboral) i el 4 (observatoris).

Subgrups: 1. Pràctiques; 2. Orientació laboral; 3. Autoocupació, i 4. Observatoris

Acció II. Establiment de les bases per al disseny d’un sistema d’avaluació, formació i acreditació de
competències  per  a  la  col·locació.  En  concret  es  van  estudiar  les  següents  competències:
compromís,  resolució  de  problemes,  comunicació,  adaptació,  treball  en  equip.  L’UJI,  amb  la
Universitat de les Illes Balears, va analitzar la competència compromís.

Universitats  participants:  Barcelona,  UNED,  Zaragoza,  València,  Politècnica  de  València,
Autónoma de Madrid, Granada, Rey Juan Carlos, Jaume I, Oviedo, UIBalears i Carlos III



S’han organitzat: Dos seminaris (un inicial i un altre final), deu reunions de grup amb informadors
clau (titulats i empreses) i deu tests de prova.

L’elaboració  d’una  aplicació  que  aprofite  com a  base  per  al  desenvolupament  d’una  aplicació
compartida per a totes les universitats espanyoles i una activitat de difusió. Per a fer el seguiment
del projecte i facilitar la presa de contacte dels implicats sense afegir-hi costos de desplaçament, es
proposa l’ús de Skype i de Dropbox com a eines de treball i d’ús comú.

Acció  IV.  Sistema d’ i nformació  de  r esultats  d’ o cupació  u niversitària.  L’objectiu  ha  estat
desenvolupar recursos per a recopilar, arxivar, publicar i difondre informació dels observatoris i
activitats  d’ocupació  i  d’ inserció  laboral  de  les  universitats,  a  més  d’informació  estadística  i
indicadors d’ocupació universitària. El resultat ha estat la realització d’una pàgina web que recull
dades sobre les accions de seguiment de la inserció laboral de les universitats espanyoles, a més
d’una recopilació de les estadístiques del mercat de treball universitari més rellevants, en l’àmbit
europeu, espanyol i per comunitats autònomes. Aquesta web servirà també com a base de dades per
a l’elaboració del butlletí O bservaempleo, de difusió d’informació sobre la inserció laboral dels
universitaris. En aquesta part del projecte han participat, a més de l’UJI, les següents universitats: 

• Universidad Complutense de Madrid ( c oordinadora) 

• Universidad de Murcia 
• Universitat d’Alacant 

• Universidad de Castilla la Mancha 
• Universidad Autónoma de Madrid 

• Universidad de Sevilla 
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

• Universidad de A Coruña. 

Projecte Preocupa’t 

Aquest projecte, subvencionat pel  M inisteri d’ E ducació, va finalitzar al desembre de 2012 i ha
consistit en el foment de la realització de pràctiques externes com a mitjà d’incrementar l’ ocupa
bilitat dels futurs titulats i titulades universitaris i aconseguir l’adquisició de valors relacionats amb
la responsabilitat social ciutadana i la prestació de serveis a la comunitat. Ha comptat amb  cinc
eixos: 

Eix 1. Pràctiques externes curriculars: Elaboració dels perfils professionals dels graus i màsters.
S’ha  realitzat  una  investigació,  la  qual  implicava  els  responsables  de  les  titulacions,  els
coordinadors i coordinadores de pràctiques, per a definir els perfils professionals i competencials,
s’han elaborat materials de difusió dels nous perfils, s’ha desenvolupat un estudi sobre els nous
jaciments d’ocupació i les noves eixides professionals de les titulacions i,  finalment,  s’ha dut a
terme una prospecció d’empreses; tant les relacionades amb el nostre àmbit socioeconòmic, com les
internacionals, els productes de les quals són  del nostre entorn, amb la finalitat d’aconseguir nous
socis/cooperadors. S’ha contactat amb quasi 60 noves empreses, cap d’aquestes havia col·laborat
abans amb la Universitat Jaume I acollint estudiantat en pràctiques.

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

Eix 3. Fomentar la realització del programa pràctiques solidàries en països empobrits.

Eix 4. Programa estudia i emprèn a l’UJI + pràctiques en empreses.

Eix  5.  Enfortiment  dels  actuals  processos  d’orientació  i  de  reorientació  professional.  Tallers
d’orientació professional, destinats a l’estudiantat de titulacions de menor inserció professional i
major  taxa d’abandonament,  per a  assessorar-los  en el  seu objectiu  professional  (s’indiquen en



l’apartat de formació d’aquesta memòria).

S’assegura la sostenibilitat del projecte, atès que enforteix línies de treball que es desenvolupen des
de fa anys en el servei (Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques). Es consoliden
processos  bàsics  (pràctiques,  orientació,  emprenedoria,  formació)  en  el  nou  espai  europeu
d’educació superior a través de la innovació. Els productes d’aquest projecte (guies i metodologies)
seran públics i estaran accessibles, de manera que s’assegura la transferència a la resta del sistema
universitari espanyol.

Cal esmentar també que els resultats d’aquest projecte es van exposar en la Jornada de Difusió
d’Accions d’Ocupabilitat d’Estudiants Universitaris. Elx, 29 de novembre de 2012.

Grup ACIP-Llista de distribució d’ofertes d’ocupació 

Aquesta llista de distribució, creada a finals de 2006, compta ja amb 1.659 persones subscrites en
total,  xifra  que  suposa  un  increment  de  125  membres  respecte  del  curs  passat  i  un  volum
d’enviaments de 26 correus electrònics.  Encara que l’agència de col·locació funcione al  100%,
mantindrem aquest grup, ja que ens permet  enviar informació sobre beques,  ofertes d’ocupació
d’empreses internacionals i activitats de formació. 

Observatori Ocupacional

Durant aquest curs s’ha continuat la implementació del projecte d’Observatori Ocupacional amb
els següents objectius:

1) S’ha efectuat el treball de camp de l’enquesta d’inserció laboral de les promocions de 2005, 2006
i 2007.

2) S’ha presentat la proposta d’enquesta a titulats recents de 2011 i 2012 i d’enquesta d’inserció
laboral de seguiment 2010-13.

3) S’ha participat en l’elaboració del Llibre verd de l’ocupabilitat, projecte liderat per l’Agència
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) i en el qual han participat el conjunt d’universitats del
sistema universitari valencià (SUV).

Aquest projecte consisteix a estudiar l’ocupabilitat dels titulats i de les titulades de les universitats
valencianes,  amb  la  finalitat  d’elaborar  recomanacions  tant  per  a  la  confecció  d’indicadors
d’ocupabilitat com per a la millora d’aquesta mateixa ocupabilitat. L’estudi se sustenta en enquestes
als tres col·lectius implicats, titulats i titulades, professorat universitari i entitats ocupadores.

L’Observatori Ocupacional s’ha fet càrrec de la recollida de dades de l’enquesta a titulats i titulades
de l’UJI de les promocions de 2008 i 2009.

Aquesta enquesta substitueix l’enquesta d’inserció laboral de seguiment de les promocions de 2008
i 2009 que tenia programada l’Observatori, per a no duplicar esforços i recursos.

4)  S’ha  treballat  conjuntament  amb  la  resta  d’observatoris  d’ocupació  i  unitats  d’estudis  o  de
qualitat,  que realitzen  funcions  de  seguiment  de la  inserció  laboral  dels  titulats  i  titulades,  del
sistema  universitari  públic  valencià  (SUPV),  en  un  projecte  de  cooperació  per  a  l’elaboració
d’indicadors i metodologies comuns de seguiment de la inserció laboral dels titulats i titulades de
les universitats públiques valencianes.

5) S’ha continuat amb la publicació del butlletí  electrònic Pre-Ocupa’t,  amb els  números 7 i  8
(octubre de 2012 i març de 2013, respectivament).

6) L’Observatori Ocupacional ha donat suport metodològic a la resta de programes de l’OIPEP en
els processos d’avaluació.



Presència en els mitjans socials

Durant aquest curs s’ha continuat la presència de l’OIPEP en les xarxes socials i professionals que
es va començar el curs passat, amb el següent 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 i titulades, 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 162 seguidors en la plana web (un increment del 225% respecte a l’any anterior).

• Twitter. Xarxa social generalista. L’objectiu principal és la difusió d’informació. Es compta 
amb 116 seguidors (un increment del 346% respecte a l’any anterior).

• LinkedIn. Xarxa professional. L’objectiu principal és mantenir el contacte amb antics usuaris i 
persones titulades. Es compta amb 830 seguidors (un increment del 77% respecte a l’any 
anterior).

Per a gestionar les diferents xarxes de manera centralitzada s’utilitza la versió gratuïta de l’aplicació
web HootSuite i se segueixen les indicacions d’estil del Servei de Comunicacions.

La tendència de les diferents estadístiques de seguiment dels diversos mitjans socials és d’augment
de contactes, d’augment de lectura de les entrades i d’augment de les interaccions i reenviaments.

Es compta amb 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. A més, en aquests
perfils de xarxes socials i professionals s’informa clarament del caràcter merament informatiu del
perfil, i es deriven les persones usuàries que volen fer consultes a l’OIPEP.

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 ha iniciat aquest curs la revisió de la seua carta de serveis i continua mesurant anualment
els indicadors de la carta de serveis. 

La  cap  de  l’OIPEP ha format  part  del  comitè  de  selecció  dels  programes  Erasmus Pràctiques,
Leonardo i pràctiques solidàries a països empobrits.

La cap de servei,  amb la  vicerectora,  han realitzat  reunions  a tots  els  centres  al  voltant  de les
pràctiques externes.

Aquest curs s’ha treballat activament amb l’UTH en el marc del Verifica per a l’elaboració i/o
modificació dels plans d’estudi de grau i màster (Comissió Tècnica de Revisió de Plans d’Estudi
Oficials),

Igualment s’ha  treballat en grup per a la mesura i redefinició del pla estratègic del servei. 

S’han revisat els models Audit dels processos pràctiques externes i seguiment de la inserció laboral
i ens hem reunit amb OPAQ i amb els centres.

Continuació del treball de grups de millora dins de l’Oficina:



Intradepartamental:
• Orientació per a l’ocupació.

• Formació per a l’ocupació.

Interdepartamental:
• Carta de serveis

• Optimització del programa de gestió integral de les estades en pràctiques.
• Firma digital

• Agència de col·locació
• Qüestionaris en línia d’avaluació de les pràctiques

• Curs de formació continuada per als postgraus. Continuació d’aquest nou projecte
• Formació cap a l’ocupació. Continuació

• Orientació professional. Continuació de projecte
• Erasmus Pràctiques-Leonardo-PASPE. Continuació

• Actualització de la nova web de l’UJI
• Guia Promote Your International Career 

• Guia Preocupa’t

S’ha millorat  la versió en línia de la  guia Preocupa’t,  s’hi han introduït  nous continguts i  s’ha
revisat.

• Observatori ocupacional (enquestes en línia).

• S’ha reconduït l’objectiu d’aquest grup des del treball de millora de l’aplicació d’enquestes del 
Servei d’Informàtica cap a la implementació i suport a l’ús del programari lliure per a la 
realització d’enquestes en línia Lime Survey.

• Millora del Lleu.

Finalment, la cap de l’OIPEP treballa com a tècnica en el projecte Leonardo Work Based Learning
(WBL) as an  I ntegrated 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. I
forma part, com a vocal, dels següents comitès:

• - Comitè de Promoció de la Universitat Jaume I. 
• - Comitè de Màrqueting de la Universitat Jaume I. 

• - Comissió Tècnica de Revisió de Plans d’Estudi Oficials. 

Participació en xarxes de treball externes

La responsable de l’OIPEP i els tècnics i tècniques han representat a la Universitat Jaume I en l’ à
rea  de  t reball  E mpleo de  RUNAE,  tant  en  les  sessions  plenàries  (Santander,  26,  27  i
28/06/2013), com en la presentació dels resultats del Projecte SUE-Global (Madrid, 19/12/2012),
com en els subgrups: Pràctiques Externes, Orientació i Competències (en línia, diverses reunions
durant 2012); Autoocupació; Observatoris d’ocupació (Madrid, 30/11/2012).

El subgrup d’observatoris va participar en el projecte  Sue-Global mitjançant la realització d’una
pàgina web que recull dades sobre les accions de seguiment de la inserció laboral de les universitats
espanyoles,  a  més  d’una recopilació  de  les  estadístiques  del  mercat  de treball  universitari  més
rellevants, a escala europea, espanyola i per comunitats autònomes. En aquesta part del projecte han
participat, a més de l’UJI, les següents universitats: Universidad de Murcia, Universitat d’Alacant,



Universidad de Castilla la Mancha, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, Universidad de Sevilla, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria i la Universidad de A
Coruña.

Participació en el projecte de  Llibre  v erd de l’ o cupabilitat de l’AVAP, assistència a diverses
reunions  de coordinació (tècnic de l’Observatori  i  responsable de l’OIPEP):  AVAP 16/10/2012,
UPV 12/12/12, AVAP 26/10/2013, AVAP 17/06/2013, AVAP 19/07/2013. 

Diverses reunions de  coordinació dels observatoris de les universitats públiques valencianes
(presencials,  OPAL  15/01/2013,  UVEG  26/02/213,  OPAL  17/06/2013;  en  línia,  16/04/2013,
3/05/2013, 10/05/2013, 4/06/2013, 23/07/2013)

La responsable de l’OIPEP ha representat la Universitat Jaume I amb l’assistència a les diverses
reunions de gestió del projecte Leonardo convocades per l’OAPEE.

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.).

Formació interna (rebuda)

TALLER/CURS ASSISTENTS

Setembre de 2012. Seminari sobre detecció de 
necessitats de formació específica del PAS. 3 h.

María Isabel Beas Collado

Setembre de 2012. Curs d’anglès oral (nivell 
avançat). 2a edició. 15 h.

María Isabel Beas Collado

Novembre de 2012. Gestió de reclamacions. 7 h. Ana Luna López

Febrer de 2013. Curs d’explotació de base de 
dades: Oracle Discoverer. Nivell usuari. 18 h.

Encarna Argente Calvo

María Isabel Beas Collado

Lorena Bosquet Ros

Joan Raül Burriel Calvet

Laura García Pla

Ana Luna López

Conchi Pérez Sánchez

Abril de 2013. Correu electrònic amb Gmail i 
organització d’agendes en línia amb Google 
calendar (GV). 10,5 h.

Joan Raül Burriel Calvet

Juny i juliol de 2013. Gestió de continguts del 
portal institucional (1a edició). 6 h.

Lorena Bosquet Ros

Ana Luna López

Encarna Argente Calvo

Juny de 2013. Curs sobre metodologies 
d’elaboració d’informes. 12 h.

Conchi Pérez



Formació interna (impartida)
TALLER/CURS ASSISTENTS

Octubre de 2012. Taller de mercat de treball i 
xarxes socials per a la recerca d’ocupació. 3 h.

Joan Raül Burriel Calvet
Febrer de 2013. Taller de xarxes socials per a la 
inserció i el desenvolupament professional. 2 h.

Abril de 2013. Taller: Coneixes el mercat de 
treball? Sectors on treballar i ocupacions dels 
titulats i titulades universitaris. 2 h. 

Febrer de 2013. Taller d’entrevista exprés. 4 h.

Conchi Pérez Sánchez

Febrer de 2013. Taller de currículum i carta de 
presentació. 3 h.

Juny de 2013. Taller d’entrevista exprés. 4 h.

Abril de 2013. Taller d’entrevista exprés. 4 h.

Abril de 2013. Taller de currículum i carta de 
presentació. 4 h.

Abril de 2013. Taller de recerca d’ocupació. 4 h.

Octubre de 2012: Taller de recerca d’ocupació. 3
h.

Antonia Cerveró Llopis

Novembre de 2012: quatre edicions del Taller 
d’eixides professionals i nous jaciments per 
titulacions

Abril de 2013: Competències dirigides a 
l’ocupabilitat: Google Apps. 2 h.

Abril de 2013: Competències dirigides a 
l’ocupabilitat: eines de gestor de comunitats en 
línia. 2 h.

Abril de 2013: Competències dirigides a 
l’ocupabilitat: blocs i construcció de marca 
personal. 2 h.

Setembre 2012. Seminari de tutorització de les 
Pràctiques Externes. 4 h.

Laura García Pla
Setembre de 2012. Seminari de coordinació de 
les pràctiques externes. 4 h.

Gener-febrer de 2013. Taller pràctic d’elaboració
del projecte formatiu. 12 h (quatre tallers de 3 h 
cada un).

Setembre de 2012- Seminari de tutorització de 
les pràctiques externes internacionals (4 h).

María Isabel Beas Collado

Octubre de 2012. Tallers de currículum Europass
i carta de presentació (4 h).

Octubre de 2012. Taller de recerca d’ocupació i 
pràctiques a l’estranger (3 h).



Octubre de 2012. Taller CV per al Regne Unit i 
carta de presentació (3 h).

Octubre de 2012, Drop-in session (revisió de CV
i carta motivació) (5 h).

Octubre de 2012. Seminari de tutorització i 
condicions de vida i treball en col·laboració amb
Eures (4 h).

Octubre de 2012. Sessió d’orientació de la  
convocatòria (3 h).

Abril de 2013. Seminari de tutorització de les 
pràctiques externes internacionals (4 h).

Abril de 2013. Tallers de currículum Europass i 
carta de presentació (4 h).

Abril de 2013. Taller de CV per al Regne Unit i 
carta de presentació (3 h).

Juny de 2013. Pla de formació per a les 
pràctiques internacionals: Taula redona: 
participació i coordinació «Programes de 
pràctiques internacionals de la Universitat 
Jaume I». El programa Leonardo i les eines 
Promote i UJIxMóN i el programa pràctiques 
solidàries a països empobrits. M. I. Beas, 
responsable de l’OIPEP) (2 h.)

Juny de 2013. Pla de formació per a les 
pràctiques internacionals: Taller: « How to apply
in…: Working and Living in... Cultural tips and 
advice. Bèlgica, UK i Irlanda». Coordina: M. I. 
Beas (responsable de l’Oficina d’Inserció 
Professional i Estades en Pràctiques, OIPEP) i 
Isabel García (consellera EURES de Castelló. 
(2,5 h).

Formació externa (rebuda) 

TALLER/CURS ASSISTENTS

2012-13 Màster universitari en Ocupació i 
Intervenció en el Mercat Laboral. 30 crèdits.

Joan Raül Burriel Calvet

Març de 2013. Seminari Leonet Seminar on the 
Next Generation of Transnational placements as 
part of the E rasmus for All Program (2014-20) 
13 h.

María Isabel Beas Collado



Formació externa (impartida)

TALLER/CURS ASSISTENTS

Desembre de 2012. Jornades. Programa 
Aprendizaje Permanente. OAPEE. 1 h. 
Ponència: La incidencia de las acciones 
Leonardo da Vinci en la empleabilidad e 
inserción laboral: Experiencias. (Movilidad) 

María Isabel Beas Collado

Assistència a congressos, jornades i conferències

Nacionals 
Juny de 2013: XIII Jornadas de Servicios 
Universitarios de Empleo. Universidad de 
Cantabria. 20 h.

María Isabel Beas Collado
Joan Raül Burriel Calvet
Laura García Pla

IV Jornada Nacional sobre estudios 
universitarios: el futuro de los títulos 
universitarios. Universitat Jaume I.12 h.

María Isabel Beas Collado
Laura García Pla

Febrer de 2013. I Congreso Nacional de 
Intermediación Laboral. 4 h.

María Isabel Beas Collado

Desembre de 2012. VI Fira de Valorització de 
Projectes Europeus.

VI Conferència Nacional Temàtica

VI Jornadas de promotores y promotoras del 
Programa de Aprendizaje Permanente

OAPEE. Madrid. 8 h.

Internacionals
Març de 2013. 7th International Technology, 
Education and Development Conference. 
INTED 2013. 

María Isabel Beas Collado
Joan Raül Burriel Calvet

Juny de 2013. Fifth University-Business Forum .
Comissió Europea. Brussel·les. 

María Isabel Beas Collado

Ponències, pòsters i comunicacions a congressos

Nacionals

Juny  de  2013.  Buenas  prácticas  en  el
seguimiento  de  la  inserción  laboral
universitaria  en  las  universidades  públicas
valencianas:  cooperación  para la  elaboración
de  indicadores  comunes. Comunicació  en  les
XIII  Jornadas  de  Servicios  Universitarios  de
Empleo. Universidad de Cantabria.

María Isabel Beas Collado

Joan Raül Burriel Calvet

Juliol de 2013. Las prácticas externas: un medio
para  desarrollar  competencias.  Los  proyectos

María Isabel Beas Collado

Laura García Pla



formativos  como  núcleo  de  la  gestión  y
evaluación. Comunicació  en  la  IV  Jornada  n
acional sobre estudios universitarios: el futuro
de los títulos universitarios. Universitat Jaume I.

Desembre de 2012.  Incidencia de las acciones
Leonardo  en  la  Empleabilidad  e  Inserción
Laboral:  Experiencia  Leonardo  en  la
Universitat  Jaume  I  de  Castellón, en  les
Jornadas  2012  Programa  de  Aprendizaje
Permanente. OAPEE, Madrid.

María Isabel Beas ColladoJuliol de 2013. Las prácticas externas 
iInternacionales de los estudiantes y titulados 
de la Universitat Jaume I: aprendizajes del 
proceso y retos de futuro. Comunicació en la IV 
Jornada Nacional sobre estudios universitarios:
el futuro de los títulos universitarios. Universitat
Jaume I.

Internacionals

Novembre:  projecte  Leonardo  Work  Based
Learning (WBL) as an integrated Curriculum:
Partnership Development and Delivered by H.E.
and the Labour Market. Ponència a Viena.

María Isabel Beas Collado 

Març  de  2013.  Impact  of  International
Placements in Employability of Graduates from
University  Jaume  I.  Paper  presented  at  7th
International  Technology,  Education  and
Development Conference. INTED 2013. 

María Isabel Beas Collado

Joan Raül Burriel Calvet

Juliol  de 2013.  Estudio de  las  necesidades  de
las  empresas  que  acogen  a  alumnos  de
ingeniería para realizar la estancia en prácticas
en  el  17th  International  Congress  on  Project
Management and Engineering. 

Laura García Pla

Llibres i monografies

Guia: Promote your International Career: http://www.uji.es/UK/canals/laboral/promote 

Mobilitat del personal
Juliol de 2013. University College Cork. Una 
setmana dins de la  Convocatòria del Programa 
d’Ajudes per a la Mobilitat del Personal 
d’Administració i Serveis amb Finalitats de 
Formació a Europa durant el curs 2012-13

Eva Bellés

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


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 PCD PC AJDOC AJ ASSTC ASS TP EME VIS PIC
D

RYC JdlC PIF
-

MEC

PIF
-

GV

PIF
-

UJI

PIC
-

UJI

I PIMOB PDI
-

JC

PIF
-

NAV

PIFP
-

VAL

PIF
-

VAL

BEC TOTAL

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

2012/
2013

126 306 5 39 90 12 44 37 444 2 2 38 5 2 27 25 85 3 21 91 1404

* 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

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 temps complet

ASSTP Professor/a Associat/da temps parcial

EME Professor/a Emèrit

VIS Professor/a Visitant

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

I Investigador

PIMOB Personal investigador (programa de mobilitat de joves doctors i investigadors estrangers - MEC) 

PDI-JC Personal docent i investigador (programa José Castillejo)

PIF-NAV Personal investigador en formació (Govern de Navarra)

PIFP-VAL Personal investigador en fase postdoctoral - Programa VALi+D (GV)

PIF-VAL Personal investigador en formació - Programa VALi+D (GV)

BEC Personal becari



Processos selectius PDI

Tipus convocatòria Nom convocatòria Nombre de places

CONCURS DE MÈRITS Personal laboral docent a temps 
parcial (conv. ordinària núm. 4 curs 
12/13). Resolució 02/07/2012

4

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 24/07/2012

2

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 18/09/2012

1

Personal laboral docent a temps 
complet (conv. ordinària núm. 1 curs 
12/13). Resolució 02/11/2012

2

Personal laboral docent a temps 
complet (conv. ordinària núm. 3 curs 
12/13). Resolució 27/11/2012

5

Personal laboral docent a temps 
complet (conv. ordinària núm. 4 curs 
12/13). Resolució 10/12/2012

10

Personal laboral docent a temps 
complet (conv. ordinària núm. 5 curs 
12/13). Resolució 20/12/2012

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 20/03/13

4

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 16/04/13

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 29/04/13

1

Personal laboral docent a temps 
complet (conv. ordinària núm. 1 curs 
13/14). Resolució 27/05/2013

19

Personal laboral docent a temps 
parcial (conv. ordinària núm. 1 curs 
12/13). Resolució 30/05/2013

51

Total conv.: 12 Total places: 31

ACCÉS LABORAL 
TEMPORAL

BORSA PERS. INVESTIGADOR 
"EVALUATION TOOLKIT ON 
SENIORS EDUCATION TO 
IMPROVE THEIR QUALITY OF 
LIFE"

1

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR "CITYBENCH: 
EUROPEAN URBAN 
BENCHMARKING WEBTOOL DEL 
PROG. EUROPEU ESPON"

1

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR (G. 
INVESTIGACIÓ DE DISPOSITIUS 
FOTOVOLTAICS I 
OPTOELECTRÒNICS)

1

BORSA PERSONAL 1



Tipus convocatòria Nom convocatòria Nombre de places

INVESTIGADOR (G. 
INVESTIGACIÓ GEOTEC: 
GEOSPATIAL TECHNOLOGIES 
RESEARCH GROUP)

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR (G. 
INVESTIGACIÓ HIGH 
PERFORMANCE COMPUTING & 
ARCHITECTURES)

1

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR (G. 
INVESTIGACIÓ IRS LAB 
INTERACTIVE AND ROBOTIC 
SYSTEMS - 011)

1

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR (GRUP DE 
NEUROPSICOLOGIA I 
NEUROIMATGE FUNCIONAL)

1

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR (GRUP 
D’INVESTIGACIÓ DE 
TECNOLOGIA CERÀMICA)

1

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR (GRUP 
D’INVESTIGACIÓ PATTERN 
ANALYSIS AND LEARNING)

1

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR (GRUP 
D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA 
TEÒRIA I COMPUTACIONAL"

1

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR (GRUP 
D’INVESTIGACIÓ 235)

1

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR (GRUP 
INVESTIGACIÓ 181 
PERSONALITAT I 
PSICOPATOLOGIA)

1

P. INVESTIGADOR PROMETEU 
"SÍNTESI DE MOLÈCULES 
HÍBRIDES I ANÀLEGS DE 
COMPOSTOS BIOLÒGICAMENT 
ACTIUS.

1

PERSONAL INVESITGADOR "UN 
ESTUDIO LONGITUDINAL 
CONTRIBUCIÓN APRENDIZAJE 
MATEMÁTICAS-PREDAM"

2

PERSONAL INVESTIGADOR " 
PROBLEMAS NOTABLES EN 
PROCESOS ESTOCÁSTICOS 
ESPACIO-TEMPORALES"

1

PERSONAL INVESTIGADOR " 
PROJECTE 04I202"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 1



Tipus convocatòria Nom convocatòria Nombre de places

"ANALYSIS OF RESIDUES OF 
AZADIRACHTIN IN WOOD 
TISSUE..."

PERSONAL INVESTIGADOR 
"APLICACIÓN CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL CIF DE LA 
OMS"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"APRENDIZAJE AMISTAD NIÑOS 
Y NIÑAS RECHAZADOS EN 
CONTEXTO INTERPERSONAL ..."

2

PERSONAL INVESTIGADOR 
"APROVECHAMIENTO DE LA 
E.TÉRMICA RESIDUAL EN 
INSTALACIONES DE 
REFRIGERACIÓN.."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"BANCO DE ESPAÑA -  
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN 
ECONOMÍA ..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"BASES CEREBRALES DEL 
BILINGÜISMO" PROGRAMA DE 
GRUPS D’ALT RENDIMENT-UJI

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"BILINGÜÍSMO Y 
NEUROCIENCIA COGNITIVA"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"BIOELECTROMET - 
BIOELECTROCHEMICAL 
SYSTEMS FOR METAL 
RECOVERY"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"BÚSQUEDA DE NUEVAS 
MOLÉCULAS MEDIADORAS DE 
LA SEÑALIZACIÓN DEL 
PRIMING..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"DESARROLLO  DE NUEVOS 
RECUBRIMIENTOS 
METAL/CERÁMICA A BASE DE 
ALEACIONES..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"DESARROLLO DE 
RECUBRIMIENTOS OBTENIDOS 
VÍA SOL-GEL PARA PRÓTESIS 
DENTALES..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"DESARROLLO DE SISTEMAS 
HOLÓNICOS PARA EL CONTROL 
DE PROCESOS DE 
FABRICACIÓN..

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"DESARROLLO DE UNA PALETA 

1



Tipus convocatòria Nom convocatòria Nombre de places

CMYK ALTERNATIVA.."

PERSONAL INVESTIGADOR 
"DESIGNING, SYNTHESIZING 
AND TESTING NOVEL NON-
AMINOACID BASED 
MOLECULES..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"DETERMINACIÓN 
TOXICOLÓGICA DE 
CONTAMINANTES EN AGUAS 
RESIDUALES DE EDAR"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"DISEÑO DE NUEVOS 
CATALIZADORES HOMOGÉNEOS
PARA...DE ARENOS"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"DISPOSITIVOS FOTÓNICOS 
AVANZADOS..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR "EL 
SISTEMA HIDROGRÀFIC DEL RIU
MILLARS"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"ESTUDIO DE LAS BASES 
ANATÓMICAS IMPLICADAS EN 
LA TAREA SDMT MEDIANTE 
RMT..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"ESTUDIO DE MÉTODOS 
OPTIMIZACIÓN DISEÑO RUTAS 
RECOGIDA SELECTIVA"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"ESTUDIO DE REAC. QUÍMICAS 
EN SISTEMAS BIOLÓGICOS A 
ALTA PRESIÓN HIDROSTÁTICA"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"ESTUDIO DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS DE BAJO 
COSTE A TRAVÉS DE ..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"EVALUACIÓN E INDICADORES 
DE SENSIBILIDAD MORAL..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"EXPLOTACIÓN GRANDES 
REPOSITORIOS...SERVICIOS 
BIOMÉDICOS."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"FACING THE SEAWATER 
INTRUSION... (PERFIL 
GEOLÒGIC)"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"FACING THE SEAWATER 
INTRUSION... (PERFIL QUÍMIC)"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"GRUP D’ENGINYERIA VISUAL"

1



Tipus convocatòria Nom convocatòria Nombre de places

PERSONAL INVESTIGADOR 
"GRUP D’INVESTIGACIÓ 123, 
GESTIÓ INTEGRADA PLAGUES"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"GRUP ECOFISIOLOGIA I 
BIOTECNOLOGIA"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"IMPACTO DE LA DOSIS DE 
CAFEÍNA EN LAS BEBIDAS 
ENERGÉTICAS ..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
COMPORTAMIENTO 
HIDRODINÁMICO...EDAR"

1

PERSONAL INVESTIGADOR "LAS 
TRANSFORMACIONES DEL 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"MEDIDAS PARA LA 
CONCILIACIÓN: EL RETIRO 
TEMPORAL DEL TRABAJO ..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"MEJORA DE INHIBIDORES DE 
CISTEÍNA PROTEASAS..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"MEJORA QUÍMICA DE LAS 
MOLÉCULAS...MAP QUINASAS"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"MODELIZACIÓN 
COMPUTACIONAL DE LA 
CATÁLISIS BIOLÓGICA"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"NUEVAS ESTRATEGIAS 
TERAPÉUTICAS EN MOD. 
EXPERIMENTALES DE ENF. DE 
PARKINSON"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"ÓPTICA DIFRACTIVA PARA 
TECNOLOGÍA DE 
FEMTOSEGUNDO: 
DISPOSITIVOS..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"OPTIMIZACIÓN CALIDAD 
ORGANOLÉPTICA Y FUNCIONAL 
DEL TOMATE..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"PIGMENTOS CERÁMICOS 
BASADOS EN LA 
ESTABILIZACIÓN DE CROMO 
(IV) O VANADIO..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"POSIBILIDADES DE 

1



Tipus convocatòria Nom convocatòria Nombre de places

BIOMETANIZACIÓN A PARTIR DE
RESIDUOS BIODEGRADABLES"

PERSONAL INVESTIGADOR 
"PREVALÈNCIA, COMORBILITAT,
CORRELATS PSICOLÒGICS 
COMPULSIVITAT SEXUAL..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"PROGRAMA DE GRUPS 
D’INVESTIGACIÓ D’ALT 
RENDIMENT SEGONS EL PPF"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"PROGRAMA GRUPS D’ALT 
RENDIMENT GRUP 235"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"PROGRAMA GRUPS 
D’INVESTIGACIÓ D’ALT 
RENDIMENT-207"

1

PERSONAL INVESTIGADOR. 
PROJECTE: "CAYLEY"

1

PERSONAL INVESTIGADOR. 
PROJECTE DE BONES 
PRÀCTIQUES DE LABORATORI 
DEL IUPA.

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
PROJECTE PROMETEU 
"MANIPULACIÓN BIMANUAL 
POR UN ROBOT HUMANOIDE"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
PROMETEU "DISPOSITIVOS 
FOTÓNICOS AVANZADOS..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"PROMETEU-DISPOSITIUS 
FOTÒNICS AVANÇATS..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"REFINAMIENTO Y 
SISTEMATIZACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL CORPUS 
COVALT..."

2

PERSONAL INVESTIGADOR 
"RIESGO SOBERANO Y 
CORPORATIVO DURANTE LA 
CRISIS FINANCIERA DEL EURO"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN
DE CERÁMICAS 
PIEZOELÉCTRICAS..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"TÉCNICAS INTERACTIVAS Y 
ADAPTATIVAS PARA SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"VÍDEO VIGILANCIA DE LA 
TOXICIDAD DEL AGUA POR 
MEDIOS BIOLÓGICOS"

1



Tipus convocatòria Nom convocatòria Nombre de places

Total conv.: 72 Total places: 75 

PROCEDIMENT ABREUJAT Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 1 curs 12/13). 
Resolució 12/07/2012 

14

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 2 curs 12/13). 
Resolució 30/07/2012

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 3 curs 12/13). 
Resolució 10/09/2012 

4

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 4 curs 12/13). 
Resolució 20/09/2012 

3

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 5 curs 12/13). 
Resolució 04/10/2012 

3

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 6 curs 12/13). 
Resolució 17/10/2012 

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 7 curs 12/13). 
Resolució 21/11/2012 

14

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 8 curs 12/13). 
Resolució 14/12/2012

2

 Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 9 curs 12/13). 
Resolució 22/01/2013 

2

Total conv.: 9 Total places: 44

PROVISIÓ INDEFINIDA Concurs professorat contractat 
doctor. 
Resolució 22/01/2013

2

Total conv.: 1 Total places: 2

TOTAL CONVOCATÒRIES: 94 TOTAL PLACES: 152

Percentatge del PDI per categoria i sexe

Categoria dones homes Total % dones % homes

CU 24 98 126 19,05 77,78

TU 143 163 306 46,73 53,27

CEU 3 2 5 60,00 40,00

TEU 16 23 39 41,03 58,97

PCD 45 45 90 50,00 50,00



Categoria dones homes Total % dones % homes

PC 4 8 12 33,33 66,67

AJDOC 27 17 44 61,36 38,64

AJ 21 18 37 56,76 48,65

ASS 177 267 444 39,86 60,14

EME 1 1 2 50,00 50,00

VIS 0 2 2 0,00 100,00

PICD 20 18 38 52,63 47,37

RYC 2 3 5 40,00 60,00

JdlC 0 2 2 0,00 100,00

PIF-MEC 17 10 27 62,96 37,04

PIF-UJI 16 9 25 64,00 36,00

I 41 44 85 48,24 51,76

PIFP-VAL 0 3 3 0,00 100,00

PIF-VAL 14 7 21 66,67 33,33

Total 555 759 43,49 56,36

 

Formació

Formació del PDI 

El curs 2012/13 ha estat el segon curs acadèmic de vigència del Pla de formació del professorat per
a la millora i innovació educativa (2011-14). Per tant, la formació del PDI s’ha vertebrat entorn de
quatre programes formatius:

1. Programa de formació permanent (PFP) (s’han oferit dues convocatòries d’activitats formatives 
en el curs acadèmic).

2. Programa de formació del professorat novell (PFN) (formació, suport i assessorament educatiu al
professorat de nova incorporació, incloent-hi els potencials futurs docents que han gaudit de venia 
docendi).

3. Programa de formació sota demanda (PFSD) (suport, convalidació i coorganització d’accions 
formatives amb els serveis, departaments i centres de l’UJI, així com als Seminaris Permanents 
d’Innovació Educativa que han començat a treballar en el curs 2012-13).

4. Programa de formació dels càrrecs acadèmics (PFC) (activitats de formació específica per als 
docents dels departaments, titulacions i Universitat en general). 

Activitats formatives.

Tal com estableix el Pla de formació del professorat per a la millora i innovació educativa (2011-14)
tota la formació en docència per al PDI es preveu interconnectada per a rendibilitzar al màxim els
esforços  i  les  sinergies.  Per  tant,  presentem en la  memòria,  de  manera  integrada,  les  activitats
formatives (cursos, tallers, seminaris, etc.) que s’han organitzat al llarg del curs 2012-13 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, el CENT, l’ORI i l’OIPEP i s’han reconegut diversos cursos i jornades 
docents, organitzats des de diversos departaments i seminaris permanents d’innovació educativa.

En aquest curs acadèmic 2012-13, fins al mes de juliol, s’han organitzat i/o reconegut fins a 46 
accions formatives (11 més que al darrer curs) amb un total de 378 hores diferents ofer ide s al PDI 
(18,6% hores menys que l’any passat). A aquesta oferta formativa han assistit 492 professors i 
professores, que han participat en un o més cursos, el que suposa un increment del 17% respecte al 
curs anterior. Aquest any han continuat decreixent els pressupostos de l’UJI i  de Generalitat 
Valenciana destinats a la formació contínua del PDI i, per tant, s’ha hagut de reduir la durada 
mitjana dels cursos per arribar a dades de participació millors que les del curs passat.

Pel que fa a la valoració global mitjana de la satisfacció dels assistents a les diferents activitats 
formatives ha estat superior a la dels cursos anteriors: 4,51 sobre 5 (satisfacció entre «prou alta» i 
«molt alta»). Per primera vegada la mitjana global de tots els cursos supera la puntuació de 4,5.

Taula 1.1. Taula d’assistents a les activitats formatives

N (*) TÍTOL PROGRAMA (**) ASSISTENTS

1
Com ensenyar a treballar en equip per a 
aconseguir grups creatius i resilients PFP 19 

2 i 3
Estratègies per a millorar la participació en les 
sessions expositives d’aula PFP 46

4

La funció docent del professorat universitari des 
d’una perspectiva ètica i crítica: reflexió i 
propostes per a la pràctica

PFP
14

5 i 6 Creativitat en la docència universitària
PFP

44

7 i 8 Google Docs per a fins docents
PFP

51

9
Metodologies docents mitjançant el teatre: 
mètodes de cas i resolució de problemes PFP 12

10 i 11
Seminari sobre docència amb estudiantat amb 
necessitats educatives especials PFP 34

12 i 13
Seminari de tutorització de les pràctiques externes 
internacionals PFP/PFSD 29

14 i 15
Seminari d’eines per a la tutorització de les 
pràctiques externes PFP/PFSD 136

16 Seminari per a la coordinació de les pràctiques PFP/PFC 28



externes

17 Eines per a la coordinació docent
PFP/PFC

20

18
Seminari de tutorització dels programes 
d’intercanvi (curs 2012-13) PFSD 20

19
Docència multimodal en l’aula d’anglès amb l’ús 
d’ELAN PFSD 8

20
Desenvolupament i avaluació de competències 
transversals PFSD 13

21
La docència d’Informàtica més Matemàtiques a 
l’UPC PFSD 20

22
Elaboració de guies docents ECTS (2013-14) dels 
títols oficials de grau i màster PFP/PFSD 17

23
Revisió de guies docents ECTS (2013-14) dels 
títols oficials de grau i màster PFC/PFSD 17

24 Planificació de la docència universitària
PFN

30

25
Metodologia didàctica per a l’ensenyament 
universitari PFN 30 

26 Iniciació a l’aula virtual
PFN

24

27
Avaluació com a instrument de millora de la 
qualitat educativa PFN 29

28
Recursos de conducta per a la docència en 
valencià PFN 18

29 Curs d’iniciació a la docència en línia
PFSD

22

30 Disseny de presentacions efectives
PFSD

13

31 i 32 Google Apps: ensenyament amb el núvol
PFSD

46

33 Taller d’introducció als MOOC
PFSD

19

34 Teaching a bilingual course: a challenge for PFSD 11



professional development

35

Finançament europeu i desenvolupament de 
propostes d’innovació educativa en el marc 
FP7/Horizon 2020 d’Europa

PFP
14

36
Jornada sobre com fomentar l’emprenedoria 
mitjançant la docència universitària PFP/PFSD 29

37

Metodologia docent basada en els podcasts. 
Elaboració i divulgació de podcasts. La guia 
d’aprenentatge

PFP
20

38
Nocions bàsiques per a la introducció de l’anglès 
com a llengua PFP/PFN 24

39 Disseny de qüestionaris en l’aula virtual 
PFP

15

40
Desenvolupament de docents reflexius. Aprendre 
de la pràctica pròpia PFSD 11

41
Taller sobre avaluació de competències 
transversals PFSD 18

42
GoogleDocs per a l’ensenyament-aprenentatge de 
competències PFSD 17

43
Challenges of English-medium instruction in 
higher education PFSD 11

44
IV Jornada nacional sobre estudis universitaris: El 
futur dels títols universitaris PFSD 56 

45
Jornada de reflexió sobre el Pràcticum en els graus
en Mestre o Mestra PFSD 26

46 Metodologies pràctiques en ciències de la vida
PFSD

15

(*) Quan s’indica més d’un nombre 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 algunes activitats 
que pertanyen simultàniament a diferents programes: PFP (Formació Permanent), PFSD (Formació 
Sota Demanda), PFN (Formació de Novells) i PFC (Formació de Càrrecs).



Participació en el Programa de formació del professorat novell

Dintre de les activitats formatives exclusives per a professorat novell (sis cursos de formació docent
bàsica), hi ha assistit un total de 75 docents diferents, amb una mitjana de la satisfacció general de
4,47 sobre 5.

En  el  programa  complet,  incloent-hi  l’assessorament  i  tutorització  dels  novells  a  càrrec  de
professorat sènior, es va oferir un total de 30 noves places per al curs 2012-13. S’han entrevistat 34
PDI novells, dels quals 33 (97%) van sol·licitar participar en el programa. Es van admetre només
31. Dos no van ser admesos, perquè la seua sol·licitud va arribar fora de termini. 

A més dels 31 PDI de nova incorporació al programa, 23 PDI novells han continuat cursant el segon
any, més sis que es van reincorporar del curs passat (total de novells de segon any: 29), de manera
que en el curs 2012-13 ha participat un total de 60 docents novells, ajudats per 50 docents tutors (hi
ha tutors amb més d’un novell).

El professorat novell de primer any, 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,  el  seguiment a
meitat de curs de les innovacions i millores introduïdes en la  docència, i l’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 segona vegada, la Borsa de formadors i formadores en docència 
universitària, perquè el PDI sènior de l’UJI amb cinc o més anys d’experiència en docència 
universitària, propose accions formatives per a impartir-les ells mateixos dintre del Pla de formació 
del professorat.

Fins al mes de novembre de 2012 (segon període de sol·licitud), s’hi han presentat onze noves 
candidatures, les quals, afegides a les onze del període anterior donen lloc a la constitució final de la
borsa amb un global de 22 docents que ofereixen fins a 38 accions formatives diferents.

En les dues convocatòries de cursos de formació permanent oferides des de l’USE per a tot el PDI 
de l’UJI, ja s’hi han inclòs 12 activitats formatives procedents d’aquesta borsa. Aquestes activitats 
han tingut una bona acceptació per part del PDI (s’han cobert totes les places vacants) i una 
satisfacció general dels assistents lleugerament superior a la mitjana global dels cursos de formació 
de professorat d’anys anteriors (4,48 sobre 5).

Personal d'administració i serveis

Personal d’Administració i Serveis (PAS)

Processos selectius de PAS

Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

Accés funcionariat de carrera

Total de convocatòries: 0 Total de places: 0 

Accés funcionariat interí Borsa de treball tècnic superior 
adequar la transició de secundària a 
universitat 

1

Ampliació borsa oficial laboratori 1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

DESID (àrea d’Enginyeria Elèctrica)

Borsa de treball d’oficial de laboratori 
simulació clínica (Unitat 
Predepartamental d’Infermeria)

1

Borsa de treball de tècnic mitjà de 
laboratori (SCIC)

1

Borsa de treball de tècnics de 
laboratori (Facultat de Ciències de la 
Salut)

1

Total de convocatòries: 5 Total de places: 5 

Accés laboral temporal Borsa de treball de tècnics superiors 
d’investigació (Psicologia Clínica)

1

Borsa de treball de personal tècnic de 
suport a la investigació (Grup 
d’investigació 009)

1

Borsa de personal tècnic de suport, 
perfil informàtic (Projecte 11G142)

1

Borsa de personal tècnic de suport 
(Projecte 11G142)

1

Personal tècnic de suport per a la 
investigació « D ispositivos fotónicos 
avanzados para formación de imagen » 

1

Personal tècnic de suport « Valorització
de la creativitat i la creació d’empreses 
entre l’estudiantat UJI » 

2

Personal tècnic de suport « Gerónimo 
Forteza-Ontodic II » 

1

Personal tècnic de suport informàtic « 
Promoció dels projectes europeus» 

1

Personal tècnic de suport « Ordered 
inorganic-organic hybrids. ORION» 

1

Personal tècnic de suport « 
Organizaciones saludables y resilientes:
un estudio multinivel...» 

1

Personal tècnic de suport « Programa 
grups d’investigació d’alt rendiment, 
segons el PPF » 

1

Personal tècnic de suport (Projectes de 
bones pràctiques de laboratori de 
l’IUPA)

2

Personal tècnic de suport « Prometeu-
dispositius fotònics avançats...» 

1

Personal tècnic de suport « Una 
aproximación biomimética a la 
sostenibilidad en química» 

1

Programa Gerónimo Forteza « 
Bilingüismo y neurociencia cognitiva » 

1

Programa Gerónimo Forteza « 
Problemas notables en procesos 
estocásticos...» 

1

Programa Gerónimo Forteza 13I106/01 1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

Programa Gerónimo Forteza 13I106/02
(ORION)

1

Programa Gerónimo Forteza 13I106/03 1

Programa Gerónimo Forteza 13I106/04 1

Programa Gerónimo Forteza 13I106/05 1

Programa Gerónimo Forteza 13I106/06 1

Personal tècnic de suport Prometeu 
«Síntesi de molècules híbrides i anàlegs 
de comp. biològicament actius.» 

1

Total de convocatòries: 23 Total de places: 24 

Promoció interna Proves selectives per a l’ingrés en 
l’escala administrativa pel torn 
d’integració 

2

Total de convocatòries: 1 Total de places: 2 

Concurs de mèrits Concurs de mèrits de l’escala auxiliar 
bàsica de suport administratiu 

1

Concurs de mèrits d’operadors i 
operadores especialitzats en atenció de 
peticions al CAU 

1

Concurs de mèrits, per a la provisió de 
llocs treball de l’escala tècnica bàsica 
de gestió cultural 

1

Total de convocatòries: 3 Total de places: 3 

Total de convocatòries: 32 TOTAL DE PLACES: 34 

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 32 2 4 2 1 47 36 83 56,6  43,4 

A2 30 40 5 6 1 35 47 82 42,6 57,4 

C1 92 157 20 37 2 9 1 3 4 118 211 329 35,86 64,14

C2 16 22 12 25 1 2 1 1 30 46 76 39,47 60,53

E 1 1 1 100 0

Proj. inv. 16 29 16 29 45 35,55 64,45 

TOTAL 177 251 39 72 5 9 3 1 17 29 3 6 247 369 616 40,1 59,9

% 41,36 58,64 35,14 64,86 35,70 64,30 75,00 25,00 37,00 63,0 33,33 66,66 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

En el curs 2012/13 ha finalitzat, per una banda el VI Pla de Formació del Personal d’Administració
i Serveis de la Universitat Jaume I (2010-2012) i, per una altra, el Consell de Govern de l'11 de
desembre de 2012 va aprovar el VII Pla de Formació del Personal d'Administració i Serveis de la
Universitat Jaume I (2013-2015). Cal destacar que en l'última auditoria realitzada, la Formació del
PAS s'ha considerat com un punt fort  del sistema de qualitat atès el procés exhaustiu i detallat
d'elaboració del Pla de Formació. Aquest Pla està estructurat en tres programes on queden recollides
les diverses accions formatives fruti 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 44 accions formatives; 21 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 809 i el nombre
d’inscripcions rebudes, 815. 

Grados

Titulacions de 1r i 2n cicle i graus

Al curs acadèmic 2012/13 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  que  s’estableix  l’ordenació  dels
ensenyaments universitaris oficials.

En concret, s’han implantat els següents graus:
• Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
• Grau en Gestió i Administració Pública

El  nombre  de  crèdits  impartits  en  títols  oficials  de  grau  ha  sigut  d'11.740,19;  que  representa
3.525,33 crèdits més respecte el curs 2011/12. Per la seua banda, en els estudis oficials de 1r, 1r i 2n
i només 2n cicle s’han impartit 3.013,68 crèdits, xifra que suposa un descens de 3.163,35 crèdits
respecte el curs 2011/12. Pel que fa als títols propis de Graduat en Matemàtica Computacional i
Graduat en Seguretat i Ciències Policials, s’han impartit 107,77 crèdits menys que el curs anterior,
quedan aquest dos títuols propis practicament extinguits.

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 2012/13.

Titulació Crd. Imp.
Arquitectura Tècnica 33,75
Enginyeria Industrial 368,1
Enginyeria Informàtica 289,39
Enginyeria Química 105,3



Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i 
Jardineria

26,82

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 71,45
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 85,13
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 73,72
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 54,9
Llicenciatura en Química 196,07
Total Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 1304,63
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 108,23
Llicenciatura en Filologia Anglesa 18,3
Llicenciatura en Humanitats 95,4
Llicenciatura en Psicopedagogia 126,69
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 130,8
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 40,01
Mestre/a, especialitat d'Educació Física 40,49
Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 30,5
Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 38,75
Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 40,5
Total Facultat de Ciències Humanes i Socials 669,67
Diplomatura en Ciències Empresarials 57,75
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 4,05
Diplomatura en Relacions Laborals 2,1
Diplomatura en Turisme 8,1
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 267,86
Llicenciatura en Ciències del Treball 83,95
Llicenciatura en Dret 200,27
Total Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 624,08
Llicenciatura en Psicologia 314,3
Total Facultat de Ciències de la Salut 314,3
Estil UJI i Lliure Configuració de Centre 101
Total Universitat Jaume I 3013,68

Taula 2: Crèdits impartits en títols propis de 1r cicle del curs 2012/13.

Titulació Crd. Imp.
Graduat en Matemàtica Computacional 0
Graduat en Seguretat i Ciències Policials 9,73
Total Universitat Jaume I 9,73

Taula 3: Crèdits impartits en títols oficials de grau del curs 2012/13.

Titulació Crd. Imp.
Grau en Arquitectura Tècnica 497,22
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 87,3
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 150,15
Grau en Enginyeria Elèctrica 333,19
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de 
Productes

537

Grau en Tecnologies Industrials 300,74
Grau en Enginyeria Informàtica 476,23
Grau en Enginyeria Mecànica 342,21
Grau en Enginyeria Química 228,89



Grau en Matemàtica Computacional 102,72
Grau en Química 443,18
Total Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 3498,83
Grau en Comunicació Audiovisual 402,16
Grau en Estudis Anglesos 365,79
Grau en Història i Patrimoni 101,02
Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 101,02
Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil 616,33
Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària 895,86
Grau en Periodisme 399,45
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 414,15
Grau en Traducció i Interpretació 581,6
Total Facultat de Ciències Humanes i Socials 3877,38
Grau en Administració d’Empreses 721,72
Grau en Criminologia i Seguretat (*) 327,55
Grau en Dret 385,9
Grau en Economia 353,56
Grau en Finances i Comptabilitat 685,92
Grau en Gestió i Administració Pública 63
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 302,5
Grau en Turisme 444,99
Total Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 3285,14
Grau en Infermeria 184,3
Grau en Medicina 247,34
Grau en Psicologia 647,2
Total Facultat de Ciències de la Salut 1078,84
Total Universitat Jaume I 11740,19

(*) Incloent el curs d’adaptació al grau.

Taula 4: Crèdits impartits per departament del curs 2012/13.

Departament Crd. Imp.
Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting 938,31
Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural 178,79
Dep. de Ciències de la Comunicació 1077,7
Dep. de Dret Privat 303,47
Dep. de Dret Públic 622,12
Dep. de Filologia i Cultures Europees 339,09
Dep. de Filosofia i Sociologia 388,5
Dep. de Finances i Comptabilitat 617,09
Dep. de Física 283,13
Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics 530,27
Dep. de Matemàtiques 769,19
Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 617,48
Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 751,13
Dep. de Química Física i Analítica 296,77
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica 314,92
Dep. de Traducció i Comunicació 648,24
Dep. d'Economia 751,88
Dep. d'Educació 1333,29
Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 793,88



Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors 552,99
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció 1063,04
Dep. d'Enginyeria Química 172,2
Dep. d'Estudis Anglesos 662,77
Dep. d'Història, Geografia i Art 322,27
U.P. de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l’Estat 144,09
U.P. de Medicina 163,29
U.P. d’Infermeria 127,7
Total Universitat Jaume I 14763,6

Els crèdits impartits totals del curs 2012/13 han sigut 14.763,60; és a dir; 254,21 crèdits més que al
curs 2011/12.

Màsters oficials

El nombre de crèdits impartits en màsters oficials al curs 2012/13 ha sigut de 3.913,11. D’aquests
crèdits 982,81 han sigut impartits per professorat extern a la Universitat Jaume I i en global s’han
impartit 137,52 crèdits més respecte del curs 2011/12.

El total de màsters oficials amb docència a la Universitat Jaume I al curs 2012/13 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 2012/13.

Màster oficial Crd. Imp.
Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 75,5
Disseny i Fabricació 95,95
Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions 
Industrials a Edificació

167,5

Física Aplicada 60
Matemàtica Computacional 88
Nanociència i Nanotecnologia Molecular 47,5
Prevenció de Riscos Laborals 112,25
Protecció Integrada de Cultius 30
Química Aplicada i Farmacològica 117
Química Sostenible 50
Química Teòrica i Modelització Computacional 6
Sistemes Intel·ligents 73
Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 21,5
Tecnologia Geoespacial/Geospatial Technologies 60
Total Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals

1004,2

Comunicació Intercultural i d'Ensenyança de Llengües 127,8
Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos 
Multilíngües

62

Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 87
Ètica i Democràcia 45
Història de l'Art i Cultura Visual 6
Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental 
(segles XV-XIX)

66

Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Génere i 
Ciutadania

60

Investigació en Traducció i Interpretació 66,4



Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 52,5
Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 159,25
Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

402

Psicopedagogia 75,54
Traducció Medicosanitària 117,5
Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 156,75
Total Facultat de Ciències Humanes i Socials 1483,74
Advocacia 60,1
Cooperació al Desenvolupament 187
Gestió de la Qualitat 26
Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 125,57
Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 37,5
Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 122
Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç 
Internacional

54

Màrqueting i Investigació de Mercats 81
Sistema de Justícia Penal 13
Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 76
Total Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 782,17
Ciències de la Infermeria 160
Intervenció i Mediació Familiar 130,5
Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos 
Humans

137

Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 140,5
Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 75
Total Facultat de Ciències de la Salut 643
Total Universitat Jaume I 3913,11

El Màster Universitari en Pràctica Jurídica i el Màster Universitari en Tecnologies de la Traducció i
Localització  no  han tingut  docència  al  curs  2012/13,  d'altra  banda s'han implantat  els  Màsters
Universitaris  en  Advocacia,  Psicopedagogia  i  Rehabilitació  Psicosocial  en  Salut  Mental
Comunitària.

Taula 6: Crèdits impartits per departament del curs 2012/13.

Departament Crd. Imp.
Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting 183,25
Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural 62
Dep. de Ciències de la Comunicació 160,05
Dep. de Dret Privat 23,24
Dep. de Dret Públic 54,4
Dep. de Filologia i Cultures Europees 107,05
Dep. de Filosofia i Sociologia 89,25
Dep. de Finances i Comptabilitat 108,47
Dep. de Física 121,5
Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics 76
Dep. de Matemàtiques 126,5
Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 149,75
Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 308,79
Dep. de Química Física i Analítica 66
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica 123,75



Dep. de Traducció i Comunicació 100,9
Dep. d'Economia 95
Dep. d'Educació 212,65
Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 66,03
Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors 58,5
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció 187,47
Dep. d'Enginyeria Química 78,5
Dep. d'Estudis Anglesos 139,4
Dep. d'Història, Geografia i Art 127,25
U.P. de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l’Estat 36,1
U.P. de Medicina 0
U.P. d’Infermeria 68,5
Professorat extern 982,81
Total Universitat Jaume I 3913,11

 

Màsters i doctorat

MÀSTERS 

Durant el curs 2012-13 s’han creat i modificat tots els títols de màster de procediment abreujat, s’ha
completat la memòria de verificació, adaptada al Reial decret 1393/2007, requisit necessari per a
renovar l’acreditació, i s’han incorporat totes les normatives pendents. També s’han elaborat dos
títols nous, un dels quals està regulat per una ordre ministerial:

• Màster universitari en Enginyeria Industrial

• Màster universitari en Investigació i Biotecnologia Agràries

S’ha iniciat el procés d’elaboració d’un altre màster per a regular la professió del psicòleg o de la
psicòloga general sanitari.

• Màster universitari en Psicologia General Sanitària

També s’ha aprovat l’extinció de cinc màsters que ja no s’ofereixen.

DOCTORATS

Pel  que  fa  als  doctorats,  s’han  elaborat  els  programes  adaptats  al  Reial  decret  99/2011,  per  a
implantar-los en el curs 2013-14. S’ha elaborat la memòria de creació de la nova Escola de Doctorat
i s’ha iniciat un projecte perquè la informació de totes les memòries estiga disponible al programa
Verifica UJI. L’oferta per al curs 2013-14 és la següent:

• Programa de doctorat en Economia i Empresa

• Programa de doctorat en Informàtica

• Programa de doctorat en Ciències

• Programa de doctorat en Ciències de la Infermeria

• Programa de doctorat en Tecnologies Industrials i Materials

• Programa de doctorat en Història i Estudis Contemporanis

• Programa de doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament



• Programa de doctorat en Dret

• Programa de doctorat en Psicologia

• Programa de doctorat en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció

• Programa de doctorat en Química Sostenible (interuniversitari, coordinat per l’UJI)

I l’UJI participa en els programes interuniversitaris següents:

• Programa de  doctorat  en  Química  Teòrica  i  Modelització  Computacional  (coordinat  per  la
Universitat Autònoma de Madrid)

• Programa de doctorat en Història de l’Art (coordinat per la Universitat de València)

• Programa de doctorat en Màrqueting (coordinat per la Universitat de València)

• Programa de doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional (coordinat per la
Universitat de València)

• Programa  de  doctorat  en  Nanociència  i  Nanotecnologia  (coordinat  per  la  Universitat  de
València)

• Programa de doctorat en Ètica i Democràcia (coordinat per la Universitat de València)

• Programa de  doctorat  en  Estudis  Interdisciplinaris  de  Gènere  (coordinat  per  la  Universitat
Autònoma de Madrid)

Per últim, s’ha iniciat el procés d’elaboració d’altres tres programes de doctorat de l’UJI:

• Programes de doctorat en Comunicació

• Programes de doctorat en Medicina

• Programes de doctorat en Educació

Procés d’implantació dels plans d’estudi de grau

PROCÉS D'IMPLANTACIÓ DELS PLANS D’ESTUDI

Durant el curs acadèmic 2012-2013, la Universitat Jaume I ha continuat amb l'adaptació dels seus
estudis a l'espai europeu d'educació superior amb una oferta acadèmica de 31 títols de grau, que
inclou les cinc branques de coneixement. Aquests curs hem tingut la primera promoció de graduats i
graduades dels 9 títols de grau que es van implantar en el curs 2009/10. A més, s'han consolidat les
comissions de titulació dels graus.

Cal destacar la implantació del primer curs dels dos títols següents:

• Grau en Gestió i Administració Pública
• Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

S'ha implantat segon 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 tercer 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 quart curs de nou 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 Arquitectura Tècnica

A més, s'ha elaborat un nou pla d'estudis:
• 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.  Cal  destacar  les  modificacions del  grau en Mestre/a  d'Educació Primària  per  tal
d'incorporar  les  mencions  d'Educació  Física  i  Música  i  el  canvi  de  denominació  del  grau  en
Enginyeria  de  l'Edificació,  que  es  subsitueix  pel  grau  en  Arquitectura  Tècnica,  per  tal  d'evitar
possibles problemes als  egressats  i  egressades d'aquesta  titulació.  Durant  el  curs  2012/13 s'han
tramitat un total de 19 modificacions de grau:

• Grau en Arquitectura Tècnica
• Grau en Administració d'Empreses

• Grau en Economia
• Grau en Finances i Comptabilitat

• Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
• Grau en Infermeria



• Grau en Traducció i Interpretació

• Grau en Estudis Anglesos
• 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
• Grau en Comunicació Audiovisual

• Grau en Química
• Grau en Enginyeria en Disseny i Desenvolupament de Productes

• Grau en Turisme
• Grau en Gestió i Administració Pública

• Grau en Criminologia i Seguretat
• Grau en Dret

Docència de grau

Grau i Primer i Segon Cicle 

La matrícula dels estudis oficials de grau i màster universitari a la Universitat Jaume I, en el curs
acadèmic 2012-13, s’ha caracteritzat per la introducció de moltes novetats tendents a millorar el
procés. 

Les millores/novetats més significatives, descrites breument, són:

1. Gestió per web de les llistes d’espera de les  diverses titulacions, després de l’assemblea
d’adjudicació de vacants. 

Aquest canvi ha suposat simplificar els tràmits administratius i una major informació actualitzada
per a l’alumnat.

2. Gestió separada dels rebuts. 

Per primera vegada s’han gestionat les taxes de matrícula en dos conceptes separats:

-   Taxes administratives, inclou assegurança escolar, certificat d’estudis d’accés, carnet, i obertura
d’expedient. Aquest rebut no es pot fraccionar ni es re torna en cas d’anul·lació de matrícula. 

-   Taxes per l’import dels crèdits matriculats i import del 0,7%, si escau. 

3. Nova modalitat de pagament. 

Davant el considerable augment de les taxes d’un 33% en el preu del crèdits en primera matrícula,
la Universitat ha oferit la possibilitat de fraccionar el pagament de l’import dels crèdits matriculats
en quatre terminis (40 % en octubre, 20% en novembre, 20% la segona quinzena de gener i 20% la
segona quinzena de febrer).

4. Exempció de taxes per família nombrosa. 

En base al conveni de col·laboració subscrit entre la Conselleria de Benestar Social i la Universitat
Jaume I,  l’alumnat  amb la  condició  de  família  nombrosa  no  ha  d’aportar  a  la  Universitat  cap
document per a justificar l’exempció de les taxes. Només han d’indicar en l’assistent de matrícula
les dades de la família nombrosa i es comprova directament, en línia, amb la base de dades de
Conselleria.



5. Exempció de taxes per ser becari o becària del MECD. 

Ha  passat  de  ser  un  tipus  de  matrícula  a  circumstància  de  matrícula.  (En  circumstàncies  de
matrícula figura: grups ARA, becari i temps parcial).

En  l’assistent  de  matrícula  hi  ha  un  camp  perquè  l’alumne  o  l’alumna  indique  el  número
d’identificador d’arxiu temporal, si ja ha sol·licitat la beca del Ministeri. Es comprova en línia i
passa a tindre la consideració de becari. 

Per a  poder  realitzar  la  matrícula  sense el  pagament  previ  de l’import  de les  taxes per  serveis
acadèmics ha de justificar que ha demanat la beca.

6. Reconeixements de crèdits. 

El Decret de taxes per al curs 2012/-13 ha eliminat el pagament de 60 euros pel tràmit de gestió dels
reconeixements no automàtics; a canvi, ha establert el pagament del 25% de l’import dels crèdits de
les assignatures reconegudes, tant automàtiques com no automàtiques.

En el curs acadèmic 2012-13 no s’aplica aquest import (percentatge del 25%) a l’estudiantat que
s’ha adaptat al grau corresponent per extinció del pla d’estudis.

7.  Carnet universitari. 

Aquest curs s’ha renovat el  carnet universitari  a tot  l’estudiantat,  pel canvi de Bankia a Banco
Santander.

Només està la modalitat de carnet universitari. Els carnets s’han fet tots nous. L’alumnat de primer
paga l’import del carnet. Els de segon i posteriors, en aquesta primera emissió, no han de pagar res.

8. Condicions de matrícula 

L’alumnat, en accedir a l’assistent, ha d’acceptar les condicions generals de matrícula. Si no ho fa
no pot continuar en la matrícula iniciada. En la informació sobre les condicions hi ha un resum del
més destacat que ha de conèixer tot l’alumnat, com és la normativa acadèmica universitària, nombre
mínim i màxim de crèdits de matrícula, requisits per a la consideració de becari, anul·lació d’ofici
de la matrícula per falta de pagament, etc.

9. Anul·lació d’ofici de la matrícula. 

Aquest curs, de conformitat amb el procediment establert, es procedirà a l’anul·lació d’ofici de la
matrícula de l’alumnat que tinga rebuts pendents de pagament abans del començament del segon
semestre.

Les  dificultats  més  rellevants  en  la  gestió  de  la  matrícula  d’aquest  curs  s’han  produït  com a
conseqüència de la poca definició dels itineraris en les memòries de verificació que han generat
problemes, ja que no se sabia ben bé si l’itinerari era optatiu o obligatori. 

També el retard en l’assignació de grup en aqueixes assignatures de formació bàsica o obligatòries
amb els grup tancats per part dels responsable de la titulació genera malestar entre l’alumnat, ja que
no té clar a quin grup ha d’assistir a classe, no té accés a l’aula virtual, no es pot comunicar amb el
professorat, etc. 

Això, juntament amb l’augment considerable de les taxes (un 33% en primera matrícula) per la
Conselleria han creat alguns problemes al llarg del procés de matrícula.

En el curs acadèmic 2012-13 s’han implantat dos nous estudis, el grau en Gestió i Administració
Pública i el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs, que han tingut una gran acceptació.

Pel que fa a l’anàlisi concreta de les dades de preinscripció i matrícula de la Universitat Jaume I



podem dir que les titulacions més demandades per l’alumnat a l’hora de fer la preinscripció, en el
mes de juliol de 2012, van ser el grau en Medicina, que va rebre 3.728 sol·licituds; el grau en
Mestre  o  Mestra  d’Educació  Primària,  amb  1.773  sol·licituds;  el  grau  en  Mestre  o  Mestra
d’Educació Infantil, amb 1.525, i el grau en Infermeria, que en va tindre 1.498.

En la matrícula d’estudiantat de nou ingrés s’ha aconseguit una cobertura del 97,80% del total de
les places oferides en els 31 graus, amb 3.027 matriculats davant dels 2.867 del curs passat, en què
el percentatge total d’ocupació va ser del 96,69%, que ha suposat un 1,11% d’increment.

Per centres, la Facultat de Ciències Humanes i Socials ha cobert el 100% de les places oferides en
primer curs, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques ha arribat al 99,70%, la Facultat de
Ciències  de  la  Salut  el  96,56% i  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències  Experimentals  al
93,13% d’ocupació respecte a les places oferides.

En primer curs 1.645 (54,34 %) són dones i 1.382 (45,66%) són homes.

El nombre total d’alumnes matriculats en estudis de grau i primer i segon cicle en el present curs
acadèmic és de 12.830 enfront dels 13.159 del curs passat, dels quals 7.158 són dones (55,79%) i
5.672 són homes (44,21%).

En la matrícula del curs 2012/13, l’alumnat ha continuat fent ús de la matrícula no presencial.
L’alumnat de primer curs que ha fet la matrícula no presencial representa un 46% del total d’aquest
alumnat, i un 90% entre l’alumnat de segon i cursos posteriors.

La matrícula presencial  per a l’alumnat de nou accés es va realitzar en el  recinte de matrícula
d’Infocampus, els dies 20, 23, 24 i 25 de juliol, en horari de matí, de 8.30 a 14.30 hores.

El termini de matrícula per als i les alumnes de segon i posteriors cursos de grau va ser els dies 5, 6,
7, 10, 11, i 12 de setembre.

Pel que fa a l’alumnat de segon i posteriors cursos de primer i  segon cicle,  el termini per a la
matrícula presencial va ser del 17 al 21 de setembre i del 17 al 23 de setembre per a la matrícula no
presencial. La matrícula presencial s’ha realitzat en horari de matí, de 8.30 a 14.30 hores, al recinte
de matrícula a Infocampus.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES MATRICULATS DES DEL CURS 2006-07 FINS
AL 2012-13)

TITULACIÓ 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13

Arquitectura Tècnica 169 249 338 297 230 149 59

Diplomatura en Ciències Empresarials (pla 1991) 1173 1189 1195 1264 895 692 425

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 162 154 146 137 105 71 36

Diplomatura en Mestre o Mestra (especialitat Educació 
Física)

372 366 389 377 258 168 46

Diplomatura en Mestre o Mestra (especialitat Educació 
Infantil)

362 348 346 370 262 177 71

Diplomatura en Mestre o Mestra (especialitat Educació 
Musical)

309 301 302 311 210 135 41

Diplomatura en Mestre o Mestra (especialitat Educació 
Primària)

379 365 361 368 273 183 52

Diplomatura en Relacions Laborals (pla 1991) 21 ----- ----- ----- ----- ----- -----

Diplomatura en Relacions Laborals (pla 2002) 248 252 256 191 137 74 21

Diplomatura en Turisme 347 370 371 280 212 112 32



Enginyeria Industrial 559 545 541 554 449 377 274

Enginyeria Informàtica (pla 1991) 139 87 ----- ----- ----- ----- -----

Enginyeria Informàtica (pla 2001) 405 381 358 331 259 179 129

Enginyeria Química 267 239 210 206 145 103 78

Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat Hortofructicultura i
Jardineria)

204 164 143 135 101 90 60

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (pla 1995) 727 694 689 703 548 446 321

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (pla 2001) 531 466 430 376 269 193 136

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 272 256 257 219 159 117 68

Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat Mecànica) 431 437 451 442 322 234 146

Grau en Administració d’Empreses ----- ----- ----- ----- 302 452 623

Grau en Comunicació Audiovisual ----- ----- ----- 89 171 250 331

Grau en Criminologia i Seguretat ----- ----- ----- ----- 92 167 272

Grau en Dret ----- ----- ----- ----- 167 328 480

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs ----- ----- ----- ----- ----- ----- 61

Grau en Economia ----- ----- ----- ----- 105 166 210

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural ----- ----- ----- ----- 40 62 116

Grau en Enginyeria d’Edificació ----- ----- ----- 182 348 461 309

Grau en Enginyeria Elèctrica ----- ----- ----- ----- 62 123 158

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament
de Productes

----- ----- ----- ----- 164 258 365

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials ----- ----- ----- ----- 87 161 237

Grau en Enginyeria Informàtica ----- ----- ----- ----- 111 202 257

Grau en Enginyeria Mecànica ----- ----- ----- ----- 116 182 262

Grau en Enginyeria Química ----- ----- ----- ----- 27 63 80

Grau en Estudis Anglesos ----- ----- ----- 78 130 173 234

Grau en Finances i Comptabilitat ----- ----- ----- ----- 214 352 466

Grau en Gestió i Administració Pública ----- ----- ----- ----- ----- ----- 68

Grau en Història i Patrimoni ----- ----- ----- ----- 51 86 121

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals ----- ----- ----- ----- 51 83 105

Grau en Matemàtica Computacional ----- ----- ----- ----- 16 35 56

Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil ----- ----- ----- ----- 188 342 526

Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària ----- ----- ----- ----- 291 529 768

Grau en Periodisme ----- ----- ----- 89 174 251 327

Grau en Infermeria ----- ----- ----- ----- ----- 63 126

Grau en Medicina ----- ----- ----- ----- ----- 91 167

Grau en Psicologia ----- ----- ----- ----- 223 384 520

Grau en Publicitat i Relacions Públiques ----- ----- ----- 88 169 247 334

Grau en Química ----- ----- ----- 47 104 162 232

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans ----- ----- ----- 66 125 241 271

Grau en Traducció i Interpretació ----- ----- ----- 104 185 267 368

Grau en Turisme ----- ----- ----- 82 147 219 299

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 1022 1043 1052 1072 785 622 380



Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) 108 83 79 107 110 93 51

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 261 335 391 355 310 241 135

Llicenciatura en Dret (pla 1991) 229 58 ----- ----- ----- ----- -----

Llicenciatura en Dret (pla 2002) 485 652 737 783 649 531 388

Llicenciatura en Filologia Anglesa 291 290 298 233 195 154 84

Llicenciatura en Humanitats 238 212 204 222 164 135 94

Llicenciatura en Psicologia 916 905 930 960 756 592 409

Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) 131 130 127 140 160 188 141

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Publiques 592 575 540 427 339 263 160

Llicenciatura en Química (pla 2002) 547 516 476 396 307 225 136

Llicenciatura en Traducció i interpretació 519 501 476 380 288 215 108

TOTAL 12416 12163 12093 12461 12757 13159 12830

 

Màsters universitaris

MÀSTERS UNIVERSITARIS

En el curs 2012-13, s’han matriculat 1.017 estudiants de nou ingrés i el nombre total de matriculats
s’ha elevat a 1.913.

A continuació es detalla l’evolució de l’alumnat matriculat en els màsters:

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE L’ALUMNAT MATRICULAT DES DEL CURS 2006-07
FINS AL 2012-13.

MÀSTER 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària 1 4 6 3 ----- ----- -----

Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica ----- 9 14 11 6 1 1

Màster en Ciència en Tecnologia Geoespacial ----- 12 22 10 ----- ----- -----

Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials 
Ceràmics

10 19 27 12 6 1 -----

Màster en Cooperació al Desenvolupament ----- 54 49 13 6 1 1

Màster en Disseny i Fabricació ----- 21 37 27 8 4 1

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

----- 30 50 37 27 13 4

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

----- ----- 30 20 14 11 2

Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada ----- 6 5 3 3 ----- 1

Màster en Formació en la Comunicació Intercultural en 
Ensenyament de Llengües 

----- ----- 7 5 ----- ----- -----

Màster en Gestió de la Qualitat ----- 7 6 2 1 ----- 1

Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local ----- 31 19 11 5 1 -----

Màster en Història i Identitats Hispàniques en el 
Mediterrani Occidental 

----- ----- 10 4 3 2 1



Màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat ----- 31 69 38 14 4 -----

Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i 
Comerç Internacional

6 17 32 19 4 1 -----

Màster en Intervenció i Mediació Familiar ----- 21 39 29 15 5 -----

Màster en Investigació en Atenció Primària en línia ----- 27 28 41 ----- ----- -----

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 7 21 30 14 9 5 -----

Màster en Matemàtica Computacional 14 22 16 9 5 ---- -----

Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular ----- 3 5 2 ----- ---- -----

Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en 
Comunicació

----- 70 100 46 22 4 2

Màster en Pràctica Jurídica ----- ----- 14 ----- ----- ----- -----

Màster en Prevenció de Riscos Laborals 59 127 108 32 4 1 1

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

----- 31 37 14 6 1 -----

Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia ----- 30 55 33 4 ----- -----

Màster en Química Sostenible 10 8 8 ----- ----- ----- -----

Màster en Sistemes Intel·ligents 21 31 24 17 11 4 1

Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades ----- 16 2 ----- ----- ----- -----

Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització ----- 20 15 1 ----- ----- -----

Màster en Traducció Medicosanitària ----- 81 57 18 4 2 -----

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament

127 90 83 46 10 6 3

Màster Internacional en Química Teòrica i Modelització 
Computacional 

----- ----- 1 1 ----- ---- -----

Màster universitari en Advocacia ----- ----- ----- ----- ----- ----- 26

Màster universitari en Catàlisi Homogènia ----- ----- ----- ----- 7 3 -----

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions 
dels Materials Ceràmics

----- ----- ----- 13 19 16 14

Màster universitari en Ciències de la Infermeria ----- ----- ----- ----- 37 47 60

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament ----- ----- ----- 45 52 9 -----

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 
(Pla 2011)

----- ----- ----- ----- ----- 59 88

Màster universitari en Disseny i Fabricació ----- ----- ----- 28 27 35 42

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

----- ----- ----- 58 114 120 93

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

----- ----- ----- 22 40 68 48

Màster universitari en Estudis Contemporanis i 
Investigació Avançada

----- ----- ----- 11 21 15 16

Màster universitari en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

----- ----- ----- 45 75 87 64

Màster universitari en Ètica i Democràcia ----- ----- ----- 7 18 14 10

Màster universitari en Física Aplicada ----- ----- ----- ----- 2 0 5

Màster universitari en Formació en Comunicació 
Intercultural i en Ensenyament de Llengües (CIEL)

----- ----- ----- 9 27 39 49

Màster universitari en Gestió de la Qualitat ----- ----- ----- 14 15 12 11



Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat 
Avançada

----- ----- ----- 37 67 72 89

Màster universitari en Gestió i Promoció del 
Desenvolupament Local

----- ----- ----- 25 23 20 18

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

----- ----- ----- 7 10 3 4

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

----- ----- ----- 29 81 107 87

Màster universitari en Internacionalització Econòmica: 
Integració i Comerç Internacional

----- ----- ----- 24 25 15 9

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar ----- ----- ----- 34 48 50 55

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

----- ----- ----- ----- 42 54 47

Màster universitari en Investigació en Traducció i 
Interpretació

---- ----- ----- ----- 20 29 32

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

----- ----- ----- ----- 16 25 47

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de 
Mercats

----- ----- ----- 23 45 44 54

Màster universitari en Matemàtica Computacional ----- ----- ----- 7 9 15 17

Màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia 
Molecular

----- ----- ----- 3 8 6 2

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

----- ----- ----- 81 105 92 78

Màster universitari en Pràctica Jurídica ----- ----- ----- 20 9 13 4

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals ----- ----- ----- 53 93 76 62

Màster universitari en Professor o Professora d’Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional
i Ensenyaments d’Idiomes

----- ----- ----- 170 188 300 290

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

----- ----- ----- 33 48 54 69

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i 
Neuropsicologia

----- ----- ----- 23 45 50 54

Màster universitari en Psicopedagogia ----- ----- ----- ----- ----- ----- 34

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica ----- ----- ----- ----- 24 15 25

Màster universitari en Química Sostenible ----- ----- ----- 7 6 3 11

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització 
Computacional

----- ----- ----- 4 4 4 3

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut 
Mental Comunitària

----- ----- -----
----- ----- -----

36

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents ----- ----- ----- 12 30 42 36

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat 
Social Corporativa 

----- ----- ----- ----- 30 59 73

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques 
Aplicades

----- ----- ----- 7 9 12 11

Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i 
Localització

----- ----- ----- 17 20 23 17

Màster universitari en Tecnologies Geoespacials ----- ----- ----- 20 31 27 33



Màster universitari en Traducció Medicosanitària ----- ----- ----- 42 59 64 71

TOTALS 255 839 1005 1448 1736 1865 1913

  

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 2006/2007
FINS AL 2012/2013)

CURS ACADÈMIC TOTAL MATRICULATS

Curs 2006/2007 241

Curs 2007/2008 257

Curs 2008/2009 171

Curs 2009/2010 145

Curs 2010/2011 650

Curs 2011/2012 714

Curs 2012/2013 935

EVOLUCIÓ TOTAL DE MATRICULA DELS 
MÀSTERS PER CURS ACADÈMIC 

(2006/2007 – 2012/2013)
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Màsters propis i cursos d'especialització

Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada

Durant el curs acadèmic 2012-13 s’han impartit nou màsters propis i 18 cursos d’especialització.

S’hi han matriculat 286 persones en els títols de postgrau propis i s’hi han impartit 10.145 hores de
docència. 

També  s’han realitzat  47  cursos  de  formació  continuada  i  específica  amb l’assistència  de  925
alumnes. 

Títol propi Nombre de títols Nombre d’alumnes Nombre d’hores 

Màster 9 135 5875

Cursos d’especialització 18 151 4270 

TOTALS 27 286 10145

MÀSTERS PROPIS

Màster en Història del Món Hispànic: Les Independències en el Món Iberoamericà 

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 internacional Dircom en línia de Direcció i Gestió de la Comunicació Empresarial i 
Institucional

Master of Business Administration (MBA)

Màster en Desenvolupament Web

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

Curs d’especialització en Organització i Gestió de la Informació Documental

Curs d’especialització en iOS per a iPhone i iPad

Curs d’especialització en Laboratori de Família.  Entrenament i Formació en Potenciació i
Mediació Familiar.



Curs d’especialització en Fiscalitat Pràctica

Curs d’especialització en Intervenció amb Homes en Igualtat, Gènere i Masculinitats

Curs d’especialització en Introducció al Desenvolupament Web

Curs d’especialització en Desenvolupament Web Avançat

Curs d’especialització en Comptabilitat, Finances i Fiscalitat

Curs d’especialització en Gestió de la Qualitat

Curs d’especialització en Gestió del Medi Ambient

Curs d’especialització en Creació d’Empreses Innovadores

Curs d’especialització en Acció Humanitària Internacional

Curs d’especialització en Cooperació al Desenvolupament

Curs d’especialització en Agent d’Igualtat

Curs d’especialització en Cooperació Descentralitzada

Curs d’especialització en el Laboratori de Bioquímica Clínica

Curs d’especialització en Citogenètica, Hematologia, Immunologia i Microbiologia Clíniques

Curs d’especialització en Citogenètica, Hematologia, Immunologia i Microbiologia Clíniques

Curs d’especialització en Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

Aules

La formació en les aules del Servei d’Activitats Socioculturals és:

Aula de Teatre 

Més d’un centenar de persones ha passat pels cursos de teatre i dansa que s’han impartit des de
l’Aula de Teatre Carles Pons. A les nostres comarques, som l’entitat que imparteix més hores de
formació en arts escèniques.

Activitat Lloc Organitza Data Assistència Hores

Taller de dansa 
contemporània

Aula de Teatre
Carles Pons

SASC Del 5 de novembre de 2012
al 30 de gener de 2013

15 40

Taller de hip hop Aula de Teatre
Carles Pons

SASC Del 5 de novembre de 2012
al 30 de gener de 2013

9 40

Taller de dansa 
clàssica

Aula de Teatre
Carles Pons

SASC Del 4 de febrer al 8 de maig
de 2013

11 40

Taller de flamenc Aula de Teatre
Carles Pons

SASC Del 4 de febrer al 8 de maig
de 2013

15 40

Taller d’escenes 
de pràctica teatral

Aula de Teatre
Carles Pons

SASC Del 15 d’octubre de 2012 al
10 de maig de 2013

16 144

Curs Aula de Teatre SASC Del 15 d’octubre de 2012 al 18 144



Activitat Lloc Organitza Data Assistència Hores

d’interpretació Carles Pons 17 de maig de 2013

Curs d’iniciació al
teatre

Aula de Teatre
Carles Pons

SASC Del 17 d’octubre de 2012 al
24 de maig de 2013

20 144

Taller de dansa 
contemporània. 
Segon semestre 

Aula de Teatre
Carles Pons

SASC Del 5 de febrer al 9 de maig
de 2013

10 40

Flamenco en red. 
Curso 
universitario de 
iniciación al 
flamenco. Quarta 
edició 

Formació 
semipresencial

Del 13 de novembre de 
2012 al 12 d’abril de 2013

15 50

TOTALS 129 682

 

Aula de Música

De l’Aula  de  Música  cal  destacar  el  procés  formatiu  i  continu  de  la  Big  Band  i  de  l’Orfeó
Universitari, que un any més es consolida i es pot comprovar tant en els concerts durant el curs com
en els concerts finals.

Activitat Lloc Organitza Data Assistència Hores

Espai de 
Música Vocal - 
Orfeó

Aula 
2106 
FCHS

SASC Del 3 d’octubre de 2012 al 31 de 
maig de 2013

53 360

Taller de Big 
Band

Aula 
2123
FCHS

SASC Del 31 d’octubre de 2012 al 22 
de maig de 2013

18 60

Taller de 
Llenguatge i 
improvisació 
del jazz

Aula 
2123 
FCHS

SASC Del 31 d’octubre de 2012 al 15 
de maig de 2013

18 20

TOTALS 89 440

Aula de Cinema i Creació Juvenil

L’Aula de Cinema i Creació Juvenil ha mantingut l’oferta d’activitats formatives, entre les quals
destaquen principalment el treball i impacte del Taller de vídeo Trastorn visual, que, amb més de
vuit  anys  d’existència,  s’ha  convertit  en  un  referent  en  la  creació  visual  en  la  comunitat
universitària.

Cal destacar també el Taller d’escriptura creativa, no només pel nivell d’alumnat i la satisfacció
amb el curs, sinó pel nivell de publicacions individuals, tant de les persones assistents al curs com
dels seus director i directora. 



Activitat Lloc Organitza Data Assistència Hores

Taller d’escriptura
creativa

Aula 
HA0006AA- 
FCHS

SASC Del 16 d’octubre de 
2012 al 30 de maig de 
2013

61 100

Taller de guió de 
cine avançat

HA1116AA SASC Del 15 d’octubre al 19 
de desembre de 2012

14 60

Taller de vídeo 
Trastorn Visual

Aula TI2024TA- 
ESTCE

SASC Del 15 d’octubre al 20 
de desembre de 2012 

11 82

Taller de CòmiCS TD2302AA- 
ESTCE

SASC Del 15 d’octubre al 18 
de desembre de 2012

15 40

Taller de vídeo 
Trastorn Visual

TI2024TA-
ESTCE

SASC Del 18 de febrer al 25 
d’abril

12 82 

TOTALS 113 364

 

Aula de Fotografia
Activitat Lloc Organitza Data  Assistència Hores

IX Jornades 
d’Imatge. 
Reinventant la 
nostra fotografia

Museu de Belles 
Arts de Castelló

SASC Del 27 de novembre al 
4 de desembre de 2012

17 7,5

Conferència 
d’Amnistia 
Internacional 
sobre els drets 
humans

Llotja del 
Cànem

SASC 14 de desembre de 2012 27 2

TOTALS 44 9,5

Programa d'extensió universitària

La formació més a prop

Un dels pilars fonamentals del Programa d’Extensió Universitària és la formació i la introducció de
continguts teòrics i pràctics entre la població participant. Com a complement a les conferències, la
formació permet  una implicació major  del  públic i  una major interrelació entre aquest i  el  seu
entorn. La coordinació de la formació implica una programació de continguts i d’activitats i un
seguiment de l’evolució de cada una de les iniciatives adjudicades.

En 2012, 30 empreses han oferit un total de 129 activitats formatives, repartides entre cursos i
tallers; això representa una oferta molt completa i extensa i que, sens dubte, respon a les necessitats
dels municipis que participen en el projecte.

S’han presentat 30 sol·licituds en la primera convocatòria i dues més en la segona convocatòria, a
partir de juliol, de les quals s’han dut a terme 15 tallers i cursos amb un total de 207 participants.



Activitat Lloc Organitza Data  Hores Assistència

Taller de galetes 
decorades

Castellfort SASC Del 30 de juliol a l’1 
d’agost de 2012

6 27

Taller de cupcakes Cinctorres SASC 20 i 21 de novembre 
de 2012

6 15

Taller de foment de 
cooperativisme i 
l’economia social

Forcall SASC 24 i 31 d’octubre de 
2012

6 7

Taller de coaching Forcall SASC 14 de maig de 2012 4 6

Taller de tast de vi Herbers SASC 3 i 10 d’agost de 
2012

6 20

Dansa oriental 
conscient

La Mata SASC Del 6 de setembre al 
4 d’octubre de 2012

10 9

Tallers de creació 
artesanal

La Pobla de 
Benifassà

SASC 8 d’agost de 2012 6 20

Taller de 
marroquineria

Portell de 
Morella

SASC 16 i 17 d’agost de 
2012

6 15

Taller de pintura a 
l’aigua en taulells

Sant Rafael 
del Riu

SASC 14 i 15 de setembre 
de 2012

6 9

Taller de creació i 
realització de cabuts

Vallibona SASC 10, 17, 21 i 24 
d’agost de 2012

12 10

Catalogació del 
Patrimoni

Vilafranca SASC 3, 10 i 17 de 
novembre de 2012

8 8

Catalogació del 
Patrimoni

Vilanova 
d’Alcolea

SASC 14, 21 i 28 d’abril i 9 
de juny de 2012

6 12

Artesania: raku Vilanova 
d’Alcolea

SASC 30 i 31 de juliol de 
2012

6 19

Restauració de 
mobles

Villores-
Sorita

SASC De l’1 al 22 d’agost 
de 2012

20 11

Cupcakes Todolella SASC 17 i 18 d’octubre de 
2012

6 19

TOTALS 114 207



 Taller de cupcakes a la Todolella

 Taller de catalogació a Vilanova d’Alcolea



Formació tècnica

La formació és, sens dubte, un dels pilars del Programa. A més de l’oferta formativa adreçada al
públic en general, oferim formació específica als tècnics membres de la Mesa Tècnica. D’aquesta
manera,  pretenem  elevar  el  nivell  de  capacitació  dels  agents  implicats  en  processos  de
desenvolupament.

Aquest  any hem continuat  amb l’itinerari  formatiu en format  seminari:  reflexió-acció sobre les
polítiques socioculturals en el món rural.

Amb aquesta proposta hem acreditat la participació dels agents culturals en el Programa d’Extensió
Universitària en un context d’aprenentatge cooperatiu.

Un total de 66 hores de formació tècnica, a la qual han assistit un total de 122 persones.

Jornades de Cooperativisme i Economia Social 

Data de realització: 21 de març Municipi: UJI   Ponent: Diversos   Hores: 5  

Nombre de participants: 8

Taller de Pensament Complex. Complexitat, Caos i Metamorfosi

Data de realització: 28 de març, 4 i 25 d’abril Municipi: UJI   Ponent: Francisco Marco    

Hores: 15  Nombre de participants: 7

Taller de Formació a Tècnics del Projecte Desperta

Data de realització: 23 i 24 de maig Municipi: UJI  Ponent: Diversos    Hores: 8

Nombre de participants: 20

Serendipitat i Guerrilla. Estratègies per a la Supervivència 

Data de realització: 20 i 21 de juny  Municipi: UJI Ponents: Cristina Riera i Joan Pedregosa  

Hores: 12 Nombre de participants: 11

V Seminari d’Estiu País@Rural 

Data de realització: 27 de juny Municipi: UJI  Ponent: Diversos Hores: 6

Nombre de participants: 26

Taller de Twitter

Data de realització: 3 d’octubre i 22 de novembre  Municipi: UJI 

Ponent: Enrique Salom Marco  Hores: 4   Nombre de participants: 15

Xv Jornades d’Avaluació del Programa d’Extensió Universitària 

Data de realització: 7 i 8 de novembre Municipi: Ares   Ponent: Diversos   

Hores: 12  Nombre de participants: 20

Jornades d’avaluació i reflexió sobre el treball fet al llarg de l’any. 

Xv Jornades d’Avaluació del Programa d’Extensió Universitària (II) 

Data de realització: 20 de desembre Municipi: UJI    Ponent: Diversos   



Hores: 4  Nombre de participants: 15

Projecte ARA (Aula Rural Abierta)

Els objectius del projecte ARA

Desenvolupar el  programa de FPA als municipis  de l’Alt  Palància que no estan integrats  en el
Consorci de Formació de Persones Adultes.

Impulsar la creació d’estructures estables dedicades a la formació en cada un dels municipis que
participen de manera habitual en el projecte.

Desenvolupar programes dirigits a un major nombre de grups socials.

Compartir  propostes  de  formació  que  impliquen  el  compromís  institucional  de  les  localitats
participants.

Ajustar les activitats a les necessitats de formació de cada municipi.

Dinamitzar les localitats sense centre FPA.

Municipis participants: Assuévar, Barraques, Xóvar, Pina, Sot de Ferrer i Teresa

Formació sol·licitada: Pilates, gimnàstica de manteniment i taller de memòria

Cursos d’estiu

En la tradicional trobada formativa estival s’han realitzat nou cursos, en els quals s’ha inscrit un
total de 235 persones; han formalitzat la matrícula 204, i han assistit als cursos 184. 

Curs Lloc Data Assistència

Ciència i tecnologia dels materials 
ceràmics: reptes en el segle XXI

El Termet
Vila-real

1, 2, 3, 4 i 5 de juliol 20

Rehabilitació neurocognitiva en 
trastorn mental greu

Aula magna de la FCHS.
UJI

4, 5 i 8 de juliol 27

Gènere, resistència ciutadana i 
educació crítica

Llotja del Cànem 9, 10 i 11 de juliol Suspès

Noves formes d’expressió artística; 
tecnologies digitals en la producció 
literària

Sala de graus 1. FCHS. 
UJI

10, 11 i 12 de juliol 11

Periodisme 2.0. Nous territoris per 
a la informació

Centre de formació 
Josep Barberà i Ceprià. 
Benicàssim

10, 11 i 12 de juliol 21

Neuromàrqueting. Sabem realment 
el que pensen els consumidors del 
nostres productes i marques?

Sala de premsa de 
Rectorat. UJI

15 i 16 de juliol 19

Mites i metamorfosis en l’art Sala de graus 2. FCHS. 
UJI

15, 16 i 17 de juliol 25

Positivitza’t: desenvolupa la teua 
felicitat i fortaleses (segona edició) 

Aula HD0228AA. FCS. 
UJI

15, 16 i 17 de juliol 29



Moviments socials, comunicació i 
ciutadania

Aula HA1008AA. 
FCHS. UJI

15, 16, 17 i 18 de 
juliol

15

Hi ha oportunitats per a 
emprenedors en el medi rural?

Casa Abadia. Castelló de
la Plana

16, 17 i 18 de juliol Suspès

Instantànies EACC. Castelló de la 
Plana

23, 24 i 25 de juliol 17 

Life Cycle Thinking i el medi 
ambient

Aula Magna de 
l’ESTCE. UJI

24, 25 i 26 de juliol Suspès

Nombre total d’assistents 184 

 Inauguració del curs 1. Ciència i tecnologia dels materials ceràmics: reptes en el segle XXI, a l’Auditori Municipal de 
Vila-real.



 
Curs d’estiu 2. Rehabilitació neurocognitiva en trastorn mental greu. Inauguració a la FCHS (UJI). 

 

Curs d’estiu 2. Rehabilitació neurocognitiva en trastorn mental greu. Alumnat. 



Curs d’estiu 5. Noves formes d’expressió artística: tecnologies digitals en la producció literària. Inauguració a la FCHS 
(UJI). 

 Curs d’estiu 6. Periodisme 2.0. Nous territoris per a la informació, a Benicàssim. 



Curs d’estiu 7. Mites i metamorfosi en l’art. Inauguració a la FCHS (UJI). 

  Curs d’estiu 8. Positivitza’t: desenvolupa la teua felicitat i fortaleses (segona edició). Inauguració a la FCS (UJI). 



 Curs d’estiu 11. Instantànies (tercera edició). Inauguració a l’EACC, a Castelló. 



Programa d'estudis per a persones majors

El  programa de  formació  permanent  «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 i de
les 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 a 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 de les persones majors no està destinada a la preparació professional, sinó
que prioritàriament serveix per a la realització personal de l’estudiantat 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 de l’estudiantat major que vulga 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 a 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 3r curs de la Universitat per a Majors, curs 2012-13 

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 se centren tant en el resultat de
l’aprenentatge com en el procés de com es produeix aquest per 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 manera 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 característiques
específiques  que tenen,  han de ser  impartides  de manera continuada i  suposen un complement
necessari  per  a  la  formació  integral.  La  docència  s’ha  realitzat  de  manera  participativa.  Les
exposicions magistrals s’han alternat amb col·loquis i activitats en grup. El professorat ha estat
majoritàriament de la Universitat Jaume I, si bé s’han convidat també altres professionals o experts
en determinades matèries. 



 
Classe de postgrau de la Universitat per a Majors

Pel que fa a les assignatures troncals i optatives, durant el curs 2012-13 s’han oferit un total de
2.543,5 hores lectives entre graduat Sènior i postgraduat.

Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques

S’han  realitzat  936  inscripcions  en  assignatures  d’Aptituds  Tecnològiques  i  Lingüístiques,
realitzades per 510 persones diferents, per tant, el 55% 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 93.549 visites des d’octubre de 2012,
amb 465.394 pàgines servides, sent així un referent, tant per a l’alumnat com per a altres persones
que busquen obtenir  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.

• La WikiSenior i el blog d’antropologia segueixen sent portals actius i seguits per la comunitat 
internauta.

• Aquest curs s’han organitzat seminaris i tallers d’actualització: WikiSenior, blog 
d’antropologia i xarxes socials.

Per a fer possible tot això, ha participat en el programa un total de 81 professors i professores.

Més de 40 estudiants i estudiantes s’han inscrit en les classes de conversa d’anglès. I al curs d’estiu
English Summer Course s’han matriculat més de 15 estudiants i estudiantes. 

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  modalitat de producció com de recepció.

Aquestes  habilitats  es  veuen 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.

Dins de l’aprenentatge de llengües també s’ha cursat l’assignatura de Valencià en Pràctica, en la
qual s’ha dut a terme les habilitats, gramàtica, comprensió oral i escrita de la llengua, a més de
lectures d’obres en valencià i, a banda, recordar la història de la llengua. 



  
Classe de Valencià 

Treballs d’investigació

Cal entendre que l’aprenentatge pot ser fruit del mestre o de la mestra que ens ensenya, però és sols
amb la incorporació i  assimilació pel mateix 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, la negociació, l’opinió crítica, etc. Aquest curs acadèmic, tots els i les alumnes de tots els
cursos 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, 42 estudiants i estudiantes han realitzat treballs en
primer i en segon curs del grau Sènior, 35 treballs en postgraduats exposats i 35 en tercer curs.
Aquests treballs estan disponibles en la Biblioteca de la Universitat per a Majors i en la pàgina web
d’aquesta: http://www.mayores.uji.es.



  
Presentació de treballs d’investigació

Projectes d’investigació de final de grau

Cal entendre la realització d’aquest projecte com una manera de culminar i de retornar a la societat
tot el que s’ha après durant els tres primers anys. Des del punt de vista pedagògic, la realització
d’aquest  treball  representa  una  manera  de  posar  en  pràctica  la  capacitat  d’anàlisi,  de  síntesi  i
d’investigació, d’un tema que tria l’alumne o l’alumna. Representa també una tasca després de tres
anys, on l’estudiantat es converteix així en una persona capaç de produir nou coneixement.

S’hi han presentat 35 treballs tots ells tutoritzats per professorat de la Universitat Jaume I. Alguns
d’aquests van ser defensats en un acte públic, el 15 de maig. La gran majoria ja estan disponibles en
la  Biblioteca  de  la  Universitat  per  a  Majors  o  bé  en  la  pàgina  web  d’aquesta:
http://www.mayores.uji.es.



  
Defensa dels projectes d’investigació de final de grau 

Activitats de dinamització sociocultural

Cal entendre-les com les aules a l’aire lliure, en les quals es fa possible ensenyar art o història sense
usar llibres i sí observant. Presenten, a més, una magnífica oportunitat per a conèixer el patrimoni
historicoartístic  que  ens  envolta,  estudiar-lo  amb  més  profunditat  i  desenvolupar  els  temaris
estudiats en classe. S’ha 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’aquestes s’ha realitzat a museus, edificis i universitats de Granada, Girona, València i Alacant. 

  
Activitat de dinamització sociocultural. 

Visita a la Universitat de Granada. Primer, segon, tercer curs i postgrau. 15, 16, 17 i 18 de març 

Activitats extraacadèmiques

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, VoxUji Sènior.

Taller de Senderisme 

S’han realitzat deu 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 bloc de senderisme: http://mayores.uji.es/blogs/senderismo el qual ha tingut
un total de 16.595 visites. Han realitzat part del Camí de Sant Jaume i, del 25 de juny a l’1 de juliol,



36 alumnes han participat en una activitat als Pics d’Europa. 

Taller d’Art dramàtic

Permet d’aprendre i d’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. Es va representar al Teatre Municipal de
Vinaròs i al teatre saló Begoña, del Port de Sagunt. S’ha actuat en benefici de l’ONG Cáritas en els
dos casos. 

Taller d’Educació musical activa

Amb el propòsit de desenvolupar la veu i l’oïda, a més de conèixer cançons de diferents parts del
món. Ens han oferit diversos concerts: de Nadal, de Primavera, a Sant Mateu i a Castelló. S’ha
actuat en benefici d’ONG: Creu Roja i bancs d’aliments. 

VoxUJI 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 30 programes.

Revista Renaixement

Tots els alumnes i totes les alumnes poden escriure articles en la revista de la Universitat per a
Majors «Renaixement» , i  donar a conèixer, d’aquesta manera, experiències o fets a la resta de
societat. Aquest curs s’han editat trets números, un d’aquests dedicat específicament als treballs de
final de grau.

Investigació

La pedagogia i la docència són àmbits de la ciència en constant evolució, més encara quan els
destinataris i les destinatàries són els majors o s’hi apliquen noves eines.

La innovació, la millora i l’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, en les quals es pretén la col·laboració i l’intercanvi de
coneixements i de bones pràctiques.
La Universitat per a Majors coordina dos projectes europeus, on participen, en total, 18 universitat s
europees: 

• Majors en la Societat del Coneixement http://www.seniorsks.eu   
• Avaluació i augment de la qualitat de vida a través de l’educació http://www.edusenior.eu   
• A més,  amb la  Seu del  Nord  (Ajuntament  de  Sant  Mateu),  també  coordina  el  projecte

europeu Active Life Learning http://www.activelifelearning.eu 
Aquests projectes tenen el suport del programa d’Aprenentatge Permanent de la Comissió Europea.

Aula per a majors en les seus

Durant  el  curs  2012-13,  la  Universitat  per  a  Majors  ha  continuat  estant  present  en  la  Seu  de
l’Interior, en la Seu del Nord, en la Seu dels Ports i en la Seu del Camp de Morvedre. La presència
de les activitats docents de la Universitat per a Majors en les seus ha tingut com a objectiu la no
discriminació de les persones ni per edat ni per territori. 

http://www.edusenior.eu/
http://www.seniorsks.eu/


Les aules  per  a  majors  en les  seus  fan possible  que també les  persones  majors  de les  nostres
comarques  tinguen  l’oportunitat  d’ampliar  coneixements  científics  inherents  a  la  reflexió
universitària,  compartir  experiències  i  establir  vincles amb els  estudiants  i  les estudiantes de la
Universitat Jaume I.

287 estudiants i estudiantes han pogut gaudir de les aules per a majors en les seus, on s’han impartit
918 hores  d’assignatures  i  nou assignatures  de  noves  tecnologies.  L’estudiantat  de  les  seus  ha
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 i d’estudiantes 

Un total de 935 estudiants i estudiantes s’ha matriculat durant el curs 2012-13 (332 en graduat
Sènior, 316 en postgraus i 287 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 oferit quatre postgraus de
sis assignatures cada un. En aquesta oferta s’ha aconseguit que l’estudiantat puga elegir l’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 i les estudiantes.

Per últim, els 287 alumnes de les seus s’han distribuït de la següent forma: 132 en la Seu del Nord,
62 en la Seu de Camp de Morvedre, 62 en la Seu dels Ports i 31 en la Seu de l’Interior.

Convergència Europea

CONVERGÈNCIA EUROPEA

Les accions de convergència dutes a terme durant el curs acadèmic 2012-13 han estat les següents:

Formació/difusió

Dins de les accions emmarcades en formació destaquem:
• IV Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris, celebrada durant els dies 8 i 9 de juliol, la 

qual es va centrar en el procés de seguiment i renovació dels títols universitaris i en el present i 
futur de la universitat espanyola. Va participar-hi un total de 91 persones de diferents 
universitats espanyoles i es va presentar un total de 57 comunicacions.

• 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’ha superada un total de 1.209 estudiants i estudiantes, 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 2012-13 

s’hi ha publicat un total d’onze articles, relacionats amb els nous títols de grau implantats en 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, Cultura i Esport, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
i la Universitat Jaume I. D’altra banda, s’actualitza tota la informació relacionada amb els plans
d’estudi de grau, màster i doctorat 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 ca ontenir els apartats més rellevants de la 
memòria de verificació.

• Aplicació «Verifica UJI». Aquesta eina informàtica ha estat utilitzada per les comissions 
acadèmiques internes que han elaborat els títols de grau i de màster. La novetat d’aquest curs 
ha estat la incorporació dels nous programes de doctorat adaptats al reial decret 99/2011.

• Assistent d’harmonització. Per al curs 2012-13, hi ha un total de 14 assignatures planificades 
mitjançant l’aplicació informàtica.

Informació acadèmica i assesorament educatiu

Fires

Com l’any passat  hem col·laborat  amb el  Servei  de Publicacions  i  Comunicacions  a  l’hora  de
subministrar la informació dels plans d’estudis en tríptics i per a tot el que se’ns necessite, incloent-
hi el màrqueting directe.

La Universitat Jaume I ha estat present en diverses jornades i fires d’informació i d’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

Unitour 31 de gener (201 3 ) València

Portes Obertes a la Societat 13, 19 i 27 de febrer (2013) UJI. Castelló

FIEP 28 de febrer (2013) València 

Fira de l’estudiant Del 4 al 7 de març (2013) Gandia, València

Connecta amb la Ciència 24 i 25 d’abril (2013) Sagunt, València

Juventud Activa 26, 27 i 28 d’abril (2013) Terol

Expoebre De l’ 1 al 5 de maig (201 3 ) Tortosa, Tarragona

Fira de l’estudiant Del 7 al 10 de maig (201 3 ) Xàtiva, València

Educación y Empleo 18 i 19 d’octubre (2013) Saragossa



Assistència  del  personal  d’InfoCampus  a  jornades  i  trobades  celebrades  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 a 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 València els dies 25 i 26 d’octubre de 2012 i van ser organitzats per la Universitat
Politècnica de València amb el nom de « Programes d’acollida a estudiants universitaris de nou
ingrés », i a Toledo els dies 8, 9 i 10 de maig de 2013 organitzats per la Universitat de Castella-La
Manxa amb el títol « La coordinació dels SIOU amb els serveis universitaris, com assumir el repte?
». 

D’altra banda, a la Universitat Politècnica de València es van celebrar, el 29 de novembre de 2012,
les XII Jornades d’Orientació a les quals va assistir-hi personal d’informació de l’UJI. En aquesta
edició es van tractar, entre altres, les novetats en l’accés a la universitat. 

Finalment,  el  personal  d’informació  va  assistir  a  cursos  de  formació  de  diferents  temàtiques,
organitzats per l’àrea de formació del Servei de Recursos Humans de l’UJI.

 

Informació acadèmica

Les sol·licituds d’informació ateses per InfoCampus, de l’1 de juliol de 2012 al 30 de juny de 2013,
han estat  en total  83.564; d’aquestes,  42.417 van ser en persona; 37.032 per telèfon, 1.256 per
correu  electrònic,  2.174 mitjançant  la  bústia  institucional  de  consultes,  queixes,  suggeriments  i
felicitacions i 689 consultes han estat tramitades mitjançant el xat de matrícula (actiu durant els
períodes de matrícula i d’ampliació de matrícula).

Aquestes dades fan referència al nombre de persones que han plantejat consultes d’informació.

D’altra banda, des de InfoCampus es gestiona la base de dades d’habitatge de l’UJI per a difondre
ofertes de pisos en lloguer o compartit. Durant el període de l’1 de juliol de 2012 al 30 de juny de
2013, aquesta base de dades ha rebut 32.582 consultes. En aquest període s’hi han introduït 992
ofertes noves i se n’han modificat 5.300.

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, compravenda, esports, informàtica,
treball (oferta/demanda), etc. En el mateix període de temps, aquesta base de dades ha registrat
5.051 accessos, s’hi han introduït 153 ofertes noves i 948 han estat modificades.

Finalment, mitjançant la base de dades del Rodador, la qual conté convocatòries de beques, premis,
congressos i cursos, s’ha donat difusió al voltant de 861 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 a contextualitzar la Universitat, les titulacions i 
un itinerari per les diferents instal·lacions. 

Durant el curs 2012-13 s’han realitzat un total de:
• 2 9 visites concertades al campus del programa general amb un total de 1.076 participants 

procedents d’aquestes entitats: Escola Infantil la Lluna (29 i 30/11/2013), CEIP Cervantes, 
Escola Infantil UJI, Mater Dei, IES Serrà Espadà, IES Vila Roja (17/01/2013), CEIP Carmen 
Martín, CEIP El Peixet, IES Vila Roja (08/02/2013), Soler i Godes Infantil, Fundación 
Síndrome de Down (13 i 27/03/2013), IES El Puig, Soler i Godes Primària, Villa Fátima, 
Alfinach, Consolació, Liceo, Lope de Vega, S o gorb, CEE Castell Vell, Col·legi Virgen del 
Carmen, Escola Infantil UJI (16/05/2013), IES Francesc Ribalta, CEIP Herrero, IES El 
Caminàs, Secretariado Gitano, Penyeta Roja 

Cal  destacar  la  reducció  de  sol·licituds  de  visites  en  referència  a  altres  cursos  acadèmics,  a
conseqüències de les retallades econòmiques.

Des del passat curs acadèmic es va iniciar un programa de col·laboració amb UJI-Voluntària per a
formar i donar suport al programa de Visites al Campus que du el nom: UJI-Voluntària. Programa
Ensenyem la Universitat. Han participat un total de 14 voluntaris i voluntàries.

La valoració que ens han donat dels centres al Programa ha estat de 4,06 sobre 5.

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 13, 19 i 27 de febrer de 2013 s’ha organitzat la XXII edició de les Jornades de Portes
Obertes, dirigides als centres d’ensenyament secundari. El nombre de centres participants ha estat
de  53 i  l’estudiantat  assistent  de  3.558.  La  valoració  d’aquesta  activitat  va  donar  un  índex de
satisfacció general de 4,04 sobre 5.

Com a aspecte que cal destacar, s’ha comptat amb 16 estudiants i estudiantes de la Universitat,
voluntaris, que han realitzat l’acompanyament de l’estudiantat de secundària i han estat en els punts
d’informació dels centres. 

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 juny.



El nombre total d’accions que s’han realitzat, dividides per modalitats, ha estat de: 
• 41 xarrades UJI (tres de les quals han estat dirigides a pares i mares). 

• Cinc tallers web. 
• Dues xarrades temàtiques de titulació (Comunicació Audiovisual i Periodisme, Enginyeria 

Elèctrica i Enginyeria en Tecnologies Industrials). 

• Dues xerrades 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 50 i la satisfacció
general ha estat de 4,01 sobre 5. 

Practica a l’UJI 

Des del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de la Universitat Jaume I, aquest
curs s’ha impulsat de manera institucional la tercera edició d’un projecte referent a la realització de
pràctiques dels diferents graus dirigides a l’estudiantat que cursa 1r i 2n 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 manera
pràctica i de facilitar la presa de decisions del futur estudiantat universitari. 

En  aquestes  pràctiques  han  participat  més  de  1.500  estudiants  i  estudiantes  (aquesta  xifra  és
superior a la d’edicions anteriors) i s’han fet a les instal·lacions de la Universitat Jaume I. 

Les  propostes  tenen  un  caràcter  aplicat  i  es  plasmen,  en  funció  de  cada  un  dels  graus,  en
simulacions, pràctiques de laboratori, resolució de casos, jocs de rol, etc. 

S’ha incrementat l’oferta de manera que un total de 18 graus s’han implicat: 10 graus de l’Escola
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i vuit graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques. 

Jornada per als majors de 25, 40 i 45 anys

Es van realitzar dues jornades informatives a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, el
dia 29 de gener, dirigida a les persones que es presenten a les proves per als majors de 25 i 45 anys,
i el dia 30 de gener, dirigida a les persones que es presenten al procediment per a majors de  40
anys.  L’activitat  tenia  dos  vessants:  una  primer  referent  a  una  xerrada  sobre  l’accés  (proves,
procediment de selecció, estructura, etc.),  i  una segona part,  centrada en la Universitat  Jaume I
(títols de grau, serveis, departaments, etc.). El nombre total de persones assistents va ser de 59 (29
per majors de 25 i 45 anys i 30 per a majors de 40 anys).

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: 

Primera Jornada d’Orientació (16/11/2012)

• Orientadors assistents: 81
• Valoració satisfacció: 4,5 (escala d’1 a 5)

• Programa de la jornada:
La prevenció del ciberassetjament mitjançant el currículum i la tutoria.

Seminari de formació per a pares d’alumnes d’educació secundària: TIC -Un repte per a
adolescents i pares-.
Propostes i informació de la Unitat de Suport Educatiu (USE) per al curs 2012-13.



Seminari «Los equipos psicosociales de familia y su relación con el entorno», que va tindre 
lloc el 12 d’abril de 2013 amb  una assistència de 50 persones. 

Segona Jornada d’Orientació (16/05/2013)

• Orientadors i orientadores assistents: 50 
• Valoració satisfacció: 4,57 (escala d’1 a 5)

• Programa de la jornada: 
Estudis internacionals a l’UJI: Economia i Empresa, Enginyeria i Arquitectura Tècnica.

Novetats en l’accés 2013 (PAU, preinscripció i matrícula, xarrades informatives, etc.). 
• Nous programes USE: Colònies científiques i coordinació secundària-UJI. 

• Es convoca el cinquè Concurs d’Elaboració de Materials d’Orientació per a l’Ensenyament 
Secundari. 

• Entrega del premi del quart Concurs d’Elaboració de Materials d’Orientació per a 
l’Ensenyament Secundari a Antoni Vaquer Chiva, de l’IES Sos Baynat, pel treball « Gestió del 
departament d’orientació -Aplicació en base de dades accés per a la gestió del treball de  
l’orientador- » . 

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.

Primera reunió informativa (19/10/2012)
• 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 2012-13 

• Els títols de grau de la Universitat Jaume I
Segona reunió informativa (27/06/2013)

• Aspectes d’informació i orientació universitària
• Resultats de les PAU dels majors de 25 i 45 anys del curs 2012-13 

• El paper dels centres de formació de persones adultes en la preparació de les proves
• Propostes de treball per al curs acadèmic 2013-14, pels centres de FPA i de la Universitat

• Informació de la Unitat de Suport Educatiu

Realització de Seminaris específics de matèria per al professorat dels CFPA:

• Comentari de text
• Castellà

• Matemàtiques

Es van dur a terme el 14/01/2013 de 10 a 13 hores.

Jornades d’acollida

Per  desè  any  consecutiu  s’han  realitzat  les  Jornades  d’acollida  per  a  facilitar  l’adaptació  i  la



integració de l’estudiantat de nou ingrés. Aquestes jornades van tenir lloc els dies 10, 11, 12 i 13 de
setembre de 2012, amb una participació de 1.010 estudiants i estudiantes.

La satisfacció general amb l’activitat, en una escala d’1 a 5, ha obtingut una puntuació de 4,02, la
valoració de la Guia d’acollida entregada ha estat de 4,22. 

Programa: Forma’t a l’UJI!

Aquest  programa  té  com  a  finalitat  facilitar  l’adaptació  de  l’estudiantat  procedent  d’altres
províncies que vulga 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: València (243), Alacant (76), Terol (23), Saragossa (9), Osca (3), 
Tarragona (9), Lleida (1), Barcelona (2), Albacete (37), Conca (61), Ciudad Real (4), 
Guadalajara (1), Toledo (2), Múrcia (8), Almeria (1), Cadis (1), Còrdova (1), Granada (1), Jaén 
(1), Santa Cruz de Tenerife (2), Las Palmas (6), Cantàbria (3), Àvila (1), Lleó (1), Palència (1), 
Madrid (3), Illes Balears (3), La Rioja (1) i Biscaia, en total, 505 centres. Aquests reben 
periòdicament informació adient a cada període del curs sobre la Universitat Jaume I. A més, 
també se’ls envia el Vox-UJI, elaborat especialment per als centres de secundària.

• Contacte amb els pares i les mares de l’alumnat de fora de Castelló, matriculat a l’UJI, que 
vénen de fora de la nostra Comunitat,  mitjançant una carta de presentació i un Vox-UJI en 
castellà.

• Sis xarrades en tres centres de València, dirigides a l’alumnat de batxiller i al professorat del 
mateix, perquè coneguen l’UJI i l’oferta acadèmica.

• Creació del Vox-UJI en castellà, versió dirigida als instituts, i a la difusió d’aquest pels IES 
d’altres províncies.

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 SCP). 
• Full informatiu d’accés a la universitat (notes de tall, ponderacions, preinscripció, matrícula, 

etc.) amb el SCP. 

• Guia de portes obertes per a l’estudiantat i els orientadors i les orientadores dels centres 
d’ensenyament secundari.

• Guia d’acollida per a l’estudiantat entrant.

• Nou disseny de la pàgina de futur estudiantat (en coordinació amb el SCP).
• Pàgina web transició secundària-UJI: http://www.uji.es/infopre/trans/. Durant aquest curs cal 

destacar de la pàgina:

• Disseny i elaboració de les monografies dels dos nous graus oferits (GAP i Videojocs) en 
valencià i espanyol . 

• Elaboració de les taules de ponderacions de batxillerat per a l’accés a la universitat 2015. 

En el curs acadèmic 2012-13 les visites a la pàgina de transició secundària-UJI han estat d’un total
de 66.863. 



• 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 el nombre de visites durant aquest curs ha estat de 22.612.

En la de majors de 40 anys, el nombre de visites ha estat de 2.668.

I finalment, la de majors de 45 anys ha registrat 4.332 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 referida a la normativa, presentació de les titulacions, serveis de la universitat, PMF, 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 es coordina l’actualització dels continguts de les assignatures en el LLEU.

Suport psicopedagògic a l’estudiantat de la Universitat Jaume I

• Els tècnics i les tècniques de la Unitat de Suport Educatiu han atès un total de 77 consultes 
d’orientació acadèmica. És de destacar l’augment de consultes aquest últim curs pel que fa a 
l’anterior (23 consultes més en el mateix període de temps). Més de la meitat de les persones 
assessorades són estudiantat universitari (52%), la resta són estudiantat de secundària, titulats, 
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.

• Canvi de carrera.
• Opcions per a continuar estudis, màsters, postgraus i cursos d’especialització i de formació

contínua, etc. 

• D’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- u niversitat i de la pàgina web 
d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. Aquest any el nombre de consultes ha estat de 
138 . El nombre de respostes referents a transició secundària- u niversitat ha estat de 47 i 
les referents a majors de 25, 40 i 45 anys, de 91. 

• Assessorament personalitzat (presencial, telefònic o per correu electr ò nic). El nombre 
total de consultes ha estat de 1 63; d’aquestes, 49 corresponen a persones majors de 25, 40 
i 45 anys que volien accedir per aquestes vies i 1 14 consultes d’accés d’altres col·lectius 
(futurs estudiants i estudiantes , pares i mares, orientadors, etc.). 

• Durant aquest curs 201 2- 1 3 s’ha continuat amb la implanta ció d el Programa d’ acció tutorial
u niversitari (PATU) dirigit a alumnat de primer curs. L’objectiu d’aquest programa és facilitar
la integració dels i de les alumnes de primer a la Universitat Jaume I i, per a portar- l o a terme,



s’utilitza una tutoria mixta, en la qu al els alumnes tutors amb l’ajuda del professorat tutor, que
serveix de guia i de suport,  tutoritzen un determinat nombre d’estudiants i d’estudiantes de
primer  curs. 

L’alumnat de primer s’inscriu voluntàriament en el programa i té, durant el curs, tres reunions
presencials en les quals se’ls facilita i se’ls hi explica informació de relleu, segons en quin
moment del curs. La Unitat de Suport Educatiu fa una sessió de formació per a cada una de les
reunions, tant per a l’alumnat tutor com per al professorat tutor i després són ells i elles els qui
es  reuneixen  amb  els  tutoritzats  i  les  tutoritzades.  A banda  de  les  reunions  presencials,
l’alumnat de primer disposa d’un contacte directe amb el seu alumnat i el seu professorat tutor i
d’una aula virtual on disposen de la informació.

Les titulacions que han participat han estat : 
• Grau en Química

• 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 Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
• Grau en Estudis Anglesos

• Grau en Periodisme
• Grau en Comunicació Audiovisual

• Grau en Psicologia
• Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

• Grau en Tecnologies Industrials
• Grau en Traducció i Interpretació

• Grau en Turisme
• Grau en Història i Patrimoni

• Grau en Humanitats: Estudis Interculturals
• Grau en Arquitectura Tècnica

• Grau en Medicina

En aquesta última titulació, la participació només ha estat de professorat tutor. El professorat ha
estat l’encarregat de tutoritzar l’alumnat de primer, ja que només hi havia alumnat en segon curs i es
va considerar que no estava suficientment madur per a tutoritzar  companys i companyes de primer
curs.

En total hi han participat 48 professors i professores tutors i 86 alumnes tutors i tutores que han
ajudat un total de 562 alumnes de primer.

La satisfacció amb el programa pel professo r at tutor, en una escala d’1 a 5, ha  estat de  4 . La
satisfacció de l’ alumn at tutor, 4,02 i la dels alumnes tutoritzats, 4 . 

Cal destacar un parell de comentaris de l’alumnat tutoritzat, els quals ressalten la importància del
Programa de Tutories: 



• «Suposa una eina molt important d’orientació, sobretot, per als alumnes que entrem nous a la 
Universitat, i una ajuda molt important per ta aconseguir una millor integració.

• Ens ha servit de molt per saber coses que ens poden ser beneficioses i que si no arriba a ser per 
les reunions, molt probablement no ho haguérem sabut.» 

Durant el curs 2012-13 s’ha continuat amb accions de tutoria en grup. Les accions d’enguany han
estat: 

• ACCIONS • VALORACIÓ (ESCALA DE L’1 A 5)

• Taller «He d’expressar-me en públic. Com 
puc fer-ho millor» 

• 4,89

• Taller « Vols superar-te? Potencia els teus 
recursos personals per a aconseguir les 
teues metes » 

• 4,55 

• Taller: «Com escriure correctament un 
treball acadèmic en llengua espanyola?» 

• 4,71 

• Taller: «Saps treballar en grup? Propostes i 
estratègies per a ser més eficaç» 

• 4,21 

Programa «Millora el teu rendiment acadèmic»

Aquest programa ofereix un suport personalitzat a l’alumnat que no ha obtingut els resultats que
esperava  en  les  convocatòries  d’exàmens,  o  que  vol  millorar  les  seues  estratègies  i  tècniques
d’estudi  de  cara  a  altres  convocatòries  d’examen al  llarg  de la  titulació.  Es  treballen  diferents
metodologies i tècniques d’estudi i s’adreça a dos grans col·lectius de l’estudiantat: d’una banda
aquells i aquelles que es presenten a un nombre determinat d’assignatures i no superen les que
esperaven i, per una altra banda, als i a les que, tot i que han obtingut els resultats esperats, volen
millorar els seus resultats per a les properes convocatòries d’exàmens. 

En el curs 2012-13 no s’ha pogut oferir el programa «Millora el teu rendiment acadèmic» tal com
està estructurat, per falta de personal en la Unitat de Suport Educatiu. No es va fer cap tipus de
difusió específica però, tot i així, uns 25 alumnes van demanar de participar-hi. Com que no se’ls
podia donar una resposta individualitzada, llavors es va fer un grup de treball, en el qual en dos
moments durant el primer semestre se’ls hi va donar pautes de grup.

La satisfacció amb aquesta activitat va ser de 4,46 sobre 5. Els i les alumnes van comentar que els
havia ajudat molt; però pensen que el tracte individual haguera estat millor per a aprofundir amb
aspectes més personals.

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  el  compromís tant del professorat com de
l’alumnat,  a  través  d’un  saber  disciplinari.  La  finalitat  d’acompanyar-los  és  millorar  la  seua
competència acadèmica i personal.



Es tracta de fomentar, en aquest alumnat més talentós, la capacitat de reflexió i d’anàlisi de l’entorn
a partir d’un tema que resulte motivant i rellevant per a la titulació que cursa.

Destinataris i destinatàries d’aquestes accions

Aquesta iniciativa s’adreça a dos col·lectius d’estudiantat de batxillerat, per una 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 i les estudiantes 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. 

• Reunió informativa «Sóc Olímpic» amb els estudiants finalistes de les olimpíades, després de 
selectivitat, però abans que facen la preinscripció per a oferir-los, de primera mà, l’oportunitat 
de triar una titulació UJI amb la qual obtindran avantatges formatius i investigadors pels i per 
les professionals dels grups d’investigació implicats en el programa «Estudia i Investiga a 
l’UJI» i amb els estudiants i estudiantes més brillants, per a explicar-los l’existència del 
programa, un cop ja estan matriculats en la titulació. 

Aquest curs es va realitzar un curs de formació per a l’estudiantat que ja feia temps que estava en el
programa per a iniciar-los en aspectes generals sobre el món de la investigació, durant els mesos de
novembre/desembre de 2012. El grau de satisfacció d’aquestes sessions de treball va ser de: 4,63
(escala d’1 a 5). 

Els i les participants aquest curs 2012-13 són un total de 43 estudiants:
• Finalistes de les olimpíades: 17 

• Bona nota d'accés a la universitat: 26 

TITULACIÓ GRUP D?INVESTIGACIÓ ANYS QUE DU
AL PROGRAMA

ACCÉS

Grau en Química

Materials Moleculars 4 Olimpíades

Síntesi Orgànica 4 Olimpíades

GROC-UJI: Grup de Recerca d’Òptica de 
Castelló

2 Notes

Química Bioanalítica 2 Olimpíades

Organic and Medical Chemistry 1 Olimpíades

Química Sostenible i Química 
Supramolecular

1 Notes

Química Analítica en Salut Pública i Medi 
Ambient

1 Notes

Grau en Mecànica Fluids Multifàsics 3 Notes

Grau en Enginyeria en Electricitat, Electrònica i Automàtica 1 Notes



Tecnologies Industrials ISTENER: Enginyeria dels Sistemes Tèrmics
i Energètics

2 Notes

Grau en Disseny 
Industrial i 
Desenvolupament de 
Productes

Enginyeria de Fabricació 1 Notes

Grau en Enginyeria 
Elèctrica

Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics 2 Olimpíades

Grau en Disseny i 
Desenvolupament de 
Videojocs

Robòtica Intel·ligent 1 Notes

Grau en Matemàtica 
Computacional

Geometria Diferencial i Estereologia 2 Notes

Grau en Psicologia

Personalitat i Psicopatologia 1 Notes

Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels 
Trastorns Emocionals

2 Notes

Grau en Medicina

NICE-CIBERNED: Neurociència Clínica i 
Experimental

1 Notes

Addicció i Neuroplasticitat 2 Olimpíades

Psicopatologia de la Salut: Prevenció i 
Tractament 

1 Olimpíades

Neurofarmacologia i Genètica de la Conducta
Motivada

2 Notes

Llicenciatura i Grau en 
ADE

SOGRES: Sostenibilitat i Responsabilitat 
Social Corporativa

3 Olimpíades

Grup de Recerca de Mercats Financers 4 Olimpíades

Grau en Economia Economia Internacional 1 Olimpíades

Grau en FICO Integració Econòmica 1 Olimpíades

Grau en Dret

Dret Penal i Política Criminal 1 Olimpíades

Recerca en Drets Humans i Drets 
Fonamentals

1 Olimpíades

Grau en Criminologia i 
Seguretat

Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat-
CEPS

1 Notes

Grau en Traducció i 
Interpretació

Traducció i Comunicació als Mitjans 
Audiovisuals

4 Notes

Organització i Aprenentatge Virtual, 
Recursos Humans i Ciberpsicologia /IIDL

4 Notes

GENTT 1 Olimpíades

Llengües i Cultures Europees i Nous 
Llenguatges Literaris i Audiovisuals

1 Olimpíades

ECPC: Equipo de Corpus Comparables y 1 Notes



Paralelos de Discursos Parlamentarios 
Europeos 

COVALT: Corpus Valencià de Literatura 
Traduïda.

3 Notes

Grau en Comunicació 
Audiovisual

ÍTACA: Noves Tendències i Processos 
d’innovació en Comunicació. 

2 Notes

ÍTACA: Noves Tendències i Processos 
d’innovació en Comunicació.

1 Notes

Grau en Periodisme Periodisme, Comunicació i Poder 2 Notes

Periodisme, Comunicació i Poder 1 Notes

Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques

Reputation, Brand and Innovate 
Communications Towards Competitiveness

1 Notes

Grau en Història i 
Patrimoni

Iconografia i Història de l’Art 1 Notes

Grau en Humanitats: 
Estudis Interculturals

Investigació Feminista 1 Notes

Grau en Mestre Infantil Endavant: Enfocament de la Diversitat com 
un Avantatge. 

1 Olimpíades

Desenvolupament Cognitiu, Memòria Infantil
i Evolucionisme

1 Notes

Grau en Mestre Primària Noves Tecnologies en Educació 1 Notes

La  valoració,  a  data  10  de  juliol  de  2013,  per  alguns  membres  del  programa  (ens  falten  les
valoracions de la meitat de les persones participants) és la següent:

ESTUDIANTAT

Té una satisfacció general d’haver participat en el programa, en aquest curs acadèmic, de 4,2 punts
en una escala d’1 a 5. I ha fet els comentaris següents:

• « Crec que el programa ha estat un factor molt positiu per a mi en la carrera, ja que m’ha 
permès de conèixer i millorar el nivell acadèmic. A més, és un programa que ofereix moltes 
possibilitats. » 

• « M’ha agradat m olt aquest programa i done les gràcies a aquells que l’han fet possible, i com 
no, al grup de recerca que m’ha acollit. Espere que aquest programa continue durant molts anys
perquè els alumnes puguen gaudir-lo. » 

• «Aquest programa ha desenvolupat en mi un esperit investigador que no només fa que 
m’esforce en el grau i en el grup de recerca, sinó que també m’ha donat una altra opció per al 
futur, ser investigadora, o alguna cosa relacionada amb açò. A més a més, aprenc moltes coses, 
que em serviran per a la carrera.» 

PROFESSORAT

Té una satisfacció general d’haver participat en aquest programa en aquest curs acadèmic de 4,7
punts en una escala de l’1 a 5. I han fet els comentaris següents:

• « El programa é s molt útil per a integrar alumnes en la recerca, per a potenciar la pedagogia 
sobre la matèria a l’interior dels grups d’investigació. » 



• «El trobe interessant i satisfactori.» 

• « El programa d ó na la possibilitat a l’estudiantat de conèixer el món de la investigació i pe l 
que fa al grup, el tutor té la possibilitat de formar i implicar l’estudiantat en aquest àmbit. » 

Respecte  al  professorat  de  secundària  que  ha  contribuït  en  la  preparació  dels  estudiants  per  a
participar en les diferents modalitats d’olimpíades, cal destacar-hi el manteniment del nombre de
participants, amb un total de 72 docents en el present curs, procedents de 30 centres d’ensenyament
secundari diferents. En compensació, a aquests professionals, se’ls prepara un certificat que acredita
la seua tasca en aquesta preparació,  amb una durada de 65 hores, que els  serveix per a mèrits
docents

« I COLÒNIES CIENTÍFIQUES A L’UJI » 

En el curs 2012-13 s’han portat a terme, per primera vegada, les I Colònies Científiques a l’UJI.
Durant la primera setmana de juliol (de l’1 al 5). 

Cal destacar l’alta acceptació de l’oferta d’aquesta l’activitat, atès que inicialment es van rebre 44
sol·licituds de participació i van ser 34 els estudiants acceptats: dos estudiants d’Elx, dos de Múrcia,
cinc de Conca, i 25 de Castelló i província. 

L’oferta es va llançar a tots els centres de la província de Castelló, i als IES de les províncies de
fora, de les quals sol aplegar més nombre d’estudiants a l’UJI, a través del programa «Forma’t a
l’UJI.» 

La difusió es va realitzar enviant la informació sobre la programació, l’import i el procediment de
selecció i sol·licitud, per carta al centre, i es va penjar a la web de l’USE, de manera que tots els
estudiants  pogueren  disposar  de  la  informació.  Els  criteris  de  selecció  van  ser  la  nota  de  les
diferents assignatures vinculades a les matèries fonamentals de les Colònies (Matemàtiques, Física i
Química, Biologia), tant de la primera com de la segona avaluació. I una carta de motivació, en la
qual havien d’explicar perquè volien participar en aquestes Colònies, quina titulació volien estudiar,
i si havien decidit en quina universitat cursar-la. 

Els objectius inicials de les Colònies eren: gaudir i conèixer millor la ciència i la Universitat Jaume
I. I, a través dels tallers i les sessions pràctiques que s’han desenvolupat en cada disciplina, es pot
assegurar que s’han assolit. 

S’ha mesurat la radiació solar, s’ha treballat la física del moviment, han jugat amb imants, s’ha
realitzat un jardí químic, i han treballat indicadors químics casolans, també han tractat, a través del
treball amb insectes, el control biològic de plagues agrícoles i, fins i tot, s’ha determinat els sucres
presents en begudes gasoses, tot açò amb el suport de coneixements matemàtics aplicats a cada
matèria treballada: física, química i biologia.

Aquests  dies  a  l’UJI  també  hi  ha  hagut  temps  per  a  perfeccionar  estratègies  de  cara  a  fer
presentacions en anglès,  i  obtenir  unes pinzellades sobre com està distribuït  un article científic.
Conèixer les fonts de documentació que ofereix la Biblioteca, com a base del coneixement a partir
del  qual  podeu  construir  l’aprenentatge  i,  finalment,  veure  el  treball  digitalitzat,  a  través  de
l’aplicació de les eines informàtiques. 

I, per últim, s’ha conegut la trajectòria d’investigadors i d’investigadores, que desenvolupen el seu
treball  a  l’UJI,  que segurament  ja  tenien interès  per  la  ciència  a l’edat  dels  participants  de les
Colònies, i que els han mostrat com és possible treballar i gaudir del que es fa. 

Aquests dies de convivència han suscitat interessos per les titulacions més científiques i pel món de
la investigació i, per què no dir-ho també? s’han establert vincles d’amistat entre els 34 estudiants
de diversos centres de secundària de la província de Castelló i també de fora de la mateixa, entre
persones que comparteixen les mateixes inquietuds acadèmiques i de futur professional. 



Aquesta activitat, la qual esperem que es puga desenvolupar de nou en edicions pròximes, ampliada
també a unes altres àrees de coneixement, permet sobretot que l’estudiantat obtinga informació de
primera mà que els  permeta prendre decisions vocacionals amb major seguretat  i  menor marge
d’error en el  moment d’escollir quina és la formació que desitgen per a desenvolupar-se en els
àmbits  professional,  acadèmic  i  personal.  A través  de  l’aprenentatge  experiencial,  es  poden
descobrir titulacions en les quals es permeta ampliar coneixements sobre un àmbit d’interès concret,
o fins i tot, descobrir sortides professionals de les titulacions, desconegudes fins al moment. 

La  valoració  que  fan  els  i  les  participants,  del  que  ha  suposat  aquesta  activitat  es  detalla  a
continuació. 

L’estudiantat té una satisfacció general d’haver participat en aquesta activitat en aquesta primera
edició de 4,1 punts en una escala d’1 a 5. 

Les activitats més ben valorades han estat (en la mateixa escala d’1 a 5): 

Dia de la Física 4,2
Dia de la Química 4,9
Dia de la Biologia 4,2
Treball de matemàtiques 4,1
Treball d’anglès científic 4,3
Treball amb eines informàtiques 2,2

També cal destacar la valoració dels materials repartits,  tant els referits  a les matèries tractades
(4,4), com el referent a la universitat i els programes que ofereixen (4,1). 

Les instal·lacions de l’UJI, les quals s’han utilitzat durant les Colònies, i s’han visitat en diversos
moments, s’han valorat amb un 4,7 (5 és a valoració màxima), i s’ha valorat amb un 4,8 el suport
oferit per part dels tècnics de l’USE responsables de l’organització. 

Les activitats que més han agradat (per ordre de preferència) han estat:
• Pràctiques de química.

• Pràctiques de biologia.
• Treball d’anglès científic. 

• Treball de matemàtiques. 
• Pràctiques de f ísica. 

• Visita al laboratori de r obòtica i ntel·ligent. 

Finalment, s’han fet aquests comentaris:
• «Aquesta setmana ha resultat gratament divertida i interessant. He pogut aprendre molt amb 

gran part de les activitats, fins i tot he avançat matèria que hauré d’estudiar els pròxims anys.  
Quasi tots els professors, així com companys de classe i organitzadors i organitzadores han 
oferit una companyia molt agradable.» 

• «M’ha suposat un gran avantatge de coneixements i d’imaginar-me el que en un futur serà ser 
estudiant universitari. També haver conegut a gent nova, al llarg d’aquests cinc dies.» 

• « Ha estat un primer contacte amb la vida universitària molt interactiu i profitós. A més,  ajuda 
a decidir-se sobre què estudiar, participant.» 

• « L’activitat m’ha suposat un estímul a seguir estudiant la branca de ciències amb major 
profunditat.» 

• «Estic molt contenta amb el resultat d’aquestes Colònies. He conegut molta gent nova amb les 
mateixes inquietu d s que jo. A més a més, he après moltíssim.» 



I com que qualsevol activitat que comença pot millorar-se, alguns dels suggeriments que els 
estudiants han realitzat al respecte han estat: 

• «En la meua opinió, les colònies s’haurien d’allargar més dies, per exemple deu dies, i oferi r 
una reducció de l’horari diari i amb altres activitats extra, optatives, per a conèixer e ls 
companys millor. També proposaria unes segon e s colònies per a segon de Batxillerat.» 

• «Crec que la residència hauria d’estar inclosa. Encara que fos una mica més car, valdria la 
pena, ja que la part social guanyaria molt.» 

• « Una jornada menys intensiva. Més dies. Activitats lúdiques f o ra de l’UJI». 

Estudiantat amb necessitats educatives especials (ENEE)

Suport a l’estudiantat i al 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, és a dir, les relacionades 
amb discapacitats sensorial, auditiva, deficiència visual, problemes de mobilitat o discapacitat 
motora i malalties cròniques.

Durant aquest curs, des de la Unitat de Suport Educatiu, hem treballat amb 237 estudiants (104) i 
estudiantes (133), del s quals 83 s’han incorporat al PAD aquest curs. D’ altra banda, s’ha donat 
suport al seu professorat (un total de 490) 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, etc.), préstec d’ajudes tècniques, espais de descans, espai d’estudi adaptat, adaptació del 
lloc d’estudi, suport ENEE amb participació en programes de mobilitat universitària, i suport en 
assignatura de Pràcticum.

El treball amb dades sensibles de l’estudiant, dades confidencials (mèdiques i acadèmiques) 
requereix la creació d’una base de dades/gestió de la informació dels estudiants que garantisca la 
privacitat de les dades. Permet, tanmateix, la comunicació protegida, tant amb professorat com amb 
l’estudiantat. Durant aquest curs s’han generat 8.862 notificacions/comunicacions protegides.

Respecte al suport al professorat, els facilitem pautes de treball segons la problemàtica de 
l’estudiantat, recomanacions respecte de les adaptacions curriculars més adequades, etc.

Espai de descans i lactància 

Durant el curs 2012-13 tenim en funcionament dos espais de descans/lactància, ubicats a l’accés de 
l’ESTCE i al pavelló poliesportiu. 

 Aquestes instal·lacions s ó n accessibles a tota la comunitat universitària, prèvia sol·licitud. Les han
utilitzat, durant el curs 2012-13, 23 persone s. 

UJI Voluntària

En col·laboració amb l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat a l’UJI-Voluntària 
Programa de suport a estudiantat amb necessitats educatives especials han participat 39 voluntaris i 
voluntàries.



Contacte amb personal de 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 26 estudiants i estudiantes, al juny, i vuit al juliol, amb
les necessitats educatives especials següents: malalties cròniques, problemes auditius, asperger, 
problemes físics (un d’aquests estudiants va necessitar un ordinador per s poder fer els exàmens), 
trastorn d’ansietat i trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH). 

Respecte a les proves de 25 anys, van ser 13 els estudiants que van necessitar suport a l’hora de fer 
les proves amb diversos problemes físics, auditius, visuals, psicològics i malalties cròniques. 

Aquest curs 2012-13, en les proves d’accés a majors de 40 i 45 anys, hem donat suport a tres 
persones amb problemes auditius i físics.

Projecte Inclou 

En el marc del Programa d’atenció a la diversitat-PAD figura el projecte Inclou, el qual té com a 
objectiu desenvolupar accions de sensibilització sobre les necessitats de les persones amb 
necessitats educatives especials i la col·laboració amb altres entitats educatives i associacions 
específiques del món de la diversitat.

Relació d’accions del projecte Inclou:

 
Curs Data de realització

I Jornades formatives sobre TDAH
(Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat)

Octubre de 2012

IX Jornades tècniques sobre discapacitat 
auditiva 

Novembre de 2012

Curs «Diversitat funcional i accessibilitat» Novembre i desembre de 2012

Curs «Art dramàtic i discapacitat» Febrer de 2013

Curs «Atenció a la diversitat i participació 
social» 

Febrer de 2013

V Jornades sobre asperger Abril de 2013

 « Pensa amb els p eus » 
Durant aquest curs 2012-13 hem posat en marxa una nova acció de sensibilització amb el nom 
«Pensa amb els peus», projecte que pretén, d’una banda, millorar l’accessibilitat del campus del Riu
Sec de la Universitat Jaume I a la zona d’aparcament i zones de pas, per a facilitar així els 
desplaçaments pel campus de les persones amb diversitat funcional i, per altra banda, sensibilitzar a 
la comunitat universitària sobre els problemes d’accessibilitat.
 
Twitter @PAD_UJI
Des del Programa d’atenció a la diversitat ens hem llançat, durant aquest curs 2012-13, a les xarxes 



socials. Hem creat un compte en Twitter, ja que és la xarxa que més s’adapta als nostres interessos i 
a la informació que volem transmetre als nostres seguidors i seguidores.
Els  eixos  de  contingut  sobre  els  quals  l’hem  definit  són:  orientació,  discapacitat/diversitat
/necessitats educatives especials i Universitat.

L’adreça és: @PAD_UJI

«Campus inclusivo, campus sin límites» 

La Universitat Jaume I ha estat una de les sis universitats espanyoles que ha participat en aquest 
projecte. Impulsat per la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades 
Españolas (Universidad.es), i amb la subvenció de la Fundación ONCE i la Fundación Repsol, amb 
la finalitat de potenciar la inclusió de l’alumnat d’educació secundària amb discapacitat en les 
universitats espanyoles. 

« Campus inclusivo, campus sin límites. UJI 2013» s’ha realitzat durant el curs 2012-13 des del 
Programa d’ a tenció a la d iversitat i s’ha centrat en el treball amb persones amb necessitats 
educatives especifiques i tot el seu entorn educatiu universitari amb una perspectiva d’orientació 
acadèmica 

Vam comptar amb la participació d’11 estudiants amb necessitats educatives especials matriculats 
en els últims cursos d’ESO, batxillerat o cicles formatius de l’àrea d’influència de la Universitat 
Jaume I. Aquests estudiants han gaudit d’una estada de cinc dies a la Universitat durant la qual se’ls
va mostrar els estudis universitaris com a opció de futur i se’ls va donar l’oportunitat de poder 
interactuar i conviure amb altres estudiants universitaris i persones amb discapacitat i amb 
interessos similars.

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 2012-13:

Data Temàtica

03/10/2012 Entrevista a Diego García Fraga . Estudiant amb problemàtica física puntual. 

17/10/2012 Entrevista al v icerector de la UNED i c oordinador de l’ à   rea Universitat-
discapacitat de la RUNAE   

31/10/2012 Entrevista a Merche Marqués,   professora d’informàtica de la   Universitat 
Jaume I   

14/11/2012 Voluntariat al p rograma d’ a tenció a la d iversitat 

28/11/2012 Diversitat funcional . Entrevista a antics alumnes amb NEE de la Universitat 
Jaume I 

12/12/2012 Centre de Suport a l’Estudiant de la Universitat d’Alacant . 
Entrevista a Patricia Soler, t ècnica del CAE de la Universitat d’Alacant 
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Data Temàtica

09/01/2013 Síndrome d’ a sperger . Entrevista a Esteban García Ferrer, p resident de 
l’Associació Asperger Castelló 

23/01/2013 Inici del segon semestre i normativa acadèmica . 
Entrevista a Silvia Bellmunt, informadora d’Infocampus 

06/02/2013 Cicle Formatiu d’Integració Social . 
Entrevista a Flores Higueras Parra, professora d’Integració Social a l’Institut 
Francesc Ribalta 

27/02/2013 Orientació Psicopedagògica de Suport Especialitzat . 
Entrevista a José Luis Barrios, c oordinador de l’EOPAE 

20/03/2013 Entrevista a Juan Carlos Puig; responsable de l’ e quip d’Educació de la 
ONCE a València i a Castelló 

10/04/2013 Pedagogia t erapèutica i a ules CiL 
Entrevista a Jesús Mey, mestre de P edagogia Terapèutica 

24/04/2013 Proves d’accés a la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys
 Entrevista a Jos é Manuel Gil Beltrán, Coordinador de les Proves 

15/05/2013 Experiència d’un estudiant amb NEE en les pràctiques formatives de màster 
  Entrevista a Marcos Llorens Ribés, estudiant amb diversitat funcional visual 

29/05/2013

 

 

Proves d’accés a la Universitat 
Entrevista a Antoni Gil, coordinador de les proves de la Comunitat Valenciana
i a Sixte Safont, coordinador de les proves de la Universitat Jaume I 

12/06/2013 Selectivitat, preinscripció i matrícula   
Entrevista a Carmen Falomir, responsable del Servei de Gestió de la Docència
i Estudi ants 

26/06/2013 « Campus i nclusivo, c ampus s in l ímites » 
Projecte promogut per Fundación para la Proyección Internacional de las 
Universidades Españolas (Universidad.es) i finan ç at per la Fundació ONCE i
la Fundació Repsol. 

03/07/2013 Programa especial realitzat pels participants del   «     Campus   i     nclusivo,   c     ampus
sin   l     ímites. UJI 2013     »   

Estudiants en pràctiques

Durant el curs 2012-13 hem acollit dues estudiantes en pràctiques:
• Esther Salvador Robres, estudiant del cicle formatiu superior d’Integració Social, que ha 

realitzat les pràctiques de l’octubre a maig (700 hores).

• Clara Renau Escrig, estudiant de 2n curs de la llicenciatura de P sicopedagogia, que va realitzar
les pràctiques durant els mesos de març a maig de 2013 (100 hores). 
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Innovació i millora de la docència

Pla de formació del professorat per a la millora i innovació educativa (2011-14)

Les dades corresponents a l’oferta i a la 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 en 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 2012/13, s’ha ofer i t la convocatòria d’ajudes per a projectes de millora i innovació
educativa amb la novetat d’oferir, per primera vegada, línies d’ajudes econòmiques exclusives per
als  g rups d’ i nnovació  e ducativa (GIE) i els  s eminaris  p ermanents d’ i nnovació  e ducativa
(SPIE) reconeguts en l’UJI dintre del Programa de reconeixement de GIE i SPIE   . A més d’aquestes
línies, es va continuar oferint la línia general per a qualsevol PDI de l’UJI (incompatible amb la de
GIE i SPIE) i la línia per al professorat novell en formació. 

Com a efecte del reconeixement dels GIE i SPIE i la coordinació docent que impliquen s’ha reduït 
notablement el nombre de projectes sol·licitats admesos però, en canvi, ha augmentat, en un 
22,51%, el nombre de PDI participant en els projectes aprovats.

 

Taula: Projectes de millora i innovació educativa
 

Curs 2011-12
Curs 

2012-13
Increment

Total de sol·licituds admeses
145 98 -32,4%

Total d’ajudes/sol·licituds 
concedides

96 85 -11,5%

Total de PDI participant en els 
projectes concedits

382 468 +22,51%

El 100% de les ajudes denegades es van concentrar en la línia general, que és l’adreçada a tot el PDI
de l’UJI. No obstant això, aquesta línia ha perdut molt de pes en incorporar-se els GIE i SPIE, de 
manera que en aquest curs 2012-13 s’han concedit el 86,73% dels projectes sol·licitats (85 de 96), 
enfront a una concessió del 66,2% del curs anterior.

Programa de reconeixement de grups d’innovació educativa (GIE) i seminaris 
permanents d’innovació educativa (SPIE) de l’UJI

En  el  curs  2012-13  s’ha  oferit  reconeixement,  per  segon  any  consecutiu,  a  les  trajectòries
d’aqueixos equips docents que han portat i encara porten a terme bones pràctiques educatives i que
demostren estar interessats a millorar de manera contínua la tasca que fan i la qualitat de la docència

http://www.uji.es/CA/serveis/use/amb/innoedu/GIEiSPIE.html
http://www.uji.es/bin/serveis/use/amb/formacio/PFPDI14.pdf


en aquesta universitat.

El nombre d’equips docents oficialment reconeguts en 2013 s’ha incrementat a 84 (65 GIE i 19
SPIE) i, a més, s’ha aprovat el reglament del GIE i SPIE, el qual regula i introdueix millores en el
programa de reconeixement de GIE i SPIE.

Taula: Distribució dels GIE i els SPIE per centres (*)
 GIE SPIE TOTAL

Nombre % Nombre % Nombre %

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

21 32,3% 9 47,4% 30 35,7%

Facultat Ciències 
Humanes i Socials

19 29,2% 6 31,6% 25 29,8%

Facultat de Ciències 
Jurídiques i 
Econòmiques

19 29,2% 2 10,5% 21 25,0%

Facultat de Ciències de 
la Salut

6 9,2% 2 10,5% 8 9,5%

TOTAL 65 100% 19 100% 84 100%

(*) NOTA: Els GIE i SPIE s’han classificat per centre en funció del departament de la persona que 
els dirigeix, quan hi ha diversos GIE i SPIE molt interdisciplinaris amb PDI de diferents 
departaments i centres.

Entre tots els 84 equips docents reconeguts s’han compromès a portar accions de millora, al llarg de
dos cursos acadèmics, 567 PDI diferents de l’UJI (un 27,7% més de PDI que el curs anterior).

Programa de coordinació de l’ensenyament/aprenentatge secundària-universitat

En el curs 2012-13 s’ha començat a implantar el Programa de coordinació de 
l’ensenyament/aprenentatge secundària-universitat, que té com a finalitat encetar un pla de treball 
conjunt entre el professorat de secundària i el PDI de l’UJI, perquè s’inicien projectes que milloren 
l’adaptació de l’estudiantat de secundària als requisits dels graus.

Cal ressenyar tres accions ja implantades:

a) Constitució del comitè de coordinació del programa (conformat per representants de l’UJI, dels
centres i de l’USE, i de secundària incloent-hi el CEFERE, professorat de les diferents modalitats
de batxillerat i els departaments d’orientació).

b) S’ha iniciat el diagnòstic pilot del perfil de l’estudiantat de l’ESTCE i de l’ajust dels continguts
entre els primers cursos de tots els graus de l’ESTCE i les assignatures de segon curs de batxillerat,

c) S’ha organitzat el primer curs conjunt per a PDI i professorat de secundària sobre GoogleDocs
aplicat a l’ensenyament-aprenentatge de competències, ambla participació de 20 PDI i 20 docents
de secundària.



Web d’innovació educativa de l’USE

 E l curs 2011-12 s’ha desenvolupat una nova secció dintre de la pàgina web de l’USE destinada
exclusivament  a  la  innovació  educativa  d’interès  per  al  PDI  de  l’UJI:
http://www.uji.es/CA/serveis/use/amb/innoedu/   

En  aquesta  web  s’ofereix  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
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.).

Suport a la difusió de la innovació educativa.

Al curs 2012-13, a més d’actualitzar-se la base de dades amb congressos docents, s’ha ampliat amb 
revistes científiques en les quals el PDI de l’UJI ha publicat articles docents. 

Dins de la convocatòria d’innovació educativa s’han eliminat les memòries finals a canvi de 
difondre els resultats dels mateixos mitjançant comunicacions i articles docents, activitat per a la 
qual poden fer servir part de l’ajuda econòmica rebuda.

També s’ha continuat amb el manteniment i validació de les publicacions docents introduïdes en la 
base de productivitat científica de l’OCIT/USE, amb més de 250 nous registres validats i acceptats 
per als diferents indicadors de l’UJI vinculats amb la docència.

També des de l’USE s’ha participat, un any més, en la formació i assessorament del professorat 
responsable d’elaborar i innovar les guies docents, així com als coordinadors de curs que s’han 
encarregat de la revisió de les guies docents.

XII 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 tercera 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 centre:

• Per  la  Facultat  d’Humanes  i  Ciències  Socials  el  projecte:  «Aplicació  de  l’aprenentatge
servei: les històries de vida i l’educació motriu com a eines d’apoderament social», dirigit
pel professor Manuel Martí Puig, del Departament d’Educació.

• Per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques el projecte: «La participació en el curs
de cartells publicitaris, organitzat per l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental de la
Universitat Jaume I com a element motivador de les assignatures 546 i R77», dirigit per la
professora Marta Estrada Guillén, del Departament d’Administració d’Empreses.

• Per  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències  Experimentals  el  projecte:  «Concurs  de
projectes en l’assignatura de Percepció Visual (Visual Perception Challenge) » , dirigit pel
professor Adolfo Martínez Usó, del Departament de Llenguatges i Sistemes informàtics.

• Per la Facultat de Salut el projecte: «L’alumnat de Mestre com a investigador. Un repte per a
la seua formació en mètodes d’investigació psicoeducativa», dirigit per la professora Clara
Andrés Roqueta, del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.

http://www.uji.es/CA/serveis/use/amb/innoedu/


Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic

Durant 2012 la Universitat Jaume I (UJI) ha aconseguit 7,5 milions d’euros per a realitzar activitats
de recerca i desenvolupament tecnològic (R+D), 3,9 milions menys que l’any anterior. És a dir, que
en 2012 la recaptació de recursos per a fer ciència a l’UJI va caure un 34% respecte de l’any 2011.
Aquesta xifra suposa una forta acceleració de la caiguda d’ingressos per a R+D, iniciada en 2010,
any en el qual es va posar punt final a una dècada d’increments constants de recursos. D’aquesta
manera, el finançament de la ciència ha retrocedit fins a nivells de 2004. 

Resulta, doncs, innegable el profund impacte que la greu crisi econòmica que pateix el nostre país i
les retallades imposades per les diferents administracions han tingut sobre la dotació que l’UJI pot
destinar  a  fer  ciència.  Entre  els  anys  2009  i  2012,  el  finançament  públic  de  la  R+D  en  els
Pressupostos generals de l’Estat va caure prop d’un 30% en el conjunt de l’Estat, segons dades de la
Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE). En el cas de l’UJI, a aquesta xifra, cal
afegir  l’efecte de la manca d’inversió en investigació per part de les empreses,  probablement a
causa de les dificultats econòmiques, als obstacles que troben a l’hora d’accedir a crèdits i a un
menor ventall d’oportunitats de finançament públic de la R+D+i industrial. 

Així, les dades registrades a l’UJI constaten clarament la pèrdua de preeminència de la R+D en els
Pressupostos  generals  de l’Estat.  Si  l’any 2011 els  diners  provinents  de  l’administració  central
ascendien a 5,7 milions d’euros (el 50% del total), l’any 2012 la xifra va caure fins als 1,3 milions
d’euros,  representant  ja  només  el  17% dels  recursos  totals  captats.  A aquest  fet  ha  contribuït
l’endarreriment en la resolució de la convocatòria de projectes del Pla nacional de R+D+i, que
provoca, als efectes d’aquest informe, un any en blanc (2012) en finançament d’aquest tipus de
projectes.

De manera semblant, si en 2011 els recursos provinents d’empreses privades i públiques eren d’1,6
milions d’euros (15% del total), en 2012 l’import va caure fins als 651.537 (el 8,6% del total).

Només la Unió Europea és una excepció en aquest dessecament gradual que pateix el finançament
de la ciència a l’UJI.  Els investigadors i  les investigadores de la Universitat  Jaume I han estat
capaços de captar, en 2012, 2.152.873 euros de fons europeus, 1,7 milions més que l’any anterior.
Aquesta és, sense dubte, una bona notícia per a la ciència a l’UJI, ja que posa manifest la rapidesa
amb la qual els grups d’investigació són capaços de redirigir la seua estratègia de cerca de recursos
cap a aqueixes fonts, com l’europea, en les quals encara és possible aconseguir diners. A més, els i
les nostres científics han demostrat tenir la qualitat suficient per a superar els estrictes criteris de
concessió d’ajuts de la Comissió Europea.

Captació de recursos per origen 2012
Origen Import (euros) Percentatge (%)

Administració central 1.342.868,76 17,81

Administració autonòmica 1.280.176,11 16,98

Administració provincial 6.500,00 0,09

Administració local 159.723,00 1,99

Administració europea 2.152.873,66 28,55

Total públic 4.932.141,53 65,4

Empresa privada 651.537,27 8,64

Empresa pública 0,00 -



Origen Import (euros) Percentatge (%)

Total empresa 651.537,27 8,64

Altres 1.957.788,65 25,96

Total altres 1.957.788,65 25,96

Total general 7.541.537,45

L’import  corresponent  als  projectes  d’investigació  representa  el  gruix  dels  recursos  recaptats
(54,8%, vuit punts més que el 2011), els contractes art. 83 LOU contribueixen amb més del 21%, i
la resta d’ajuts suposa un 23,5%. Aquestes dues últimes partides han patit una evident minva.

Cal assenyalar també que s’ha produït una davallada quant als contractes d’investigació, que no és
molt  pronunciada pel que fa al  nombre d’acords subscrits,  però que sí  que ho és pel  que fa a
l’import.  Així,  la  quantitat  ingressada  per  aquest  tipus  d’activitat  ha passat  de  més  d’un milió
d’euros en 2011 fins als 618.463 euros en 2012; és a dir, una caiguda de quasi un 50%. Així, durant
l’any passat, l’import mitjà dels projectes d’investigació contractats a la Universitat per part de les
empreses ha caigut 7.761 euros per projecte respecte a 2011.

Projectes

De les 1.187 accions d'investigació vigents durant l’any 2012, 289 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 disminuït molt lleugerament respecte de
l'any anterior.

En concret, durant l'any 2012, els investigadors i les investigadores de l'UJI han participat en 27
projectes d'investigació europeus, 125 projectes nacionals, 14 autonòmics i 123 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

4 5 9

Ciències Agràries i del 
Medi Natural

1 4 3 8

Ciències de la 
Comunicació

1 2 3

Estudis Anglesos 1 4 5

Dret Privat 1 2 3

Dret Públic 5 3 8

Enginyeria i Ciència dels 
Computadors

9 4 11 1 25

Llenguatges i Sistemes 
Informàtics

3 8 5 1 17

Dret del Treball / Seguretat
Social / Eclesiàstic i de 
l'Estat

1 1

Economia 6 4 1 11



Projecte
d'investigació

europeu

Projecte
d'investigació

estatal

Projecte
d'investigació

de l'UJI

Projecte
d'investigació

autonòmic

Total

Educació 1 1

Enginyeria Mecànica i 
Construcció

9 7 16

Enginyeria de Sistemes 
Industrials i Disseny

7 7 1 15

Filologia i Cultures 
Europees

2 1 3

Finances i Comptabilitat 4 4

Filosofia i Sociologia 1 1 2

Física 9 8 5 2 24

Història, Geografia i Art 4 5 9

Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local de
la Comunitat Valenciana

1 1

Institut Universitari de 
Matemàtiques i 
Aplicacions de Castelló

1 2 3

Institut Universitari de 
Noves Tecnologies de la 
Imatge

1 1 3 5

Enginyeria Química 5 5

Institut Universitari de 
Plaguicides i Aigües 
(IUPA)

1 3 1 5

Institut Universitari de 
Tecnologia Ceràmica 
Agustín Escardino

2 2 1 5

Matemàtiques 5 5 1 11

Psicologia Bàsica, Clínica 
i Psicobiologia

1 20 14 3 38

Psicologia Evolutiva, 
Educativa, Social i 
Metodologia

4 4 8

Química Física i Analítica 8 7 2 17

Química Inorgànica i 
Orgànica

8 11 1 20

Traducció i Comunicació 1 5 1 7

Total 27 125 123 14 289



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 2012 va assolir les següents xifres:
522 articles en revistes amb comitè de selecció i indexades en el  Journal Citation Reports (JCR),
295 articles  en  altres  revistes  amb comitè  de  selecció,  34  llibres,  196 capítols  de  llibre  i  432
ponències en congressos, publicades en actes.

Cal  ressaltar,  en  aquest  punt,  el  fet  que  les  publicacions  en  revistes  amb comitè  de  selecció  i
indexades en el  Journal Citation Reports (és a dir,  les de major qualitat  científica reconeguda)
continuen augmentant malgrat la minva de recursos ja ressenyada. Així, tot i la contracció d'un 34%
en  la  captació  de  fons  econòmics  per  al  finançament  de  la  R+D+i  a  l'UJI,  al  2012  el  nostre
professorat va publicar 90 articles més d'aquest tipus que en 2011 (522 articles JCR en 2012 enfront
dels 432 del 2011). Aquestes xifres posen de manifest un extraordinari augment de productivitat
dels nostres investigadors i investigadores en ser capaços de crear més coneixement i  de major
qualitat amb molts menys recursos.

Contractes article 83

Si bé el nombre total de contractes vigents va augmentar en 2012 en quasi 40 accions més que l'any
anterior,  la  realitat  és  que  aquest  increment  s'ha  d'atribuir  en  exclusiva  al  fort  increment  dels
contractes d'assistència tècnica; acords de menor entitat i de quantia més baixa. Mentrestant, els
contractes  de  major  envergadura,  com  ara  els  d'investigació,  els  de  col·laboració  i  els
d'assessorament, han sofert una minva xifrada en 29, 25 i 15 contractes, respectivament. Aquesta
situació té el seu reflex en la recaptació de recursos provinents de la signatura de contractes: s'ha
passat de 545 contractes en 2011 a 582 en 2012, però en canvi, si en 2011 s'ingressaren 2,8 milions
d'euros per aquesta via, en 2012 només se'n captaren 1,6 milions.

Contractes vigents per tipus
Tipus de contracte Nombre

Contracte d'assistència tècnica (CAT) 355

Contracte d'assessorament (CA) 61

Contracte de formació (CF) 5

Càtedres i aules d'empresa 4

Contracte d'investigació (CI) 71

Contracte de col·laboració (CC) 52

Contracte de treball professional (CP) 2

Contracte de suport tecnològic (CST) 25

Contracte de transferència de tecnologia (CTT) 7

Total 582

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 1 2 2 5



CAT CA CF CE CI CC CP CST CTT Total

Ciències Agràries i del Medi Natural 9 4 1 5 3 22

Ciències Experimentals 1 1

Ciències de la Comunicació 3 2 4 1 10

Dret Privat 2 1 1 4

Dret Públic 6 1 9 16

Enginyeria i Ciència dels Computadors 2 2 2 6

Llenguatges i Sistemes Informàtics 5 1 6

Dret del Treball i Seguretat Social i 
Eclesiàstic de l'Estat

3 1 4

Economia 1 1 13 15

Enginyeria Mecànica i Construcció 28 2 1 13 1 1 6 52

Enginyeria de Sistemes Industrials i 
Disseny

12 2 6 1 1 22

Finances i Comptabilitat 5 6 2 11 24

Filosofia i Sociologia 1 1

Física 1 1 2

Filosofia, Sociologia i Comunicació 
Audiovisual i Publicitat

1 1

Història, Geografia i Art 2 1 3

Institut Interuniversitari de Geografia 1 1

Institut Universitari de Noves 
Tecnologies de la Imatge

1 4 4 9

Enginyeria Química 1 1

IUPA 16 25 6 47

ITC 1 16 17

Matemàtiques 2 2

Psicologia Bàsica, Clínica i Psicologia 186 2 1 189

Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i 
Metodologia

6 1 1 8 1 17

Química Física i Analítica 2 1 3

Química Inorgànica i Orgànica 6 1 1 9 1 18

Servei Central d'Instrumentació 
Científica

48 48

Traducció i Comunicació 22 3 25

Vicerectorat d'Investigació i Política 
Científica

2 1 7 10

Activitats Extraacadèmiques 1 1

Total 355 61 5 4 72 52 2 25 7 583



En la  distribució  del  finançament  a  través  de  contractes  via  l’article  83  de  la  LOU destaquen
l’Institut  Universitari  de Plaguicides  i  Aigües (IUPA),  el  Departament  de Química Inorgànica i
Orgànica,  l’Institut  Universitari  de  Tecnologia  Ceràmica  Agustín  Escardino,  i  el  Departament
d’Enginyeria Mecànica i Construcció.

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 recerca.

En aquest sentit, durant el curs 2012/13, la Universitat Jaume I, a través de la gestió de l'OCIT, ha
promogut  tres  iniciatives  empresarials  impulsades  pel  seu  professorat  i  destinades  a  explotar
resultats de la investigació científica realitzada a l'UJI. Està previst que l'UJI formalitze la seua
participació en el capital social d'aquestes tres noves empreses derivades  (spin-off) al llarg de la
segona meitat de l'any 2013 i principis de 2014.

Per altra banda, durant el curs 2012/13 l'UJI ha concedit a cinc empreses el reconeixement com a
empreses innovadores o de caràcter tecnològic, d'acord amb el que estableix l'article 23.1 de la
Normativa d'empreses de base tecnològica o d'empreses innovadores de la Universitat Jaume I.

Beques

De les 1.187 accions d'investigació vigents durant l’any 2012, 289 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 disminuït molt lleugerament respecte de
l'any anterior.

En concret, durant l'any 2012, els investigadors i les investigadores de l'UJI han participat en 27
projectes d'investigació europeus, 125 projectes nacionals, 14 autonòmics i 123 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

4 5 9

Ciències Agràries i del 
Medi Natural

1 4 3 8

Ciències de la 
Comunicació

1 2 3

Estudis Anglesos 1 4 5

Dret Privat 1 2 3

Dret Públic 5 3 8

Enginyeria i Ciència dels 
Computadors

9 4 11 1 25

Llenguatges i Sistemes 
Informàtics

3 8 5 1 17

Dret del Treball / Seguretat
Social / Eclesiàstic i de 

1 1



Projecte
d'investigació

europeu

Projecte
d'investigació

estatal

Projecte
d'investigació

de l'UJI

Projecte
d'investigació

autonòmic

Total

l'Estat

Economia 6 4 1 11

Educació 1 1

Enginyeria Mecànica i 
Construcció

9 7 16

Enginyeria de Sistemes 
Industrials i Disseny

7 7 1 15

Filologia i Cultures 
Europees

2 1 3

Finances i Comptabilitat 4 4

Filosofia i Sociologia 1 1 2

Física 9 8 5 2 24

Història, Geografia i Art 4 5 9

Institut Interuniversitari de
Desenvolupament Local 
de la Comunitat 
Valenciana

1 1

Institut Universitari de 
Matemàtiques i 
Aplicacions de Castelló

1 2 3

Institut Universitari de 
Noves Tecnologies de la 
Imatge

1 1 3 5

Enginyeria Química 5 5

Institut Universitari de 
Plaguicides i Aigües 
(IUPA)

1 3 1 5

Institut Universitari de 
Tecnologia Ceràmica 
Agustín Escardino

2 2 1 5

Matemàtiques 5 5 1 11

Psicologia Bàsica, Clínica 
i Psicobiologia

1 20 14 3 38

Psicologia Evolutiva, 
Educativa, Social i 
Metodologia

4 4 8

Química Física i Analítica 8 7 2 17

Química Inorgànica i 
Orgànica

8 11 1 20

Traducció i Comunicació 1 5 1 7



Projecte
d'investigació

europeu

Projecte
d'investigació

estatal

Projecte
d'investigació

de l'UJI

Projecte
d'investigació

autonòmic

Total

Total 27 125 123 14 289

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 2012 va assolir les següents xifres:
522 articles en revistes amb comitè de selecció i indexades en el  Journal Citation Reports (JCR),
295 articles  en  altres  revistes  amb comitè  de  selecció,  34  llibres,  196 capítols  de  llibre  i  432
ponències en congressos, publicades en actes.

Cal  ressaltar,  en  aquest  punt,  el  fet  que  les  publicacions  en  revistes  amb comitè  de  selecció  i
indexades en el  Journal Citation Reports (és a dir,  les de major qualitat  científica reconeguda)
continuen augmentant malgrat la minva de recursos ja ressenyada. Així, tot i la contracció d'un 34%
en  la  captació  de  fons  econòmics  per  al  finançament  de  la  R+D+i  a  l'UJI,  al  2012  el  nostre
professorat va publicar 90 articles més d'aquest tipus que en 2011 (522 articles JCR en 2012 enfront
dels 432 del 2011). Aquestes xifres posen de manifest un extraordinari augment de productivitat
dels nostres investigadors i investigadores en ser capaços de crear més coneixement i  de major
qualitat amb molts menys recursos.

Mobilitat

La  mobilitat  és  una  condició  necessària  en  el  desenvolupament  professional  del  científic  o
científica, sobretot durant el seu període de formació com a 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 2012/13 els grups d'investigació de l'UJI van acollir 21 professors i professores
invitats (6 dones) provinents dels següents països: Alemanya, Argentina, Brasil, Xile, Cuba, Índia,
Mèxic, Canadà, Finlàndia, Grècia, Holanda, Itàlia, Japó i Regne Unit.

Durant el  mateix període 66 professors i  professores (37 dones) de la  Universitat  Jaume I van
gaudir d'una estada per a fer investigació en altres institucions d'Espanya o de l'estranger, com ara
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Estats Units, Finlàndia, França, Holanda, Irlanda, Itàlia, Suïssa, Regne
Unit, Suècia, Argentina, Corea del Sud, Canadà, Panamà, Portugal, Nova Zelanda i Turquia. 

Servei Central d'Instrumentació Científica

Introducció

Aquesta memòria resumeix les activitats  realitzades al  llarg de l’any 2012 en el  Servei Central
d’Instrumentació Científica (SCIC) de la Universitat Jaume I.

Pel que fa a instrumentació, l’any 2012 no hi ha hagut cap nova incorporació al SCIC, a causa,
principalment, de la mancança de finançament destinada a aquest objectiu. Els nostres esforços han
estat  dirigits  cap  a  l’optimització  del  funcionament  dels  diferents  equips,  tenint  en  compte  els
recursos existents.

Pel que respecta a personal, en gener de 2012 es va incorporar el tècnic de suport en el marc del



Programa de tècnics de suport (modalitat d’Infraestructures Cientificotecnològiques), del Ministeri
de Ciència i Innovació (actualment Ministeri d’Economia i Competitivitat).

A continuació es presenta un resum de les activitats de suport a la investigació en diferents grups de
la Universitat Jaume I, realitzades l’any 2012, així com les de prestació de serveis a usuaris externs
i les activitats de suport a la docència.

Equipament

Al llarg de l’any 2012 no s’ha fet cap incorporació de nou equipament. Amb el pressupost assignat a
aquest Servei, s'han optimitzat les despeses de funcionament dels diferents equips per a la qual cosa
hem hagut de restringir els contractes de manteniment a tres instruments. En altres equips, s’ha fet
una revisió anual, necessària per la legislació en radiacions ionitzants, és el cas dels difractòmetres
de raigs X i l’espectròmetre de fluorescència de raigs X. Un aspecte a tindre en compte en aquest
apartat  és  l’homologació  de  l’equip  de  difracció  de  raigs  X  en  monocristall  pel  Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç.

Resum d’activitats del SCIC

Els  treballs  realitzats  al  llarg  de  l’any  2012  han  estat  majoritàriament  a  petició  de  grups
d’investigació usuaris de la mateixa Universitat Jaume I, s’hi ha dut a terme un nombre molt més
reduït de treballs per a unes altres institucions públiques i empreses privades.

En la següent taula es presenten les dades globals corresponents al nombre total  de sol·licituds
realitzades al SCIC, així com la comparació amb les dades d’anys anteriors.

 Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012

Treballs realitzats 1.228 1.375 1.664 1.745

Pot observar-s’hi l’increment del nombre de treballs respecte als anys anteriors. Pel que fa al tipus
d’usuaris, en la mateixa línia d’anys anteriors, tan sols un 4% del total de sol·licituds corresponen a
usuaris externs (74 sol·licituds). Pel que fa als treballs per a usuaris interns, cal ressaltar que s’ha
incrementat el nombre de sol·licituds d’aquests en un 7% respecte l’any 2011, això demostra la
importància que el SCIC té com a suport a les investigacions realitzades en la Universitat.

La facturació total per aplicació de les tarifes vigents als treballs realitzats durant l’any 2012 ha
estat de 51.633 euros, dels quals 10.269 euros corresponen a treballs realitzats per a usuaris externs,
i 41.364 euros a usuaris interns.

Activitats de suport a la investigació

Al llarg de l’any 2012, 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  grups  d’investigació  usuaris  del  SCIC,  i  s’hi  indica,  per  a  cada  un,  el  codi
d’identificació que consta en 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 (codi 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 (codi 164)
• Materials multifuncionals (codi 254)

Departament de Física
• Dispositius optoelectrònics i fotovoltaics (codi 034)
• Grup de recerca d’òptica (codi 087)

• Biofísica molecular i transport de membrana (codi 149)

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 (codi 122)
• Metabolic integration and cell signaling (codi 246)

Departament d’Enginyeria Química
• Tecnologia ceràmica (codi 094)

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
d’estudiantat  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.

A continuació es relacionen les principals activitats d’aquest tipus que s’han desenvolupat.
• Visita d’alumnat de llicenciatura en Químiques, assignatura IA36 - Laboratori Avançat en 

Química IV, a petició de les professores Beatriz Julián i María Alcalde. 
• Visita d’alumnat de grau en Química, assignatura QU0929 - Química Inorgànica IV 

(Laboratori 1), a petició de la professora Beatriz Julián.

• Visita d’alumnat de llicenciatura en Químiques, assignatura IA31 - Ciència dels Materials, a 
petició del professor Juan Bta. Carda.

• Visita d’alumnat de segon curs d’Enginyeria Química, a petició del professor Juan Bta. Carda.

• Visita als laboratoris de RMN i realització d’experiments en la RMN de 300 MHz d’alumnat 
del grau en Química, assignatura QU0936 - Elucidació Estructural de Compostos Orgànics, a 
petició del professor Santiago Luis Lafuente. 

• Visita d’alumnat de llicenciatura en Químiques, assignatura IA33 - Química Inorgànica 
Avançada, a petició de la professora Eloísa Cordoncillo.

• Visita i experimentació al laboratori d’AFM d’alumnat del grau en Enginyeria en Tecnologies 



Industrials, assignatura ET1027 Ampliació de Física, a petició del professor Vicente Andrés 
Durán Bosch.

• Visita de l’alumnat del màster universitari de Química Aplicada i Farmacologia, als equips de 
RMN, IR i MS, a petició del professor Santiago Díaz Oltra.

• Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics, assignatura 
Fonaments i Aplicacions del Làser. A petició de la professora Gladys Mínguez s’han visitat els 
laboratoris de làsers.

• Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics, assignatura 
Tècniques de Recobriment de Superfícies. A petició del professor Iván Cervera s’han visitat i 
s’han realitzat anàlisis als laboratoris de microscòpia.

• Assignatura QU0926 - Ciència dels Materials del grau en Química. A petició del professor 
Héctor Beltrán s’han caracteritzat mostres utilitzant la tècnica de difracció de raigs X en pols. 

• Assignatura QU0929 - Química Inorgànica IV del grau en Química. A petició de la professora 
Teodora Stoyanova s’han caracteritzat mostres utilitzant la tècnica de difracció de raigs X en 
pols.

• Màster interuniversitari en Nanociència i Nanotecnologia. A petició de la professora Rosa 
Llusar s’ha visitat i s’han realitzat anàlisi als laboratoris de microscòpia.

• Cursos/seminaris de les tècniques del Servei, impartits pel personal tècnic a usuaris interns de 
la Universitat Jaume I, de cara a l’autorització per a la utilització d’aquestes com a 
d’autoservei.

• Alumnat de segon curs de CFGS 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.

• El SCIC ha realitzat assajos de microscòpia electrònica de rastreig, fluorescència de raigs X i 
difracció de raigs X en pols per als projectes finals dels alumnes de l’Escola Superior de 
Ceràmica de l’Alcora.

Assistències a usuaris externs

El nombre total de treballs que s’han realitzat per a usuaris externs l’any 2012 ha estat de 74, la qual
cosa suposa un 4% del nombre total de treballs realitzats pel personal del SCIC.

A continuació, es relacionen els usuaris externs del SCIC de l’any 2012, indicant per a cadascun
d’ells quines han estat  les tècniques utilitzades. D’un total de 17 usuaris externs, nou han estat
organismes públics, i vuit són empreses de l’entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I.

• Ferro Enamel Española, SA: difracció de raigs X en pols, microscòpia electrònica de rastreig i 
anàlisi tèrmica.

• Itaca: microscòpia electrònica de rastreig, RMN, anàlisi tèrmica.

• Kerajet: fluorescència de raigs X.
• Nanobiomatters Research and Development: espectrometria de masses (triple quadrupol).

• UBE Chemical Europe, SA: espectrometria de masses (GC-TOF).
• Vernís, S.A.: difracció de raigs X en pols.

• Vidres: difracció de raigs X en pols i microscòpia electrònica de rastreig.
• Medco: microscòpia electrònica de rastreig, fluorescència de raigs X.

• Aimplas: microscòpia de força atòmica i microscòpia electrònica de rastreig.
• Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora: difracció de raigs X, microscòpia electrònica de 

rastreig i fluorescència de raigs X.

• Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo de Técnicas de Investigación y Desarrollo 
Agrario: espectrometria d’isòtops.



• Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC): difracció de raigs X monocristall.

• Instituto de Ciencia Molecular (UVEG): espectrometria d’isòtops, difracció de raigs X 
monocristall.

• Instituto de Tecnologia Química, UPV-CSIC: ICP-MS, espectrometria d’isòtops, 
espectrometria de masses (triple quadrupol).

• Universitat Politècnica de València: perfilòmetre òptic, espectrometria de masses (triple 
quadrupol).

• Universitat de València: anàlisi tèrmica.

• Universitat de Girona: difracció de raigs X monocristall.

Servei d’Experimentació Animal

Servei d'Experimentació Animal (SEA)

Durant el curs 2012-13 han finalitzat les obres del Servei d'Experimentació Animal de la Universitat
Jaume I, i ha començat la posada en marxa de les instal·lacions de l'edifici. S'hi ha comprovat el
bon  funcionament  del  sistema  de  climatització  i  s'han  ajustat  els  paràmetres  que  fan  possible
obtenir-hi les condicions necessàries per a preservar el benestar animal, regulades en el Reial decret
53/2013, d'1 de febrer.

D'altra  banda,  el  personal  del  SEA ha  rebut  els  cursos  formatius  necessaris  per  al  maneig  i
manteniment dels equips de la zona destinada a la neteja del material, on hi ha els equips:

• Rentaracks, per a rentar a elevades temperatures i procura, per tant, una bona neteja i 
desinfecció del material de treball amb animals.

• Rentabiberons, facilita la neteja i desinfecció dels mateixos.

• Autoclau de gran capacitat on és possible l'esterilització del material utilitzat per al 
manteniment dels animals.

• Dispensador d'encenalls.

El SEA donarà suport als diferents grups de recerca de la Universitat Jaume I; així com a empreses,
públiques i privades, que ho requerisquen.

Inicialment,  el  SEA dóna suport  als  grups  d'investigació  adscrits  al  Departament  de Psicologia
Bàsica, Clínica i Psicobiologia, àrea de Psicobiologia de la Universitat Jaume I:

• Neurofarmacologia i genètica de la conducta motivada.
• Psicofarmacologia de l'alcohol.

• Addicció i neuroplasticitat.
• Aprenentatge, memòria i addicció: mecanismes neurobiològics i genètics.



Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino

 

Introducció

L'Institut de Tecnologia Ceràmica és una entitat instaurada gràcies al 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  Valencià  de  Competitivitat  Empresarial  (IVACE)  de  la  Conselleria
d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana i està integrat en 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 al campus del Riu Sec de la Universitat Jaume I.

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-ne la 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
d'I+D o transferència de tecnologia que condueixen a la innovació.

Les empreses ceràmiques han realitzat un intens esforç per a evolucionar i aconseguir aqueix lloc
preferent  entre  els  primers  del  rànquing  mundial,  tractant  de  diferenciar-se  de  les  seues
competidores mitjançant el disseny i desenvolupament de línies de productes que ofereixen valor
afegit i noves 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 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, les infraestructures, l’equipament científic i els recursos
humans qualificats, dotats d'alt valor, perquè les empreses els tinguen com a suport, i tinguen 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 i menys risc.

Visió:

Ser un centre preocupat per la recerca com 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  i  anticipar-se  a  les
necessitats del mercat i dels consumidors respecte dels 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 desenvolupa les seues activitats al campus del Riu Sec de l’UJI, en un edifici que 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, disposa 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  a  detectar  qualsevol  problemàtica  que  poguera
suposar pèrdues econòmiques importants en realitzar la producció a gran escala.

 

Empreses associades

A data 31 de desembre del 2012, l'ITC comptava amb 237 empreses associades.

Organigrama

L'Institut de Tecnologia Ceràmica compta amb uns recursos humans qualificats amb capacitat per a
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 les investigadores conjuntament amb les empreses, i posar al seu
abast coneixements i infraestructures. A 31 de desembre de 2012, 127 persones componen l'ITC.
D'aquestes persones, més d'un 17% té el grau de doctor; el 48% són llicenciats i llicenciades; quasi
un 30% FPII i més d'un 5%, altres.

Activitats

I+D i assessorament tecnològic:

L'ITC desenvolupa una important 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,  afavoreix així
l'augment  de  la  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' a ssessorament t ecnològic, 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 existei x una inversió de més de nou milions d'euros. 

Evolució de projectes 2010-12:
2010 2011 2012

Nombre total de projectes 129 137 114

Import total (milions d'euros) 6.441.221,37 5.990.306€ 4.200.150€ 

Finançament públic 67% 63% 65%

Finançament sota contracte 33% 37% 35%

Projectes públics:

L'any 2012 es van dur a terme un total de 36 projectes públics d'I+D, assessorament tecnològic i
transferència de tecnologia.

En l'àmbit autonòmic s'han desenvolupat 23 projectes per un import  total de 2.580.225,17 milions
d'euros.  En l'àmbit  estatal  han estat  desenvolupats sis  projectes d'investigació per un import de
201.056,33 euros. En l'àmbit europeu, s'han desenvolupat vuit projectes europeus per un import de
136.954,43 euros.

Projectes privats:

L'any 2012 s'han dut  a  terme un total  de  78 projectes  per  a  407 clients  i  empreses  del  sector



ceràmic.

Serveis tecnològics:

A l'ITC s'ofereix una sèrie de serveis tecnològics que agrupa:
• Anàlisis i assaigs: l'ITC ofereix a les empreses més de 475 tipus diferents d'anàlisis i assaigs, 

dels quals l'any 2012 es va generar un total de 14.266.

• 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 l’ENAC. El centre ha 
ampliat l'abast de la seua oferta de serveis i ofereix, actualment, per exemple, un servei integral
d’assaig de resistència al lliscament, mitjançant el qual aquests assaigs s'ajusten a les distintes 
normatives internacionals dictades per cada país. Així mateix, es realitzen mesures tant en 
laboratori com «in situ» utilitzant el mètode reconegut pel codi tècnic de l'edificació (CTE), el 
pèndol (UNE-ENV126332003, annex A).
A més a més, el centre compta amb les següents acreditacions:

1. Acreditació núm. 2/LE004 de taulells ceràmics, paviments, recipients ceràmics, de vidre i 
vitroceràmics i materials d'argila cuita (revisió 12a amb data 02/12/11). Per a assaigs 
realitzats pels laboratoris de producte acabat, anàlisi química i caracterització 
físicoestructural.

2. Acreditació núm. 2/LE197 d'aparells sanitaris i banyeres (revisió 10a amb data 02/12/11). 
Per a assaigs realitzats pel laboratori de producte acabat. 

3. Acreditació núm. 2/LE1910 de coc (revisió 1a amb data 02/12/11) per a assaigs realitzats pel
laboratori d'anàlisi química.

• Garantia de qualitat: La garantia de qualitat té com a objectiu fonamental garantir la 
implantació i la millora continuada del sistema integrat de gestió que preveu les diferents 
acreditacions i certificacions obtingudes. Gràcies als acords de reconeixement aconseguits, 
l'ITC col·labora amb organismes d'acreditació (ENAC) i certificació (CSTB-AFNOR-
AENOR) en auditoria i assessorament tècnic, per a mantenir la infraestructura necessària que 
impulsa el desenvolupament i manteniment de sistemes de certificació de qualitat (ISO 9000) 
en les empreses del sector ceràmic. El centre ha continuat l’ampliació de l'oferta de serveis i ha
obtingut les següents acreditacions per AENOR:

1. Certificació núm. SVT-0004/2008 del sistema de gestió de vigilància tecnològica (data 
31/07/08), segons els requeriments establerts en la norma UNE166006EX per les activitats 
de vigilància tecnològica realitzades pel Centre de Documentació i l'Observatori Tecnológic 
de l'ITC

2. Certificació núm. ER-0971/2010 del sistema de gestió de la qualitat (data 08/09/10), segons 
els requeriments establerts en la norma UNE.EN ISO 9001 per a la gestió de la qualitat en 
les activitats i serveis que ofereixen les diferents àrees, unitats i laboratoris de l'ITC.

3. Certificació núm. IDI-0053/2010 del sistema de gestió de l'I+D+i (data 08/09/10), segons els
requeriments establerts en 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.

Cal recordar que l'ITC també ha obtingut el visat del Pla d'igualtat entre dones i homes 
2010-13 per  la Generalitat Valenciana, el qual promou les mateixes oportunitats i un clima 
de conciliació i flexibilitat per a afavorir una millora continuada en l’entorn sociolaboral.

Així mateix, internament, l'ITC manté implantats els següents sistemes de gestió:

Sistema de gestió mediambiental segons els requeriments establerts en la norma UNE-EN
ISO 14001 per a la gestió dels impactes ambientals que es puguen generar en les activitats i
serveis oferits des de les diferents àrees, unitats i laboratoris de l'ITC.



Sistema de seguretat  i  salut en el  treball  segons els  requeriments establerts  en 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.

Sistema de gestió de la seguretat a la informació, segons els requeriments establerts en 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.

• Informació i documentació: El Centre de Documentació de l'ITC atén i gestiona les necessitats 
d'informació i documentació que provenen tant de l’ITC com de les empreses del sector 
ceràmic i de sectors relacionats. Disposa de la metodologia més adient per a localitzar la 
informació, organitzar-la i difondre-la als usuaris, i utilitza les tècniques i ferramentes més 
actualitzades. Al llarg de 2012 s'han gestionat 81 noves normes tècniques, les quals formen una
col·lecció de 7.250 en total i 30 documents de patents. D'altra banda, les bases de dades del 
Centre s'han incrementat enguany amb 355 articles científics. Actualment, el total és de 31.055 
registres. A més, en 2012, el Centre ha gestionat un total de 116 sol·licituds de diferents tipus 
per col·lectius: alumnat, professorat, empreses, i investigadors del mateix ITC.

• Disseny i aplicacions arquitectòniques. 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, l'ITC, mitjançant l’àrea de Disseny i Arquitectura, ha col·laborat 
amb empreses del sector en diverses activitats que tenen com a darrer fi  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 estat premiat en diverses ocasions
per aquesta activitat; en 2001 va rebre, pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, el premi Juan de la
Cierva a la Transferència de Tecnologia, i a l'any següent va recollir, de mans del rei Joan Carles I el
premi de la Fundación Premios Jaime I per aquesta activitat,  entre altres guardons. D’una altra
banda,  l'ITC es  considera  un  centre  modèlic  pel  que  fa  a  transferència  de tecnologia,  tal  com
recullen les més de 50 referències bibliogràfiques nacionals i internacionals en què se’l cita com a
model en bones pràctiques de transferència de resultats Universitat-Empresa.

El coneixement obtingut per l'equip d'investigadors i investigadores de l'ITC es difon mitjançant la
publicació d'articles científics en les més prestigioses publicacions nacionals i internacionals. En
2012  s'han  publicat  35  articles  científics  i  s'han  presentat  57  ponències  i  pòsters  en  diferents
congressos de gran rellevància també en els àmbits nacional i internacional.

Formació

La formació  es  considera  prioritària  en  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, per la seua
banda  difon,  de  manera  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 integrats  en la plantilla de l'ITC. Cal
destacar que part d'aquest professorat imparteix també els estudis del màster universitari en 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 aquest àmbit, 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. Destaca especialment la tasca formativa de
l'ITC en l’àmbit de la innovadora tecnologia InkJet o decoració ceràmica per impressió digital.

En 2012 s'han impartit, per iniciativa de l'ITC, 13 cursos de formació als quals han assistit 271
alumnes. D'altra banda, el personal tècnic de l'ITC ha assistit a 24 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

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  Tecnologicomediambiental  i
d'Energia i l'Observatori de Tendències de l'Hàbitat. Les principals accions desenvolupades al llarg
de 2011 per l'Observatori Ceràmic han estat:

• Observatori Tecnològic, Mediambiental i d'Energia.

Al llarg de 2012 ha intervingut en diferents fòrums, fires i congressos, impartint cursos i elaborant
informes  tècnics  de  fires,  com ara  Cevisama  o  Fira  del  Medi  A mbient  i l’Energia  (Egética-
Expoenergética/  Novabuild  /  Ecofira  /  Green  UP).  També  ha  participat  activament  en  el
desenvolupament de diversos projectes públics i privats duts a terme per l'Institut (estats de l'art i
altres activitats). 

L'any 2012, aquest Observatori, amb el suport de la Fundació Biodiversitat, ha desenvolupat i posat
a  l'abast  de  les  empreses  ceràmiques  i  d’energies  renovables  un extens  informe d'intel·ligència
competitiva  anomenat:  «Aplicacions  i  oportunitats  de  la  ceràmica  en  el  sector  d’energies
renovables»  amb l'objectiu  d'identificar  i  de  difondre  noves  oportunitats  que  pot  oferir  l'ús  de
materials ceràmics en diversos àmbits del sector de les energies renovables.

Com en anys anteriors, l'Observatori Tecnològic ha col·laborat periòdicament amb l'Associació de
Tècnics  Ceràmics  (ATC)  amb  una  secció  fixa  a  la  publicació  de  l'esmentada  associació:
«InformATC».

• Observatori de Tendències de l'Habitatge.

L'Observatori de Tendències de l'Habitatge é s un sistema d'intel·ligència competitiva que integren
els i nstituts Tecnològics AIDIMA (Madera, Moble i Embalatge) i AITEX ( tèxtil ) a més de l'ITC.



L'OTH constitueix un sistema que genera i divulga coneixements sobre les tendències de l'entorn,
est à al  servei de les empreses valencianes perqu è puguen crear productes que  oferisquen una
resposta a les necessitats reals de les persones usuàries. Durant 2012 l'Observatori de Tendències de
l'Habitatge  ha  desenvolupat  una  investigació  relativa  a  les  noves  tendències  per  al  disseny  i
l'habitatge. Aquesta investigació s'ha dut a terme a escala teòric a i analitza quines són les principals
tendències que tindran més rellevància e ls pròxims anys, alhora que planteja una ajuda útil per les
empreses  de  l’hipersector  de  l'habitatge  (ceràmica,  tèxtil- llar ,  moble,  il·luminació,  etc. ).  El
Quadern de  Tendències de l'Habitatge 13/15 és la tercera edició d'aquesta publicació,  la  qu al es
publica des de 2007. D'altra banda, i  en l’àmbit pràctic, s'ha desenvolupat el taller creatiu Trend
Traini n g,  el  qu al consisteix  en  una  sèrie  de  dinàmiques  vinculades  on  l'objectiu  és  aplicar
tendències d'una manera pràctica per a la presa de decisions de les empreses. Pel que fa a la difusió,
s'han dut  a  terme diverses  activitats  com conferències  als  instituts  tecnològics  ITC,  AIDIMA i
AITEX,  així  com  a  la  Fira  de  l'Habitatge  a  València,  la  f ira  CEVISAMA i  el  Centre  de
Documentació i Disseny, CDD on va n assistir més de 300 persones. 

• Observatori de Mercat.

Es constitueix com un dels socis dels equips gerencials de les empreses i associacions empresarials
representatives de la ceràmica pel que fa a la presa de decisions en l'àmbit de mercat. Durant 2012
l’ Observatori de Merca t ha mantingut l' a nàlisi del s istema de v alor de la ceràmica, mitjançant
panel l s  d'empreses  dels  següents sectors:  fabricants  de  rajoles ceràmiques,  fabricants  de
maquinària ceràmica,  fabricants de peces especials i  complementàries i  empreses de ceràmica  i
materials de construcció. 

Accions especials

Mostra Trans/hitos d'arquitectura i Interiorisme en ceràmica

Sota la denominació genèrica de Trans/hitos es presenta a CEVISAMA, un dels dos certàmens firals
mundials  més  rellevants  del  sector  ceràmic  (l'altre  és  l'anomenat  CERSAIE,  que  se  celebra  a
Bolonya,  Itàlia)  una  mostra  que  ofereix  la  variada  i  versàtil  oferta  ceràmica  presentada
originalment,  i  de  manera  no  convencional,  per  l'equip  multidisciplinari  d'ALICER i  l'àrea  de
Disseny  i  Arquitectura  de  l'ITC.  La  mostra  ha  seguit  durant  2012  exhibint  les  potencialitats
ceràmiques junt amb la capacitat creativa, des d'una orientació enfocada als nous usos del material
ceràmic  i  les  aplicacions  en  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, i
posa la creativitat al servei de la millora de l'entorn.

TRANS/HITOS 2012: ESPAIS
• Espai 1. Es van mostrar, mitjançant murs resultants d’apilar diverses peces ceràmiques, els 

projectes presentats en la X e dició dels p remis Ceràmica per Arquitectura i Interiorisme, 
organitzats per ASCER, l’Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments 
Ceràmics. 

• Espai 2 . Dissenyat per l'equip de l’ à rea de Disseny i Arquitectura de l'ITC, va presentar una 
construcció denominada « Geodésica » , a base de diferents peces ceràmiques amb formes 
geomètriques aco b lades formant una cúpula. 

• Espai 3 . Exposició dels resultats dels  projectes realitzats per l'alumnat de les c àtedres c 
eràmiques que ASCER impulsa des de l'any 2004. 

• Espai 4 . Present ava un fragment d'un projecte desenvolupat a la Universitat Harvard on 
també ASCER manté una vinculació, i on l’ ITC, mitjançant una b eca d' a lta e specialit z ació,
finançada per IMPIVA, va desplaçar personal investigador per a realitzar- hi estudis i compartir
experiències en l'àmbit de les aplicacions ceràmiques en arquitectura i urbanisme. 

• Espai 5 . L'alumnat de l' Escola d'Art número 4 de Madrid proposà un «Arbre Ceràmic», 



format  per diverses peces ceràmiques que incorporaven tecnologies avançades de decoració. 

• Espai 6. Obra de l'arquitecte valencià Tramoyeres, qui va incorporar una instal·lació 
denominada « Fluidity » , amb ceràmica descontaminant. 

Agustín Escardino, fundador de l'ITC, guardonat per la Generalitat amb la gran creu de
l'Orde de Jaume I el Conqueridor

El fundador de l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC); catedràtic d'Enginyeria Química i professor
emèrit de l’UJI, va ser distingit per la Generalitat Valenciana amb la gran creu de l'Orde de Jaume I
el  Conqueridor,  guardó que va compartir  amb altres  premiats  amb motiu  de la  festivitat  del  9
d’octubre de 2012.
Aquesta distinció li va ser entregada el dia de l'acte institucional, celebrat al Palau de la Generalitat  
amb motiu de la Diada de  la Comunitat Valenciana. 

Pr i mer p remi en Transferència de Tecnologia per l'innovador sistema de control de premsa 
ceràmica. Technology Transfer Award (T ecnargilla, Itàlia) 

L'ITC va rebre amb especial satisfacció la concessió del I Technology Transfer Award, amb motiu
del fòrum Tecnargilla 2012 (Itàlia) de maquinària ceràmica, el primer a escala mundial en aquesta
categoria,  a  un  desenvolupament  tecnològic  de  l'ITC consistent  en  el  control  automàtic  de  les
premses  ceràmiques.  Aquest  primer  premi  s'alçà  davant  de  27  tecnologies  innovadores  d'altres
països,  principalment  italianes,  país  que  tradicionalment  ha  estat  el  principal  competidor  de  la
indústria ceràmica espanyola.

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

El 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 del 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

• Angel Castillo Tirado
• Emma Gracia Lor

• Arianna Renau Pruñonosa
• Cristina Ripollés Vidal

Personal investigador propi (no doctor)
• Lubertus Bijlsma
• Eduardo Beltrán Iturat

• Inés Cervera Vidal
• Ramón Díaz San Pedro

• Arantzazu Peruga Mínguez

Personal investigador en formació
• Liliana Bandenay Egoávil

• Clara Boix Sales
• Laura Cherta Cucala

• Ana M. Botero Coy
• Neus Fabregat Cabello

• Montserrat Raro Macián
• Carlos Sales Martínez

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 el  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 les quals 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 técnica de dilució isotòpica.
• Determinació de metalls i especies metàl·liques.

• Determinació de compostos volàtils en mostres medioambientals 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 i hidrogeoquímica d'aqüífers costaners.

• Gestió de recursos hídrics.
• Gestió de l'aigua en camps de golf.

Durant el curs 2012/13, 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 ara 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  I+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).  També cal destacar els contractes establits amb Iproma,
Reciplasa i Facsa.

A més,  l’IUPA forma part  juntament amb altres 15 institucions europees líders en el  seu camp
d’investigació, de la xarxa europea European Marie Curie Initial Training Network que porta per
títol  “A new paradigm in drug use and human health  risk assessment:  sewage profiling  at  the
community level”, on es pretén avançar en el coneixement epidemiològic sobre l’ús de les drogues
d’abús, amb la col·laboració entre distints investigadors amb la finalitat d'aprofitar l'experiència
disponible  en  diversos  camps  i  poder  aplicar  aquesta  aproximació  interdisciplinar  en  estudis
epidemiològics relacionats amb la salut pública.

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 el  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 núm. 003-PSA de
la Plataforma per  a  la  Investigació en Seguretat  Alimentària  de la  Conselleria  de Sanitat  de la



Generalitat Valenciana (Resolució de 4 de juliol de 2008, director 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 del IUPA està reconegut com a grup d’investigació núm. 005 a l'UJI,  Química Analítica
en Salut Pública i Medi Ambient, segons consta a la OCIT http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?
codi=005.

Institut Universitari d’Estudis Femistes i de Gènere

Congressos internacionals

XVII  Congrés  Internacional  de  l'Institut  Universitari  d'Estudis  Feministes  i  de  Gènere
Purificación Escribano. La cultura de les cuines: gènere, menjar i identitat

Data:

14 i 15 de març de 2013

Òrgan:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE) 

Organització:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Direcció:

Nieves Alberola Crespo, Departament d'Estudis Anglesos i membre de l'IUEFGPE.

Descripció:

L'IUEFGPE de la Universitat Jaume I de Castelló, dins de la programació anual d'activitats, va dur
a terme els dies 14 i 15 de març el congrés “La cultura de les cuines: gènere, menjar i identitat.”
Aquest  congrés  va permetre  reunir  un grup d'acadèmics i  acadèmiques de diverses  universitats
espanyoles que desenvolupen la seua investigació en els camps del gènere i els “Food Studies”,
investigadors i investigadores amb un sòlid coneixement i experiència en estudis culturals i provada
capacitat  investigadora,  que  compartiran  les  seues  investigacions  relacionades  amb  les
representacions de la cultura des d'una perspectiva de gènere en els àmbits de l'antropologia, la
literatura, la psicologia, l'art, el cinema, el teatre i la música.

Finançament o patrocini:

Recursos propis, ajuts per a organitzar congressos, jornades, seminaris i conferències, en el marc del
conveni de col·laboració entre BP Oil Espanya i la Unviersitat Jaume I (300 euros) i ajudes per a
l'organització o assistència a congressos, jornades, seminaris, cursos, activitats culturals, etcètera,
amb el valencià com a llengua vehicular (100 euros).



  
Cartell del XVII Congrés Internacional de l'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación 
Escribano. La cultura de les cuines: gènere, menjar i identitat.

Jornades 

Deu dies contra la violència de gènere

Data

Del 15 al 25 de novembre 2013

Òrgan:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Organització:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Direcció

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Breu descripció

El 25 de novembre es commemoren el dia per l'eradicació de la violència contra les dones. Al llarg
de  deu  dies  desenvolupem  anualment  diferents  activitats  per  a  l'adhesió  de  la  comunitat



universitària per l'eradicació per la violència de contra les dones. El Pati de Llum que s'instal·la al
vestíbul de la FCHS permet deixar petits missatges de totes les persones que vulguen. La trobada
estudiantil  per  l'eradicació  de  la  violència  de  gènere  on  alumnat  de  diferents  titulacions  pot
presentar treballs audiovisuals relacionats amb el lema “No més violència contra les dones”. Aquest
curs hem afegit algunes accions noves: el desafiament per l'eradicació de la violència de gènere en
el qual s'anima la comunitat universitària, en particular, i la ciutadania, en general, a escriure un
relat de 500 caràcters (màxim) sota el tema desafiament per l'eradicació de la violència de gènere
que posteriorment es convertirà en un microrelatari. Ens hem adherit al projecte aplausoencadena de
(Ayuda en Acción i Cadena Dial), el conta contes Amazones. Així com la presentació de diverses
publicacions.

Finançament o patrocini

Recursos propis.

Cartell de les jornades Deu dies contra la violència de gènere.

Tallers 

Taller de narració oral. L'art de contar contes

Data

16 i 30 d'abril, 7, 14, 20 i 29 de maig.

Òrgan:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Organització:



Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Direcció

Dora Sales Salvador

Breu descripció

El Taller de narració oral. L'art de contar contes impartit per Numancia Rojas és una activitat docent
de 24 hores en la qual es pretén que les persones que el realitzen aprenguen a explicar contes amb
l'objectiu  de  desenvolupar  habilitats  comunicatives  i  expressives,  potenciar  la  creativitat,  la
imaginació i l'interès per l'observació de l'entorn com a font i mitjà per expressar un art. Crear i
recrear contes.

Finançament o patrocini

Recursos propis (matrícules estudiantat).

Cartell del Taller de narració oral. L'art de contar contes.



Publicacions 

Asparkía.  Investigació  Feminista,  23.  Mujeres  a  escena.  Dramaturgas  estadounidenses
contemporáneas

Data

2012

Òrgan:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Organització:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Direcció

Juncal Caballero Guiral (directora de la col·lecció). Nieves Alberola Crespo i Noelia Hernando Real
(editores d'aquesta edició).

Breu descripció

El número 23 d'Asparkía. Investigació Feminista presenta una selecció i un estudi de les obres més
significatives del teatre nord-americà del segle XX. S'analitzen obres de Susan Glaspell. Es rescata
l'obra de Sophie Tredwall. S'acosta l'univers de Lillian Hellman. També s'inclouen veus immigrants
hispanes com María Irene Fornes entre d'altres.

Finançament o patrocini

Recursos propis.

 

Portada Asparkía. Investigació Feminista, 23. Mujeres a escena. Dramaturgas estadounidenses contemporáneas. 



Dossiers feministes, 16. Mujeres, creación y dolor

Data

2012

Òrgan:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Organització:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Direcció:

Dora Sales  Salvador  (coordinadora  de la  col·lecció),  Juncal  Caballero  Guiral  i  Rosalía  Torrent
Esclapés (editores d'aquesta edició).

Breu descripció

Aquest llibre és una obra coral que sorgeix del XVI Congrés Internacional de l'IUEFG. Dones,
creació  i  dolor  celebrat  durant  març  de  2012.  S'hi  contenen  articles  derivats  de  les  ponències
llegides al congrés així com articles d'experts i expertes en el tema.

Finançament o patrocini

Recursos propis.

 

Portada Dossiers feministes, 16. Mujeres, creación y dolor. 



Variaciones  sobre  género.  Materials  per  al  màster  universitari  d'Estudis  Feministes,  de
Gènere i Ciutadania

Data

2012

Òrgan:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Organització:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Direcció

Rosalía Torrent Esclapés i Sonia Reverter Bañón (eds.)

Breu descripció

El text recull articles que complementen els materials que s'imparteixen en el màster universitari
d'Estudis  Feministes,  de  Gènere  i  Ciutadania  que  organitza  l'IUEFGPE.  Conté  l'aportació  del
personal docents del màster.

Finançament o patrocini

Recursos propis.

 

Portada Variaciones sobre género. Materiales para el máster universitario de Estudios Feministas, de Género y 
Ciudadanía. 



  

Mujeres en la historia del teatro japonés: de Amaterasu a Minako Seki.

Data

2012

Òrgan:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Organització:

Publicacions de la Universitat Jaume I

Direcció

Rosalía Torrent (eds.)

Breu descripció

Amb una prosa senzilla,  la qual reposa sobre un plantejament científic ferm i  ben documentat,
Fernando Cid Lucas traça, per primera vegada en el nostre idioma, una completa història del teatre
japonès realitzada des del lloc que hi ha ocupat la dona. Una història que comença fent referència
als vells mites fundacionals del país i que arriba fins als nostres dies, quan la dona japonesa ha
diversificat les seues tasques en les arts escèniques i s'ha expandit, fins i tot, fora de les fronteres del
país del sol naixent. Al llarg de les pàgines d'aquest llibre recorrem àmbits tan interessants com els
críptics cerimonials del shintoïsme, el populós i colorit univers del kabuki o les noves vies teatrals
que van arribar al Japó des d'Occident amb la restauració Meiji (1866-1869).

Finançament o patrocini

Publicacions de la Universitat Jaume I.

Portada Mujeres en la historia del teatro japonés: de Amaterasu a Minako Seki.



Basta/Prou. Microrelatari

Data

2013

Òrgan:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Organització:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Direcció

Dori Valero Valero (ed.)

Breu descripció

El microrelatari recull les aportacions realitzades al “Desafiament per l'eradicació de la violència
contra les dones” que es va llançar durant els Deu dies contra la violència de gènere. Més de 70
participants van escriure 61 relats de no més de 500 caràcters en què manifestaven el seu rebuig a la
violència de gènere.

Finançament o patrocini

Recursos propis.

Portada Basta/Prou. Microrrelatari.



Docència

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

Data

Octubre 2012-setembre 2013

Òrgan:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Organització:

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Direcció

Rosalía Torrent Esclapés i Sonia Reverter Bañón (dir.).

Breu descripció

El màster s'organitza i coordina des de l'IUEFGPE i s'articula al voltant dels eixos fonamentals del
feminisme i els estudis de gènere, així com de la ciutadania. Des d'una perspectiva interdisciplinària
es presenta a l'estudiantat tant una perspectiva del feminisme i els estudis de gènere com de la seua
aplicació a diferents àmbits, des del científic a l'històric o artístic o literari, així com el psicològic,
antropològic o econòmic. El seu itinerari és investigador.

Finançament o patrocini

Recursos propis, subvenció de l'Institut de la Dona per a la realització de Programes de Postgrau,
Accions Complementaris i Unitats d'Igualtat (PACUI) (2.770 euros per becar l'estudiantat).

 

Díptic del màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania.



Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge

Introducció

 

L’any acadèmic 2012-13 ha estat un any de canvis en l’Institut de Noves Tecnologies. Durant aquest
curs el nombre de seccions s'ha vist reduït, ja que s'han agrupat diverses seccions per a aconseguir
un millor  aprofitament  dels  recursos,  tant  materials  com humans.  Així  l’INIT ha passat  d'estar
format per deu seccions a tindre'n només vuit , que inclouen, igualment, totes les àrees científiques
relacionades amb la imatge: 

• Visualització interactiva
• Informació geogràfica

• Aprenentatge automàtic i reconeixement de patrons
• Modelatge matemàtic i imatge

• Enginyeria visual
• Òptica

• Digitalització i processament de textos
• Modelatge basat en esbossos

Un  altre  canvi  que  s'ha  produït  ha  estat  la  redistribució  de  l'espai  ocupat  per  l'Institut.  Dues
seccions,  Visualització  interactiva  i  Informació  geogràfica,  s'han  traslladat  al  nou  edifici  de
l'Espaitec II, a la cinquena planta. Aquest edifici està dedicat a acollir empreses innovadores de
nova creació i empreses de base tecnològica. La ubicació d'aquestes dues seccions en aquest edifici
permet  estar  més prop de les  empreses i  intentar  aconseguir  una transferència  tecnològica més
eficaç i productiva.

Govern

En línies generals, els òrgans de govern 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

• personal investigador propi
• professorat adscrit a l’Institut

• els i les representants dels col·laboradors i col·laboradores d’investigació, estudiantat de 
doctorat, personal tècnic de suport a la investigació i personal d’administració i serveis.

• La Junta Permanent i està formada, almenys, per:
• El director

• el subdirector
• el secretari



• una representació del Consell de l’Institut triada entre els seus membres.

 
• Els i les representants de les seccions s'han vist modificats amb la nova distribució de les 

seccions:

• Visualització interactiva: Inmaculada Remolar
• Informació geogràfica: Joaquín Huerta

• Aprenentatge automàtic i reconeixement de patrons: José Salvador Sánchez
• Modelatge matemàtic i imatge: Vicente Cervera

• Enginyeria visual: Raül Montoliu Colás
• 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 Formació: Ramón Mollineda Cárdenas

• Director de l’àrea d’Investigació i Transferència Tecnològica: José Salvador Sánchez Garreta 

Personal

La complicada situació econòmica i  la nova regulació de les beques han afectat la quantitat  de
personal contractat laboral a càrrec de projectes i personal becari que formen part de l'Institut.

Amb això, el personal de l'Institut queda format per: 

• Catedràtics d’universitat (10)

Filiberto Pla Bañón

Jesús Lancis Sáez

José Joaquín Gual Arnau

José Salvador Sánchez Garreta

Pablo Company Calleja

Vicent Climent Jordá

Jorge Mateu Mahiques

Salvador Hernández Muñoz

Andrés Marzal Varo

Vicente Palmer Andreu

• Professorat titular (23)

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

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 laboral (1)

Vicent Gimeno Garcia

• Personal becari FPI i FPU (4)

Rubén Fernández Beltrán

Yasmina Andreu Cabedo

Sergi Trilles Oliver



Javier Ortells Lorenzo

 
• Personal contractat doctor de suport a grups (PIC) (4)

Luis Martínez León

Pedro Latorre Carmona

Vicente Palazón González

Jesús Gumbau Portalés

• PDI contractat en projectes d’investigació (CICYT, CONSOLIDER, europeus, etc.) (8)

Laura Díaz Sánchez

Omel Mendoza Yero

Raúl Martínez Cuenca

Tomás J. Arnau Porcar

Vicente García Jiménez

Carlos González Ballester

Adolfo Martínez Usó 

Joaquín Torres Sospedra

• Personal PAS (1)

Rubén García Vidal

• Becaris i becàries (7)

Ángel Hernández Górriz 

Luis Enrique Rodríguez Pupo

Joan Pere Avariento Vicent

David Rambla Risueño

Diego Gargallo Tarín

Roberto Medeiro Martín

Eva Salvador Balaguer

• Col·laboradors i col·laboradores (11)

Arturo Beltrán Fonollosa 

Arturo Quintana Torres

Mónica Millán Giraldo



Pau Agustí Ballester

Raúl Martín Félez

Irene García Martí

Mauricia Benedicto Bordonau

Fernando Folch Sales

Vicent Castelló Martínez

Carlos Granell Canut

Ignacio Jaime Piqueras Salazar

Projectes

Durant  aquest  curs,  encara  que  la  consecució  de  finançament  per  a  desenvolupar  projectes
d'investigació ha estat difícil, atesa la situació econòmica general, l'Institut ha aconseguit projectes
tant locals, com autonòmics, nacionals i europeus. La participació en els projectes es fa 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 intenciones de diseño en bocetos de ingeniería y aplicación al modelado basado en 
bocetos

Geometría integral, estereología y análisis de imagen médica

Geocloud

Óptica difractiva para tecnología de femtosegundo: dispositivos y aplicaciones

Problemas notables en procesos estocásticos espacio-temporales

Conformado temporal de pulsos mediante elementos ópticos difractivos

Técnicas interactivas y adaptativas para sistemas automáticos de reconocimiento, aprendizaje y 
percepción

Análisis geométrico de la función distancia en una variedad riemanniana

Tecnologías basadas en auto-estereoscopia para la visualización 3D de modelos gráficos y escenas 
reales 

Advanced Light Fields for Interactive 3D Auto-Stereoscopic Modelling and Visualisation - 
ALFI3D 

Análisis sobre la evolución de la anemia drepanocítica mediante la aplicación de estereología, 
técnicas estadísticas del análisis de formas y geometría estocástica en imágenes obtenidas 
mediante microscopía

Características locales de segundo orden en procesos estocásticos espacio-temporales. 
Aplicaciones en epidemiología y medio ambiente

Caracterización de personas y reconocimiento de sus acciones utilizando paradigmas emergentes 
en visión y aprendizaje computacionales

Caracterización visual y aprendizaje adaptativo en procesos de recuperación interactiva de vídeo



Citybench - Espon Citybench for Benchmarking European Urban Zones

Ciudades saludables

Grupos topológicos y sus aplicaciones a los códigos de grupo

Identificación biométrica mediante fusión de análisis facial y de la forma de andar. Aplicación a 
problemas en entornos reales

Isoperimetría extrínseca, crecimiento del volumen y topología de subvariedades en una variedad 
con un polo. Aplicaciones a la teoría de la información cuántica

Percepción-interacción de individuos con sistemas de interacción remotos

Técnicas de microscopia multifotón mediante holografía digital con láser de femtosegundo. 
Aplicaciones a la formación de imágenes biológicas y médicas.

Dispositivos fotónicos avanzados para formación de imagen y procesado de materiales (Prometeo 
2012)

Sciencie and aplications of ultrafast, ultraintense laser

Contractes 

Encara que la signatura de contractes amb empreses privades és un punt important en l'estratègia de
l'INIT,  atesa  la  conjuntura  econòmica,  el  nombre  de  contractes  signats  ha  descendit
considerablement.

Actualment només hi ha un contracte en vigor,  però s'estan mantenint contactes per augmentar
aquest nombre:

Desarrollo de aplicaciones Rest con Jersey

Activitats de formació i divulgació

L'INIT, durant aquest curs, ha continuat impartint una àmplia oferta formativa dins de les seues
competències.

Un any més, el prestigiós màster Erasmus Mundus de Tecnologies Geospacials s'ha impartit en les
instal·lacions de l'INIT i ha rebut alumnat de molts  països. L'alumnat que es va matricular el curs
passat ha finalitzat la seua formació amb les presentacions dels treballs de final de màster d'una
gran qualitat. 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. 

A més,  l'Institut  té  adscrits  els  programes  de  doctorat  de  Ciències,  d'Integració  d'Informació
Geogràfica i de Sistemes Informàtics Avançats.

La secció d'Informació Geogràfica ha organitzat el curs següent, de dos dies de duració:
• Indoor Navigation from a Cognitive Perspective 

Descripció: curs orientat a fer front als problemes de trobar rutes i a les instruccions de 
l'aplicació Smart Campus en el marc d'un curs intensiu. També es tractaran els temes 
relacionats amb les conductes per a trobar rutes en interiors, factors influents, espacials, 
coneixements i instruccions cognitivament eficients per a trobar rutes.



• La realització de seminaris científics pels membres de l'Institut ha estat contínua i, a més, 
enguany hi han participat ponents externs:

Seminaris científics
• White-light LED to Simplify Color Digital Lensless Holographic Microscopy

• Supervised Brain Segmentation and Classification in Diagnostic of Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder.

• Modelo de recuperación interactiva de vídeos a partir del contenido

• Chirped Pulse Compression -Or the Tourney from Science to Industry with a Fs Laser in my 
Hand Baggage

• Soft Computing and Intelligent Information Systems

• Recuperación interactiva de vídeo basada en tópicos latentes
• Vision Applications on Robotics: Gesture Detection, Object Recognition and Object 

Affordances.

• Representación de sombras en tiempo real
• Estimación de la pérdida de especies forestales, mediante imágenes de sensores remotos y 

técnicas de análisis de texturas

• Using Geometry to Solve Quantum Problems
• A New Algorithm to Group Lines Converging to Vanishing Points in Perspective Sketches of 

Polyhedra

• Paralelización sencilla de la programación dinámica

Congressos i jornades
• L’INIT Summer School on 3D Imaging Technologies

Data: del 24 al 28 de juliol

Lloc: Benicàssim, Castelló
Organització. INIT amb la col·laboració de l'Associació Espanyola de Reconeixement de 
Patrons (AERFAI).

Descripció: personal investigador i estudiantat de diferents països s'han trobat a Benicàssim per
a estudiar, durant cinc dies, els temes i metodologies més rellevants en l’àmbit de 
l'aprenentatge automàtic amb l'objectiu de descobrir nous reptes i tendències en aquesta branca 
científica de la intel·ligència artificial que té com a principal finalitat desenvolupar tècniques 
que permeten a les computadores aprendre.
La Summer School 2013, organitzada per l'Institut de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT) 
de la Universitat Jaume I i copatrocinada per l'Associació Espanyola de Reconeixement de 
Formes i Anàlisis d'Imatges (AERFAI), ha reunit del 24 al 28 de juny de 2013 investigadors 
capdavanters en els seus respectius àmbits que han presentat les seues recerques en sessions 
pràctiques amb demostracions i/o programari específic perquè els i les participants tingueren 
una millor compressió de la teoria. A més, també s'han organitzat sessions informals de pòsters 
perquè l'estudiantat presente les seues recerques en curs i interactue amb els seus col·legues 
científics.

Els diversos enfocaments i paradigmes de l'aprenentatge automàtic permeten implementar 
sistemes automàtics de classificació i predicció amb la finalitat de servir d'eines de suport en la 
presa de decisions en multitud d'àrees d'aplicació com, per exemple, els motors de cerca, 
diagnòstics mèdics, detecció del frau en l'ús de targetes de crèdit, classificació de seqüències 
d'ADN o el reconeixement de la parla i el llenguatge escrit.



Els temes tractats al llarg de les vuit sessions en què ha estat dividida la Summer School van 
des d'aspectes purament teòrics que constitueixen la base per a qualsevol aplicació real fins a 
altres qüestions amb una perspectiva molt més pràctica. El primer grup engloba la teoria de 
l'aprenentatge, els mètodes kernel per al reconeixement de patrons i l'aprenentatge per 
transferència, mentre que temes com la combinació de classificadors, els espais de dissimilitud 
o l'anàlisi de corbes ROC són exemples dels temes que s'integrarien en el segon grup.

• Jornada de Transferència Tecnològica

Data: 22 de març de 2013
Lloc: edifici Espaitec II 

Organització: Unitat de Transferència Tecnològica de l'Institut
Descripció: el dia 22 de març de 2013 va tindre lloc la II Jornada de Divulgació d'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 a acostar 
punts de vista entre les persones assistents i els membres de l'Institut.

Es van presentar els treballs que es duen a terme en temes com ara simuladors, geolocalització, 
inspecció visual, aplicacions per a mòbils i web i classificació de dades extretes de les xarxes 
socials.
El finançament d'aquesta jornada va còrrec a càrrec de fons propis de l'Institut.

• XIII Jornada de Videojocs

Data: 12 i 13 de desembre de 2012
Lloc: aula magna de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Organització: secció de Visualització Interactiva
Descripció: jornada que consta de xarrades, taula redona i un concurs amb treballs realitzats 
per alumnat de l'UJI del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs.

Aquestes jornades estan organitzades per l'INIT amb la col·laboració de l'ESTCE, el 
Departament de LSI, el Departament d'ICC i l'empresa BPOil. 

• I Jornades de Programació Mòbil 
Data: 18 i 18 de juny de 2013

Lloc: aula magna de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Organització: Emotional Apps, SL, i Geotec, grup d'investigació que integra la secció 
d'Informació Geogràfica del INIT 

Descripció: el disseny i desenvolupament de contingut per a dispositius mòbils és una àrea en 
continu creixement i el mercat laboral valora especialment aptituds en aquest àmbit. Aquesta 
jornada està dirigida a tota la comunitat universitària, encara que centrada en aquell estudiantat 
amb especial interès en el disseny i desenvolupament d'aplicacions mòbils, que inclou 
aplicacions de gestió, sistemes d'informació geogràfica o videojocs, entre altres.

Productivitat científica

L'Institut de les Noves Tecnologies de la Imatge va quedar en primer lloc en el rànquing que va fer
l'UJI  l'any  2012  dels  instituts  universitaris  segons  la  productivitat.  La  intenció  de  l’Institut  és
continuar en aquesta posició per al pròxim rànquing que es faça. 



Publicacions

La publicació de resultats científics  en revistes i publicacions indexades de qualitat, així 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  àmbit  és molt  important i  l’INIT té  una clara
predisposició  a  participar  en  totes  aqueixes  publicacions,  congressos,  jornades,  etcètera  que
afavorisquen aquests objectius.

Les diverses seccions que formen l’Institut han aconseguit publicar en revistes de projecció mundial
i participar en congressos d’alt nivell, reconeguts internacionalment. Sumant l'any 2012 i el que
portem de 2013, l'INIT ha publicat en 131 ocasions, fet que suposa mantenir el mateix nivell que
l'any passat.

Segona convocatòria del Programa de foment de projectes de prova de concepte

L'INIT, durant aquest curs, ha presentat la segona convocatòria del seu Programa de foment de
projectes de prova de concepte. La intenció d'aquest programa és 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. És condició imprescindible que els projectes presentats compten amb la
participació de membres de més d'una secció. 

Aquest programa es finança amb fons del Pla estratègic de l'Institut i ha concedit dues ajudes per a
desenvolupar dos projectes durant aquest any.

Objectius

Sota el paraigüa de l'INIT, els seus membres i els grups d'investigació als quals pertanyen continuen
intentant  convertir-se  en  un referent  de recerca.  Per  a  aconseguir-ho l'INIT afavoreix l'activitat
científica dels seus membres i permet una transferència tecnològica que de manera individual seria
molt més difícil d'aconseguir.

La  publicació  en  revistes  amb un  alt  nivell  d'impacte  i  la  participació  en  els  congressos  més
importants  dels  diferents  àmbits  científics  presents  en  l'institut  continua  sent  un  dels  objectius
perseguits, juntament amb la consecució de finançament que permeta dur a terme nous projectes
punters i de gran envergadura.

Tot això sense oblidar l'aspecte formatiu que qualsevol entitat universitària ha de tindre.

Institut Universitari del Dret del Transport

Congressos internacionals

V Congrés Internacional de Transport: La nova ordenació del mercat del transport

Data

24, 25 i 26 d'octubre de 2012

Òrgan

Institut Universitari de Dret del Transport de la Universitat Jaume I (IDT)

Organització

Fernando Juan i Mateu, Lorena Sales, Achim Puetz, Stella Solernou i Juan José Escura.



Direcció

M. Victoria Petit, Fernando Martínez i Andrés Recalde.

Breu descripció

En aquesta cinquena edició, dedicada a «La nova ordenació del mercat del transport», es va poder
reunir  a  un  grup  rellevant  d'experts,  tant  nacionals  com  internacionals,  per  a  debatre  les
implicacions que, des d'un vessant jurídic i econòmic, té el procés de reorganització del mercat del
transport al qual assistim actualment. L'impacte de la iniciativa queda patent si es té en compte que
el llibre d'actes, editat per la prestigiosa editorial Marcial Pons, reuneix al voltant de mig centenar
d'estudis, entre ponències i comunicacions, presentats al congrés.

Finançament o patrocini

Ministeri d'Economia i Competitivitat, Bancaixa-UJI, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Castelló, Optirred, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (UJI), Aerocas, Departament de
Dret Privat (UJI), Propeller Club de Castelló, Fundació PortCastelló .

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau

Memòria de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau 
(IUDESP)

L’Institut  Interuniversitari  de  Desenvolupament  Social  i  Pau  es  constitueix  per  a  la  recerca,
docència i sensibilització sobre 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, contribuint en la seua tasca al  desenvolupament dels drets  humans,  la
defensa de la justícia social i la protecció del medi ambient. Acadèmicament, pretén aconseguir un
diàleg entre disciplines o àrees de coneixement, per tal que les aplicacions pràctiques d’uns tinguen
el suport d’elaboracions teòriques i de recollida de dades empíriques d’altres. Tot això des d’una
òptica que va més enllà de l’estrictament local i mantenint el caràcter transversal de la perspectiva
de gènere.

 Llibre premiat per l’Acadèmia de Cinema         Imatge d’un seminari permanent



1. Formació

Cada any es duen a terme diferents activitats amb l’objectiu de millorar la formació tant acadèmica
com personal de l’estudiantat.

1.1 Doctorat

Aquest curs s’ha rebut l’informe d’avaluació favorable per a la verificació del nostre doctorat, per
part del programa VERIFICA de l’ANECA que regula els ensenyaments oficials de doctorat. Hi ha
actualment 79 estudiants investigant per a les seues tesis i 7 s’han defensat aquest curs acadèmic,
d’estudiants provinents de Xile, Colòmbia, El Salvador, Espanya,  Ghana i Veneçuela.

1.2 Seminaris permanents
• El 9 de novembre es realitzaren dues presentacions:

• Nos Aldás, Eloísa, Iranzo, Amador i Farne, Alessandra (2012) “La eficacia cultural de la 
comunicación de las ONGD: aportaciones para su revisión desde los discursos de los nuevos 
movimientos sociales”. Cuaderns d’Informació i Comunicació, CIC,nº17.

•  Pinazo, D. & E. Nos Aldás (2012): “Developing Moral Sensitivity Through Protest Scenarios
In International NGDOs Communication”. Art icle en segona fase de revisió en el 
Communication Research Journal. 

• El 18 de gener e l títol de la sessió va ser “Desarrollo sostenible y sistema financiero: 
Percepción de la sociedad ante los criterios de inversión socialmente responsable”, a càrrec 
d’Elena Escrig. 

• L’1 de març, sessió amb el tema les inversions financeres i armament, a càrrec de Jordi Calvo, 
investigador del Centre Delás i col · laborador extern de l’IUDESP. 

• El 26 d’abril la sessió va ser a càrrec de Consol Aguilar i va tenir el títol “La tertúlia literària 
dialògica de LIJ i l’alfabetització digital”.

• El 24 de juny dicussió metodològica “Evaluación e indicadores de sensibilidad moral en la 
comunicación actual de movimientos sociales” amb els professors convidats de la Universitat 
Complutense, Igor Sábada i Antón Álvarez.

1.3 Cursos

Cada any es duen a terme diferents activitats amb l’objectiu de millorar la formació tant acadèmica
com personal. Aquest any s’ha fet un taller de m etodolog i a i revisió de la literatura amb la finalitat
de proporcionar una orientació a l’estudiantat en la se ua investigació. Aquest curs va ser realitzat
per professorat internacional (Dr .  Andreas Oberprantacher de la Universitat  de Innsbruck i  Dr.
Daniel L. Smith-Christopher de Loyola Marymount University, L.A., EU A), i el curs es va impartir en
llengua anglesa. 

L’IUDESP organitza el curs d’estiu Movimients socials, comunicació i ciutadania, que es realitzarà
del 15 al  18 de juliol  amb la participació de representants d’ONG de canvi social i  reconeguts
investigadors.

2. Investigació
Projectes d’investigació:

• El projecte P1-1A2009-07: Epistemologia i investigació per a la pau. Necessitat d’una nova
fonamentació epistemològica de la investigació per a la pau des d’una perspectiva filosòfica.
Finalitzà el seu període d’investigació a finals de 2012. Investigadora principal: Irene Comins



Mingol. Pla de promoció de la investigació.

• Projecte  CSO2012-34066:  Avaluació  i  indicadors  de  sensibilitat  moral  en  la  comunicació
actual dels moviments socials. Es desenvoluparà des de l’1 de febrer de 2013 fins al 31 de
gener  de  2016.  Investigadora  principal:  Eloísa  Nos  Aldás.  Ministeri  d’Economia  i
Competitivitat.

• Projecte  P1-1A2012-05:  De víctimes  a  indignats:  visibilitat  mediàtica,  migració  d’imatges,
espectacularització dels conflictes i processos de transformació social cap a una cultura de pau.
Es desenvoluparà des  de l’1  de febrer  de 2013 fins  al  31 de  gener  de 2016.  Investigador
principal: Vicente Benet Ferrando. Pla de promoció de la investigació.

• Projecte  ES-2010-BEM-0511668344:  Communiquer  en  réseau  pour  le  développement,  on
l’IUDESP col·labora com a participant associat,  des de l’1 de gener de 2013 fins al 31 de
desembre de 2015, dins del marc de la convocatòria de la Unió Europea, Acteurs non étatiques
et  autorités  locales  dans  le  développement:  Sensibilisation  du  public  sur  les  questions  de
développement, et appui à l’éducation au développement dans l’union Européenne.

El grup d’investigació 030 Filosofia, Comunicació i Educació per a la Pau i el  Desenvolupament,
de la UJI, continua a partir d’ara ja com grup consolidat, distingit pel seu alt rendiment.

3. Publicacions

Dins les diverses publicacions realitzades pels diferents membres del IUDESP destaquem:
• El cine español. Una historia cultural, del professor de l’UJI Vicente J.Benet. Que va rebre el 

reconeixement de la Acadèmia de Cinema amb el premi Muñoz Suay 2013, pel seu treball 
sociohistòric des d’els orígens del cinema espanyol fins a l’època actual.

• “Developing Moral Sensitivity Through Protest Scenerios in International NGDOs’ 
Communication” article publicat a la revista Comunication Research (en el primer quintil de 
revistes de comunicació) pels investigadors de l’IUDESP Daniel Pinazo i Eloísa Nos.

També  es  va  realitzar  una  presentació  de  llibres  per  a  divulgar  les  investigacions  de  l’Institut
plasmades en publicacions al llarg dels últims anys. Aquests són els llibres que es van presentar:

• Comunicación y c ultura de p az, amb Alfonso Cortés González i Marcial García López com a 
editors i autors.

• Comunicación para la p az en a cción/Comunication for Peace in Action, amb Eloísa Nos 
Aldás, Ignacio Matín Galán i Fatuma Alí com a editors i autors.

• Migraciones y c ultura de p az: e ducando y c omunicando s olidadirad, amb Eloísa Nos Aldás,
Eduardo Sandoval Forero i Álex Iván Arévalo Salinas com a editors i autors, entre altres.

• El Banquete de Safo, autora: Andrea Francisco.



Biblioteca
La Biblioteca, durant aquest curs acadèmic 2012-13, ha donat suport a la docència, investigació i
autoaprenentatge de la Universitat Jaume I. A causa de la crisi econòmica que estem passant s’ha
minvat molt el  pressupost i,  en conseqüència, les adquisicions bibliogràfiques,  principalment en
suport paper, a més, també, les hores d’obertura de l’edifici de Biblioteca també s’han vist reduïdes,
principalment durant el mes d’agost i els períodes de vacances.

El  repositori  institucional  UJI  continua  sent  una  eina  fonamental  i  bàsica  per  a  la  docència  i
principalment per a la investigació, on s’ha introduït tota la producció científica dels investigadors
de la Universitat, s’hi poden consultar sèries completes des del 2008. Destaca la presentació oficial
en  àmbits  estatal  i  europeu  de  l’Archivo  Digital  España-Unión  Europea  (SEDA),  una  nova
comunitat dins del repositori UJI amb característiques pròpies. Liderat pel Centre de Documentació
Europea de l’UJI, un equip de centres de documentació europea espanyols i la secretaria d’estat
competent, recullen el text complet i cataloguen la documentació que sobre la Unió Europea es
produeix a Espanya. Un dels primers resultats és l’elecció del CDE de l’UJI com a exemple de
bones pràctiques entre tota xarxa europea.

La Biblioteca manté i renova, en tots els seus processos, el sistema de gestió de la qualitat ISO
9001:2008. Un altre fet a destacar, dins del capítol de les donacions bibliogràfiques, ha estat la
donació de la biblioteca i l’arxiu de Luis Revest,  realitzada a principis de gener.  La seua filla,
Milagro, ens va donar el material a la Universitat, i coincidint amb l’acte del conveni es va muntar
una exposició de la vida i obra de Revest.

Des de l’any 2000, la Biblioteca organitza i gestiona el curs de postgrau Organización y gestión de
la información documental, el curs 2012-13 s’ha realitzat la tretzena edició.

Pel que fa a la col·laboració amb altres institucions, continuem participant en tots els programes del
Consorci  de  Biblioteques  Universitàries  Catalanes  (CBUC);  participem  molt  activament  en
REBIUN (Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles) i fa un parell de mesos s’ha iniciat, de
manera  formal,  la  col·laboració  i  prestació  de  serveis  conjunts  amb  la  resta  de  biblioteques
universitàries públiques valencianes. 

La Biblioteca és un gran centre de recursos on tenen cabuda diversos espais com la docimoteca
(tests psicològics), l’aula Aranzadi (legislació i jurisprudència) espai suportat i finançat en part per
l’editorial que porta el nom de l’aula; el centre de recuperació de la memòria històrica que recull
fonts orals i documentals específiques d’un moment de la nostra història; espai dels sumaríssims
que recull  els  expedients  de  la  guerra  civil  espanyola  del  1936 i  la  llarga  postguerra,  etc.  En
definitiva,  la  Biblioteca  de  la  nostra  institució  s’ha  convertit  en  un  espai  on  es  poden  trobar
documents diversos i centres específics. 

Dades Biblioteca. Curs 2012-13
Entrades Biblioteca 972.741

Adquisicions de llibres en paper 14.320

Adquisicions de revistes en paper 983

Préstec de llibres i audiovisual 153.339

Préstec interbibliotecari 3.150



Revistes electròniques 56.038

Telepréstecs 3.585

Material introduït en el catàleg de la Biblioteca 21.663

Documents digitalitzats en el repositori 2.940

Formació d’usuaris 3.268

Llibres en el catàleg de la Biblioteca 557.186

Documents en el repositori 11.935

Adquisicions bibliogràfiques

El servei d’adquisicions és un dels serveis que ofereix la Biblioteca per a donar suport als usuaris en
l’aprenentatge, la docència i la investigació.

Monografies

En el curs acadèmic 2012-13 s’ha incorporat al fons de la Biblioteca un total de 14.320 monografies
en diferents suports, dels quals s’han adquirit per compra 8.725 (61%), han ingressat per donacions
4.807 (34%) i per intercanvi amb altres institucions un total de 788 (5%).

 

Del  total  de  les  8.725  monografies  rebudes  per  compra  s’han  adquirit  407  títols  en  format
electrònic.

Durant el curs acadèmic hem rebut un total de 983 títols de revistes en suport paper, dels quals 791



corresponen  a  subscripcions.  La  resta,  192,  han  ingressat  mitjançant  intercanvi  amb  altres
publicacions de la Universitat Jaume I, o per donació.

Pel que fa a subscripcions electròniques, la Biblioteca està subscrita a un total de 56.038 revistes
electròniques i 66 bases de dades i portals acadèmics.

Col·leccions i catalogació

Fons bibliogràfics informatitzats (24/06/13)

Total de documents 557.186

Registres bibliogràfics 345.987

Hòldings 6.985

Dades introduïdes en el catàleg automatitzat des de 01/09/12-31/06/13

Registres bibliogràfics 12.589

Ítems o volums físics 26.372

Hòldings 489

El  curs  2012-13  vam  recatalogar  i  reordenar  tot  el  material  d’investigació  com  són  les  tesis
doctorals (802), projectes final de carrera (2.068), treballs de màster (500), i projectes final de grau
(65) en total s’han introduït el catàleg de la biblioteca 3.435 documents.

Cal destacar  que al  desembre de 2012 es va donar per finalitzat  el  projecte  de catalogació del
material sonor « Fonoteca digital». Fins aquest any, es van introduir al catàleg 132.672 registres
d’exemplars corresponents a diverses donacions de discos de vinil, cintes de cassetes i altre material
sonor.

Sessions de formació d’usuaris

Nombre d’activitats de formació impartides pel personal de la Biblioteca: 101.

Total d’usuaris assistents a les sessions: 3.268

La  Biblioteca  ha  col·laborat  en  les  sessions  d’acollida  de  nous  estudiants  i  estudiantes  de  la
Universitat i ha organitzat diverses sessions de formació i seminaris de documentació. A més ha
participat en les XVII Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i
Socials.

La  Biblioteca  ha  elaborat  30  informes  de  nivell  d’impacte  de  les  publicacions  científiques  a
instàncies d’investigadors de la Universitat.

Préstec interbibliotecari. Secció d’obtenció de documents, curs acadèmic 2012-13

Durant aquest curs acadèmic 2012-2013, la Secció d’obtenció de documents de la Biblioteca ha
tramitat un total de 3150 comandes de préstec interbibliotecari.

Si  fem una  anàlisi  d’aquestes  dades,  observem que  de  les  3.150 comandes,  un  total  de  2.301
corresponen a sol·licituds realitzades pels nostres usuaris a altres biblioteques (73%) i la resta, 849



comandes (27%) corresponen a sol·licituds rebudes des de l’exterior.

Fent una anàlisi de les dades, observem que de les 2.301 comandes fetes per nosaltres, un 49,98%
correspon a peticions de còpies d’articles de revista o separates i capítols de llibre i la resta, un
50,02%, es correspon a sol·licituds de préstec de materials originals, sobretot llibres i alguna tesi
doctoral.

Pel que fa al sistema de tramesa a l’usuari observem que les còpies de documents es deixen al
servidor de GtBib-SOD perquè siga el mateix usuari qui hi accedisca. La suma de les dues opcions
electròniques, correu electrònic i servidor de GtBib fa que el sistema de tramesa electrònic siga el
més emprat per a fer arribar les còpies de documents als nostres usuaris, un 41,83%.

 

Hem de fer constar que més del 80% del material sol·licitat arriba a mans de l’usuari abans de deu
dies naturals.



Els nostres principals subministradors de documents són la Universitat de Barcelona, la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra,
totes  aquestes  dins  del  Consorci  de  Biblioteques  Universitàries  Catalanes,  i  amb  més  de  dos
centenars de documents servits per cada una, i la Universitat de Sevilla, la Universitat de València,
la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de Granada, les biblioteques del CSIC i la
Biblioteca Nacional de la resta de l’Estat espanyol i pel que fa a l’estranger el consorci alemany de
SUBITO encapçala el llistat juntament amb altres com la Staatsbibliothek zu Berlin, la biblioteca de
la Loyola University de Chicago, la biblioteca de la Getty Research Institut o la Library of Congress
als Estats Units, la Zentralbibliothek de Zuric, la Biblioteca Nazionale Centrale de Florència. 

Si fem una anàlisi de les dades que tenim com a biblioteca subministradora, de les 849 comandes,
observem que un 63,13% correspon a sol·licituds  de préstec d’originals  de la  nostra  col·lecció
bibliogràfica, la resta són fotocòpies de revistes o parts de llibres.



 Pel que fa al temps de resposta, hem de dir que el 94,77% de les comandes se serveixen abans de
sis dies, la qual cosa suposa que acomplim amb escreix els acords de préstec interbibliotecari del
CBUC i també de REBIUN.

Els  principals  sol·licitants  de  documents  de  la  nostra  col·lecció  són  la  Universitat  de  Vic,  la
Universitat  Autònoma de  Barcelona,   la  Universitat  de  Barcelona,  la  Universitat  de  Lleida,  la
Universitat Rovira i Virgili totes aquestes, membres del CBUC, i altres com la Universitat Abat
Oliba, la Universitat Carles III de Madrid, la Universitat Pública de Navarra o la Internacional de
Catalunya, entre d’altres.

  



També hem rebut comandes, tant de còpies de documents com de préstec d’originals, d’universitats
estrangeres com la Central University Library M. Eminescu de Romania, la Universitat de Xile,
l’Institut Cervantes de París, la Université de Rouen o la University of Bergen.

La Secció d’obtenció de documents continua implementant totes les novetats i millores tècniques
que li proporciona el sistema del GtBib-SOD i que puguen esdevenir una millora en el servei que
donem als usuaris i as les usuàries de la Biblioteca.

Convenis de col·laboració i exposicions a la Biblioteca

El 17 de gener de 2013 es va signar un conveni de donació bibliogràfica de Luis Revest Corzo. La
seua filla,  Milagro,  va donar  a  la  Universitat  Jaume I  l’arxiu i  la  biblioteca de son pare.  S’ha
habilitat un espai a la cinquena planta, sala de col·leccions especials, per a ubicar tot aquest fons
documental.

El 27 de febrer de 2013 se signava un conveni entre la Fundació Bancaixa i la Universitat per a la
donació de la Biblioteca de la Pau. A més, aquesta Fundació va entregar a la Universitat la seua
Biblioteca.

El 31 de maig se signava un nou conveni, ara entre la Universitat i la Germandat dels Cavallers de
la Conquesta amb l’objectiu de conservació i difusió del seu fons arxivístic i hemerogràfic.

Pel  que  fa  a  les  exposicions  a  principis  del  curs  2012-13  la  Biblioteca  va  allotjar  l’exposició
«Ensenyar valencià en temps difícils» amb obres del Carles Salvador i Enric Matalí.

Entre novembre i desembre de 2012 es va exposar a la biblioteca el fons bibliogràfic donat a la
Universitat per la delegació a Castelló del Ministeri d’Agricultura.

 

 

A primeries de gener de 2013, coincidint amb l’acte de donació, es va muntar una exposició de la
vida i obra de Luis Revest.

Arxiu 

L’Arxiu General té com a finalitat desenvolupar el sistema de gestió documental de la Universitat,
tant pel que fa a la documentació amb vigència administrativa com a la documentació de caràcter
històric.



En el curs acadèmic 2012-13 s’han portat a terme diferents actuacions en aquests àmbits, d’acord
les planificacions anuals, i que resumim a continuació.

Lògicament, l’atenció als usuaris, tant interns com externs és la principal activitat de l’Arxiu. En
aquest  àmbit,  s’ha  augmentat  respecte  al  curs  anterior  el  nombre  de  transferències  i
préstec/consultes dels documents dels diferents fons documentals conservats (UJI, Magisteri, CUC,
Soler i Godes) així com les consultes a les còpies digitals dels expedients sumaríssims.

Servei Nombre de sol·licituds

Transferències documentals 44

Préstecs 167

Consultes i còpies 52

Complint amb els terminis i compromisos derivats de la certificació ISO9000, s’han actualitzat els
documents i registres i s’han mesurat els indicadors corresponents.

Els projectes de digitalització, per a garantir la preservació i difusió de la documentació essencial i
històrica de la Universitat és la segona prioritat. En aquest àmbit, s’han digitalitzat les actes dels
diferents òrgans de govern de 2008 i, d’altra banda, s’ha continuat amb la digitalització de l’arxiu
de  Carles  Salvador,  fruit  del  conveni  amb  la  Fundació  Carles  Salvador,  en  concret  la  seua
correspondència, manuscrits preparatoris de les seues obres i alguns manuscrits d’obres inèdites,
tant de teatre com de poesia, de narrativa o de gramàtica. Aquest material es pot consultar en el
Repositori UJI, dins de la col·lecció de Carles Salvador:

http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/23942

També en l’àmbit de la gestió documental, s’ha continuat treballant conjuntament amb l’IMAC, per
a organitzar i descriure la documentació del Centre de Recursos de Didàctica de les Matemàtiques
Guy Brusseau, i atendre els primers investigadors.

Com en anys anteriors, s’han tutoritzat alumnes en pràctiques, concretament cinc, procedents de la
llicenciatura en Humanitats i del mòdul professional de Biblioteca, Arxivística i Documentació de
l’IES Ribalta, que han après les diferents tasques que es porten a terme a l’Arxiu i la Biblioteca.

Dins de les sessions de formació d’usuaris de la Biblioteca, s’han realitzat visites guiades sobre el
funcionament i serveis de l’Arxiu General.

Entre els nous projectes que es treballen destaca la creació d’un centre de recursos pedagògics, que
s’ubicarà  a  la  Biblioteca,  amb  l’objectiu  de  preservar  i  al  mateix  temps,  difondre,  material
documental  en  qualsevol  suport  sobre  l’educació  a  Castelló.  Aquest  projecte  és  resultat  de  la
col·laboració amb el  Departament  d’Educació,  concretament a  partir  del projecte d’investigació
«Memòria històrica de l’Educació a la província de Castelló».

Dins de la Fira del Llibre de Castelló, es va presentar el 30 d’abril el llibre «Mestres, escoles i
periòdics: documentació del primer moviment freinetià a l'arxiu d'Enric Soler», escrit pel doctor
Antonio  García  Madrid,  on  explica  el  contingut  principal  del  Fons Soler  i  Godes,  conservat  a
l’Arxiu General i en el qual es va col·laborar amb el pròleg.

En  l’àmbit  de  la  cooperació  arxivística,  l’Arxiu  ha  participat  en  tres  grups  de  treball  de  la
Conferència d’Arxivers Universitaris (CAU): arxius personals,  on s’ha consensuat un model de
quadre de classificació per a arxius personals, grup de treball de seguiment del Pla estratègic de la
CAU i grup de treball de Política de Gestió de Documents Electrònics.  A més de participar en les



jornades anuals de la CAU, com a coordinadora d’aquest últim grup, l’arxivera va presentar una
comunicació sobre la valoració documental en l’entorn digital dins les XIII Jornadas Españolas de
Documentación (FESABID), els dies 24 i 25 de maig. 

D’altra banda, s’han impartit cursos externs a la Universitat, en els quals s’ha donat a conèixer el
sistema de gestió documental de la Universitat Jaume I:

• Curs de formació contínua per a funcionaris, organitzat per l’IVAP: « Arxius de gestió. 
Procediments pràctics » (28 h) (València, 24, 26 i 28 de setembre de 2012). 

• Curs de formació de PAS a la Universitat Politècnica de València: « Archivo y Documentación 
» (10 h) (15,16,17 i 18 d’octubre de 2012) 

Amb motiu del Dia Internacional dels  Arxius, l’Arxiu General va col·laborar amb l’Associació
d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians en l’organització del II Encontre d’Arxivers, que es
va celebrar a l’UJI, el dia 14 de juny de 2013.

El Repositori

El Repositori UJI es concep com l’espai digital per a la investigació a Castelló i sobre Castelló.
Durant aquest curs acadèmic s’ha continuat desenvolupant les principals línies de treball: 

 
• Augment de la quantitat i varietat de material bibliogràfic i documental i creació de noves 

col·leccions.

• Incorporació de noves funcionalitats.
• Connexió amb els principals recol·lectors i cercadors.

• Promoció de la visibilitat i difusió del Repositori UJI. 

Pel que fa a continguts, per a complir amb la Llei de ciència, la Biblioteca assumeix com a tasca
pròpia tot el procés del dipòsit de la producció científica del PDI de la Universitat en el Repositori
Institucional,  des  de la  cerca i  sol·licitud del  permís  de la  revista  corresponent,  passant  per  la
conversió del fitxer al format adequat fins a l’assignació de metadades i el dipòsit en la col·lecció
corresponent. Aquest curs acadèmic s’ha introduït la producció científica corresponent a 2012, a
més d’altres documents enviats pel professorat.

S’ha ampliat també el contingut amb els últims números de les revistes publicades a l’UJI i amb els
nous números de la col·lecció Sapientia, dins els materials docents.

La  Biblioteca  Digital  de  Castelló  ha  augmentat  amb  noves  fotografies  del  Fons  Palanques,
documents  de  Carles  Salvador  i  d’altres  autors  castellonencs,  o  revistes  d’institucions
castellonenques, entre les quals destaca la digitalització i dipòsit de tots els números de la revista
Quaderns  de Prehistòria  i  Arqueologia de Castelló,  i  la  col·lecció Monografies de Prehistòria  i
Arqueologia Castellonenques, resultat d’un conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de
Castelló.

Actualment,  el  Repositori  UJI compta amb 11.935 registres o ítems, dels  quals  s’han introduït,
durant aquest curs acadèmic, 2.940 registres nous en les següents col·leccions:



Nombre d’ítems introduïts en el Repositori UJI en el curs 2012-13

La següent gràfica mostra l’evolució en el contingut del Repositori des dels inicis, en 2009:

  

Continuant amb la tasca de registrar les publicacions electròniques de l’UJI, s’han assignat un total
de 203 DOI (Digital Object Identifier). Aquest identificador únic i permanent per a les publicacions
electròniques permet agilitar la cerca i la localització de les publicacions, així com la citació i la
reutilització de continguts, s’augmenta la visibilitat al mateix temps que es garanteix l’autoria i la
publicació dels documents.

Tècnicament, s’han desenvolupat millores internes per al dipòsit de documents (noves plantilles,
millora de la importació i exportació de registres, etc.) i s’han actualitzat les connexions amb els
diferents recol·lectors i repositoris cooperatius que difonen aquests continguts, els quals actualment
són: Google Scholar, Hispana, Europeana, RePec, Recolecta, Driver, OpenAire, OpenDoar, TDX,
MDX, RACO.

Respecte de les activitats de difusió del Repositori,  destaquem les activitats de formació durant
l’OpenAcces Week: el 25 d’octubre es va realitzar una sessió de formació sobre recursos digitals en



accés obert, i el 26 d’octubre, un taller per al PDI: «Què pot fer el Repositori UJI per tu?». En el
nou perfil  de facebook i  de twitter  es publiquen les  novetats  del Repositori  i  aqueixes notícies
d’interès relacionades.

Es va presentar el treball del Repositori i més concretament la comunitat Archivo Digital España-
Unión Europea (SEDA) en una sessió de formació dins el curs «Gestión y financiación de proyectos
europeos. Su aplicación en bibliotecas», a la Universitat Politècnica de València, l’1 de març.

Respecte de les estadístiques d’ús del Repositori, durant els mesos de setembre de 2012 a juny de
2013 ha rebut  un total  de 23.591 visites,  les comunitats  Archivo España-Unión Europea i  UJI:
Investigació són les més consultades, seguides de la Biblioteca Digital de Castelló.

 Nombre de visites al Repositori UJI: setembre de 2012 - juny de 2013

Un clar indicador del treball que es porta a terme és el rànquing mundial de repositoris. En l’edició
de gener  de 2013,  el  Repositori  UJI ocupa,  a  escala  mundial,  el  lloc 385, d’un total  de 1.567
repositoris. A l’Estat espanyol ocupa el lloc 19, d’un total de 48 repositoris. 

 

 Font: http://repositories.webometrics.info/es/Europe_es/Espa%C3%B1     a   

http://repositories.webometrics.info/es/Europe_es/Espa%C3%B1a
http://repositories.webometrics.info/es/Europe_es/Espa%C3%B1a


El Centre de Documentació Europea

El Centre de Documentació Europea (CDE) forma part de la xarxa Europe Direct de la Comissió
Europea, té com a missió posar a disposició de la comunitat universitària i de la societat en general
un fons especialitzat que consisteix en les publicacions oficials de les institucions i òrgans de la
Unió Europea. Ofereix els serveis de cerca documental, consulta en sala i obtenció de documents,
entre d’altres. 

El CDE ha concentrat el seu treball en el desenvolupament i consolidació de la comunitat Archivo
Digital España-Unión Europea (SEDAS). Es tracta d’una comunitat digital creada per 20 centres de
documentació europea de les  universitats  espanyoles,  junt  amb la  representació de la  Comissió
Europea a Espanya i la Secretaria d’Estat per a la Unió Europea del Ministeri d’Afers Exteriors i de
Cooperació.  Aquesta  comunitat  documental  està  allotjada  en  el  repositori  institucional  de  la
Universitat Jaume I, el qual va llançar la idea i lidera el projecte. 

Podem destacar les següents activitats portades a terme pel CDE: 

El 4 de desembre de 2012 va tenir lloc, a la seu de la representació, a Espanya, de la Comissió
Europea, la presentació oficial, a càrrec de Francisco Fonseca Morillo, director de la representació
de la Comissió Europea i l’exposició la va realitzar Elvira Aleixandre Baeza de la Universitat Jaume
I.

Al febrer de 2013 ens van comunicar que el CDE de la Universitat Jaume I havia estat elegit entre
tota la xarxa europea com a exemple de bones pràctiques pel Repositori. Per tant, apareixerà en
l’Informe Anual de la Comissió Europea sobre Europe-Direct. 

El  18 d’abril  de 2013 va tenir  lloc la  presentació de l’Arxiu Digital  Espanya-Unió Europea al
Ministeri d’Afers Exteriors, a la Secretaria d’Estat per a la Unió Europea a les Biblioteques dels
Ministeris, Senat, Escola Diplomàtica, etc. 

Els  dies  20  i  21  de  juny  va  tenir  lloc,  a  Madrid,  una  reunió  específica  i,  finançada  per  la
Representació de la Comissió Europea, de les institucions que formen part de SEDAS. Aquesta
reunió fou de caràcter tècnic.

Durant el curs acadèmic 2012-13 el CDE de la Universitat Jaume I ha realitzat: 

• Renovació de la certificació ISO que evidencia la conformitat del sistema de gestió de la 
qualitat del CDE amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2000. 

• Catalogació del 100% del material bibliogràfic que rep el centre, mitjançant conveni, de la 
Comissió Europea. 

• Formació d’usuaris i d’usuàries. S’han realitzat sessions específiques de formació d’usuaris per
a les titulacions en Publicitat i Relacions públiques, Comunicació Audiovisual i Periodisme, 
sol·licitades pel professorat, i les quals s’enquadren en el programa ALFIN.

• Presentació per la documentalista Elvira Aleixandre de la seua candidatura a una convocatòria 
de la Comissió Europea, denominada «Pan-European Working Group Programme (PEWG) 
2012-13», i fou seleccionada per a formar part dels grups internacionals que tracten temes 
específics de biblioteconomia i de documentació.

• Participació, del 3 al 7 de juny, d’Elvira Aleixandre, documentalista del CDE en el programa de
mobilitat per al PAS (Erasmus) amb la realització d’una estada a la Biblioteca de la Freie 
Universität Berlin.

• Participació en la reunió dels grups de treball paneuropeus, finançada per la Comissió Europea,
els dies 10 i 11 de juny a Berlín.



Dep. de Ciències de la Comunicació

Departament de Ciències de la Comunicació

Congressos internacionals

XIX Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Periodística (SEP)

«Periodisme i democràcia en l’entorn digital» 

Data:

7 i 8 de juny de 2013

Òrgan:

Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I

Organització:

Universitat Jaume I 

Societat Espanyola de Periodística (SEP)

Direcció:

Andreu Casero Ripollés

Breu descripció:

El XIX Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Periodística (SEP) pretén impulsar la
reflexió i  la investigació sobre les interaccions entre periodisme i  democràcia en l’entorn de la
digitalització. L’impacte de la crisi econòmica provocada per la recessió financera internacional, i
els  canvis  derivats  de  la  innovació  tecnològica  modifiquen  les  característiques,  procediments  i
estructures  del  periodisme.  Unes  transformacions  que  afecten  el  paper  social  de  la  professió
periodística i a les seues funcions democràtiques. En aquest procés són molts els factors i fenòmens
implicats,  des dels canvis en l’esfera pública fins al  final del monopoli  de les elits polítiques i
periodístiques en la construcció de les notícies, passant per les transformacions en la producció i
distribució de la informació en línia, els nous models de negoci, les noves formes de participació de
la ciutadania, la mediatització de la política en els mitjans digitals, els nous desafiaments ètics,
l’increment  de  l’infoentreteniment,  l’emergència  dels  mitjans  socials  o  els  fenòmens  com
WikiLeaks. Són uns processos que alteren el rol social i les funcions polítiques del periodisme en
l’actualitat.  En aquest context de mutacions resulta indispensable investigar i  conèixer quina és
l’aportació democràtica i social del periodisme en l’entorn digital.

Col·laboració:

Universitat Jaume I 

Societat Espanyola de Periodística (SEP) 

Ministeri d’Economia i Competitivitat (Projecte I+D CS02010-16313)

BPOil 

Hotel Luz

Renfe



Congressos nacionals

IV Congrés Nacional Espanya «Comunicació i regeneració democràtica» 

Data:

15 i 16 de novembre de 2012

Òrgan:

Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I

Organització:

Universitat Jaume I 

Ulepicc (Unión Latina de Economía Política de la Información,  la  Comunicación y la  Cultura.
Sección España)

Direcció:

Andreu Casero Ripollés

Breu descripció:

L’objectiu del congrés és impulsar la reflexió sobre les relacions que s’estableixen entre l’àmbit de
la comunicació, d’una banda, i la democràcia de l’altra, des de l’òptica de l’economia política de la
comunicació.

En aquest sentit, es pretén analitzar la influència de la comunicació com a eina de regeneració de les
democràcies actuals, en un context marcat per la convergència digital, la globalització del sistema
comunicatiu i l’emergència de nous canals de comunicació, com la web 2.0 i els mitjans socials, els
quals impulsen transformacions polítiques i socials rellevants que afecten tant a la producció, a la
distribució  i  al  consum  de  productes  i  continguts  comunicatius,  com  a  la  participació,  a  la
mobilització i a l’acció política. En aquest arc,  els nexes entre democràcia,  la comunicació i  la
societat civil s’estan redefinint en profunditat,  la qual cosa que fa que la investigació científica
d’aquests processos, des d’aquesta òptica crítica, siga més necessària que mai.

Col·laboració:

Universitat Jaume I 

Ulepicc (Unión Latina de Economía Política de la Información,  la  Comunicación y la  Cultura.
Sección España) 

Generalitat Valenciana: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació

Dep. de Dret Privat

Congressos internacionals

VII  Congrés  de  la  Xarxa  d'Universitats  Eurollatinoamericanes  RULESCOOP, «Economia
social: identitat, desafiaments i estratègies» 

Data



5, 6 i 7 de setembre de 2012 

Òrgan

El grup consolidat d'investigació «Dret i gènere», Universitat Jaume I

Organització

Institut Universitari d'Investigació en Economia Social Universitat de València i el grup consolidat
d'investigació «Dret i gènere», Universitat Jaume I 

Direcció

María José Senent

Breu descripció

En el congrés es van analitzar els trets i valors que comparteixen les entitats de l'economia social
(cooperatives, mutualitats, fundacions, societats laborals, etc.); el reconeixement pels poders públics
i per la societat; els reptes que tant el mercat com la societat els hi plantegen i les respostes a donar;
el  paper  que poden jugar aquestes entitats  en un futur pròxim, i  el  que ha de desenvolupar  la
universitat en l'estudi, promoció i difusió d'aquestes realitats. 

Finançament o patrocini

Fundació Divina Pastora, Fundació Intercoop, Grup CRM, Consum Cooperativa, Confederació de
Cooperatives,  Engrup,  Facultat  d'Economia  de  la  Universitat  de  València,  Vicerectorat
d'Investigació i Política Científica de la Universitat de València, Vicerectorat d'Investigació de la
Universitat Jaume I, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

Conferències

Règim jurídic dels matrimonis musulmans a Espanya

Data

26 d'abril de 2013

Òrgan

Departament de Dret Privat, àrea de Dret Internacional Privat 

Organització

Àrea de Dret Internacional Privat

Direcció

Francisco Javier Zamora Cabot

Breu descripció

El  professor-doctor  Alenda,  de  manera  molt  brillant  i  amb  el  referent  de  casos  concrets,  va
desenvolupar, a satisfacció de l'auditori, els diversos problemes relacionats amb el règim jurídic dels
matrimonis  musulmans  a  Espanya.  Destaca  l'enfocament  interdisciplinari  que  du  a  terme
especialment en l'anàlisi des de les categories del dret eclesiàstic de l'Estat i les tècniques i principis
del dret internacional privat. 

Finançament o patrocini



Departament de Dret Privat

Jornades

Crisi Econòmica i Solució Extrajudicial de Conflictes

Data

12 d'abril de 2013

Òrgan

Departament de Dret Privat

Organització

Àrea de Dret  Mercantil

Direcció

Carmen Boldó Roda

Breu descripció

La jornada va  tractar sobre la implantació dels sistemes de mediació i arbitratge en la resolució
d'assumptes  civils  i  mercantils.  Va  comptar  amb  la  participació  de  notaris,  jutges,  advocats  i
professors i professores coneixedors d'aquestes tècniques per a la resolució alternativa de conflictes
en diversos àmbits del dret mercantil.

Finançament o patrocini

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I, associacions professionals
Col·legi Notarial de València, Grup Investigador en Dret de Societats (COMMENDA), Ministeri
d'Economia i Competitivitat.

VII Jornada sobre Vivenda Cooperativa 

Data

15 d'abril de 2013

Òrgan

El grup consolidat d'investigació «Dret i gènere», Universitat Jaume I

Organització

Federació  de  Cooperatives  de Vivendes  Valencianes  (FECOVI),  Generalitat  Valenciana,  Institut
Universitari d'Economia Social i Cooperativa (IUDESCOOP) de la Universitat de València, Grup
consolidat d'investigació «Dret i gènere», i Universitat Jaume I.

Direcció

María José Senent

Breu descripció

La VII Jornada sobre Vivenda Cooperativa tenia com a objectiu general difondre, a les comarques
de Castelló,  la  fórmula cooperativa com a eina  per  a  satisfer  la  necessitat  d'allotjament  de  les
persones. Els participants en la Jornada van ser José Alberto Sanchís, cap del Servei de Planificació
de Vivenda i Sòl de la Generalitat Valenciana; Gemma Fajardo, professora de Dret Mercantil de la



UV i María José Alonso, professora de Dret Administratiu de la UV.

Finançament o patrocini

Generalitat Valenciana, Institut Universitari d'Economia Social i Cooperativa (IUDESCOOP) de la
Universitat de València, Diputació Provincial de Castelló i Universitat Jaume I.

Dep. de Dret Públic

Congressos, jornades i seminaris internacionals 

Seminari internacional: Dret administratiu, transparència i intervenció econòmica 

Data

4 i 5 d’octubre de 2012 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Administratiu 

Direcció

Ricardo García Macho 

Breu descripció

La fórmula del seminari internacional té vocació de crear un espai de treball i debat on els experts
convocats, sobre la base d e l e s seu e s anàlisis parcials, configuren conjuntament un estat actual
del tema central, que en aquest cas ha estat la transparència econòmica. Així, la interdisciplinarietat
i la discussió són el germen d’una publicació posterior la qu al , gràcies al fòrum inicialment creat,
adquireix un valor afegit en termes de qualitat i maduresa científica 

Finançament o patrocini

Ministeri d’Economia i Competitivitat; BP Oil ; Bancaixa-UJI 

Nombre d’assistents 

16

Manera de control de l’ assistència 

Restringit  per  a  ponents  invitats  i  personal  docent  de  la  Facultat  de  Ciències  Jurídiques  i
Econòmiques (UJI).

Seminari: Introducció al dret processal nord-americà 

Data

15 de maig de 2013. Dues sessions: d’11 a 14 h, i de 16.30 a 19.30 h 



Òrgan

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

Organització

Àrea de Dret Processal  

Direcció

M. Ángeles Pérez Cebadera  

Breu descripció

 En la primera sessió es va exposar com la Constitució  nord-americana perviu al llarg dels anys,
gràcies  a la  interpretació que s e’n fa  pel  Tribunal  Suprem, amb l'adaptació dels articles  de la
mateixa  a les noves realitats socials.  En la segona sessió es van tractar temes relatius a aspectes
concrets del procés civil i del procés penal, amb l'exposició de nombrosos casos pràctics. 

Finançament o patrocini

Vicerectorat de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme 

Nombre d’assistents 

30

Manera de controlar l’assistència 

Control de s ignatures 

Congressos, seminaris, jornades i conferències nacionals 

Seminari: Investigació criminal i dret a l a intimitat 

Data

18 de febrer de 2013 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal i Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat 

Direcció

Caty Vidales Rodríguez 

Breu descripció

L'activitat va tenir com a object iu assenyalar els límits que la vigència del dret a la intimitat imposa
en la investigació criminal. Des d’ aquesta perspectiva es van tractar temes d'interès indubtable com
ara el secret de les comunicacions o l'obtenció d’ADN. 

Finançament o patrocini

Ajuntament de Castelló de la Plana 



Nombre d’assistents 

20

Manera de controlar l’assistència 

Control de signatures.

Anàlisi i prevenció del delicte 

Data

27 i 28 de febrer, i 1 de març de 2013 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal i Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat 

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció

Les  ponències es van ordenar en dos grans grups: els  aspectes tècnics i policials de l'anàlisi i
prevenció  del  delicte,  segons  la  gestió  estatal,  autonòmica  i  local  d'aquesta  problemàtica  i  els
aspectes  jurídics  i  criminològics  que  conflueixen.  En  relació  a  aquests  últims,  cal  destacar  les
intervencions referides al paper de la víctima en la prevenció del delicte i a la participació ciutadana
en les polítiques preventives.

Finançament o patrocini

Ajuntament de Castelló de la Plana 

Nombre d’assistents 

150

Manera de controlar l’assistència 

Control de signatures.

Jornada: Gestió de la seguretat pública i prevenció del delicte: mesurament i indicadors 

Data

3 d’octubre de 2012 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal i Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat 

Direcció



Caty Vidales i José Luis Carque 

Breu descripció

En la  jornada es va analitzar  el  model de policia  comunitària i  els  indicadors que permeten  d’
avaluar  aquesta  modalitat.  De la  mateixa manera,  es  va enfocar  la  participació ciutadana en el
disseny de polítiques públiques i, finalment, a partir d'una experiència realitzada a Mèxic, es va
abordar l'anàlisi de la ciutat amb la finalitat de construir microposts que servisquen per millorar la
policia de proximita t. 

Finançament o patrocini

CEPS 

Nombre d’assistents 

120 

Manera de controlar l’assistència 

No cap.  L a sala plena  estava i,  fins i tot,  en alguns moments hi havia persones dempeus  a ls
corredors. 

Seminari: Intel·ligència econòmica estratègica: seguretat ciutadana 

Data

29 gener 2013 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal i Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat 

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció

Es va posar de manifest la necessitat d'implementar una cultura d'intel·ligència estratègica com a
resposta a les noves demandes socials de seguretat. 

Finançament o patrocini

Ajuntament de Castelló de la Plana 

Nombre d’assistents 

80

Manera de controlar l’assistència 

Control de signatures. 



Conferència: La reforma penal de 2012 

Data

18 de febrer de 2013 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal i Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat 

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció

Es van exposar les principals línies polítiques i criminals seguides en l' a vantprojecte de reforma
del Codi P enal en tràmit ; es va fer especial incidència en aque ix es novetats més polèmiques com
ara la presó permanent revisable o el període de seguretat. 

Finançament o patrocini

 Ajuntament de Castelló de la Plana 

Nombre d’assistents 

120

Manera de controlar l’assistència 

No cap. La sala de graus estava plena. 

Les penes privatives de llibertat de llarga durada, anàlisi crític a 

Data

23 novembre de 2012 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal i g rup d’ i nvestigació D ret Penal i Política Criminal 

Direcció

M. Luisa Cuerda Arnau 

Breu descripció

Es va realitzar una activitat conjunta amb l’ alumnat, en la qual dos catedràtics i un grup d'alumnes
van debatre  sobre la  constitucionalitat  de les  penes  privatives  de llibertat  de llarga durada  que
existeixen ja en el Codi Penal i d'altres que pretenen introduir-s'hi. 

Finançament o patrocini



Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i BP Oil 

Nombre d’assistents 

132 

Manera de controlar l’assistència 

Control de signatures.

VII  Seminari  de  Dret  de  Successions:  Fonaments  Jurídics,  Legislació  Civil,  Com una ,
Autonòmica i Europea 

Data

Del 2 d’octubre a l 18 de desembre de 2012 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Romà

Direcció

Amparo Montañana Casaní i Carmen Lázaro Guillamón

Breu descripció

L'objectiu  del  seminari  ha  estat  tractar  el  futur  del  dret  de  successions  davant  les  reformes
proposades en dret autonòmic des d'una perspectiva històrica. El dret de successions té les  arrels en
la tradició romanística i només des d'aquesta perspectiva pot tractar el present i el futur.

Finançament o patrocini

Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I 

Nombre d’assistents 

50

Manera de control ar l’ assistència 

Control de signatures.

Dep. de Filosofia i Sociologia

Congressos internacionals

II Congrés Internacional en Bioètica, Neuroètica, Llibertat i Justícia

Data

14, 15 i 16 de novembre de 2012



Organització

Grup interuniversitari d’investigació en Ètiques Aplicades i Democràcia

Direcció

Juan Carlos Siurana, president de la Fundació Etnor

Breu descripció

L’any 2012 ha estat reconegut com l'Any de la Neurociència, un tipus de saber que es proposa
desentranyar les bases cerebrals de la conducta humana, i oferir, amb açò, possibilitats per a una
vida millor. Sens dubte aquest nou saber suposa una ajuda per a la Filosofia i per a la Bioètica
perquè permet conèixer de manera més acabada el substrat des del qual actuem. Alguns dels grans
problemes de la filosofia poden llegir-se a una nova llum i també algunes de les qüestions clau
plantejades per la bioètica. Un cas paradigmàtic és el de les preguntes per l'estatut de la llibertat i de
la justícia, dos conceptes nuclears de la filosofia pràctica que es plasmen també en principis rectors
de les ètiques aplicades com els d’autonomia i de justícia. Fins i tot a vegades els avanços de les
neurociències porten a preguntar per la possibilitat mateixa de la llibertat o del sentit de la justícia
tal com els entenen els corrents filosòfics més rellevants en l'actualitat.

El desafiament és realment important i, per a respondre de manera adequada, és necessari conèixer
els diferents apartats de la qüestió: reflexionar sobre les teories filosòfiques de la llibertat i de la
justícia, tal com s’han oferit al llarg de la història, i sobretot les que tenen avui una major vigència,
així com estudiar a fons els plantejaments bioètics i neuroètics, en sentit ampli.

D'altra banda, si és veritat que les neurociències estan provocant canvis en la nostra percepció del
sistema legal, l'economia, l'educació, la societat, i desenvolupant noves tècniques de millorament
humà, també ho és que se’n fa necessària la revisió des d'una sòlida noció de justícia. 

El  congrés  s'ocuparà  de  mostrar  els  nous  desafiaments  que  plantegen  les  neurociències  i
d'aprofundir en l'estudi de les qüestions bioètiques i de les teories filosòfiques de la llibertat i la
justícia.

Patrocina

Generalitat Valenciana, Ministeri d’Economia i Competitivitat i Fundació Etnor

Cicle de conferències nacionals 

La filosofia en un món intercultural: reptes i oportunitats

Data

14 de març, 25 de març, 15 d’abril, 29 d’abril i 13 de maig 2013 

Organització

Departament de Filosofia i Sociologia, àrea de Filosofia 

Direcció

Sonia París Albert i Irene Comins Mingol, Departament de Filosofia i Sociologia

Breu descripció

El cicle de conferències ha estat configurat amb la finalitat d’abordar la interculturalitat des d’una



perspectiva filosòfica, encara que sense oblidar les aportacions de qualsevol altra disciplina. És així
que en les conferències programades s’ha tractat d’abordar, entre altres coses, les diferències entre
la multiculturalitat i la interculturalitat i, al mateix temps, s’ha fet una anàlisi d’aquesta última des
de posicions diverses, com ara el gènere, l’humanisme, la cultura de la pau, Europa i/o les teories
del reconeixement.

Patrocina

És una activitat pròpia del Departament, finançada amb l’ajuda que ens van concedir del Pla de
promoció de la investigació de l’UJI, convocatòria de l’any 2013, i amb part del pressupost de la
Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau.

Dep. de Física

Congressos i jornades internacionals 

Congrés: XIII International Congress of the Spanish Biophysical Society

Data

Del 19 al 21 de juny de 2013

Òrgan

Grup de Biofísica Molecular

Organització

Sociedad de Biofísica de España i Grup de Biofísica Molecular

Direcció

Sociedad de Biofísica de España

Breu descripció

Presentació  i  descripció  dels  últims  avanços  en  l’àmbit  de  la  biofísica.  Creació  de  noves
col·laboracions entre grups.

Finançament o patrocini

Universitat de València, programa Prometeo Generalitat Valenciana, Waters (The Science of What’s
Possible), Programa Consolider «The Spanish Ion Channel Initiative», Iesmat, Wyatt Technology,
Lasing SA, La Caixa.

Jornades. Bioelectromet Meeting 

Data

18 i 19 d'octubre de 2012

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics



Direcció

Juan Bisquert Mascarell

Breu descripció

En la tecnologia de bioelectromet, els microorganismes catalitzen la reacció que es produeix en un o
tots  dos  elèctrodes  d'una cel·la  electrolítica.  Aquesta  tècnica es  pot  utilitzar  per  a  la  base  dels
metalls de coure, níquel, ferro, zinc, cobalt i plom, en la qual són extrets, processats i utilitzats en
grans  quantitats.  Aquests  metalls  estan presents  en  tots  els  fluxos de procés  i  residuals  des  de
l'aplicació de la mineria i la indústria metal·lúrgica i, per tant, la bioelectroquímica d'aquests metalls
té un alt impacte.

Finançament o patrocini

Unió Europea

Congressos i jornades nacionals

Congrés: Workshop: Plasmonics and Quantum Dots for Solar Energy Harvesting 

Data

30 de novembre de 2012

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

Direcció

Juan Bisquert Mascarell

Breu descripció

La  jornada  es  va  dividir  en  tres  sessions  científiques.  Una  primera  relativa  a  la  preparació  i
propietats òptiques de nanomaterials basats en punts quàntics semiconductors (II-VI i IV-VI) i les
aplicacions  d’aquests  en  fotovoltaica  i  separació  d'aigua;  una  segona relativa  a  cèl·lules  solars
basades  en  punts  quàntics  i  nanocristalls  semiconductors,  i  una  tercera  dedicada  a  propietats
òptiques de capes plasmòniques i el seu ús en aplicacions fotovoltaiques.

Finançament o patrocini

Generalitat Valenciana

Congrés. Workshop: Materials per a dispositius fotovoltaics híbrids

Data

26 de novembre de 2012

Òrgan

Departament de Física



Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

Direcció

Juan Bisquert Mascarell

Breu descripció

Aquest esdeveniment va permetre de conèixer detalladament les investigacions que es realitzen en
l'actualitat diferents grups en la preparació i caracterització de materials orgànics i inorgànics i en la
seua integració en dispositius. D'una manera general, els treballs presentats es van dividir en tres
subgrups: i) sistemes basats en molècules orgàniques per a aplicacions fotovoltaiques; ii) producció
industrial  i  aplicació  del  grafè  per  a  finalitats  energètiques;  iii)  preparació  i  caracterització  de
cèl·lules fotovoltaiques sensibilitzades amb punts quàntics de semiconductors inorgànics

Finançament o patrocini

Generalitat Valenciana

Congrés. Workshop: Advanced Materials for Solar Fuels applications

Data

11 de febrer de 2013

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

Direcció

Juan Bisquert Mascarell

Breu descripció

Els  combustibles  solars  han  despertat  un  enorme interès  en  els  últims  anys,  particularment  la
generació d'hidrogen a  partir  de  la  divisió  molecular  de l'aigua  i  la  reducció  del  CO2 per  a  la
formació d'hidrocarburs. Aquests processos s'engloben en el que anomenem fotosíntesi artificial, i
el  desenvolupament  d'una  tecnologia  energètica  basada  en  aquests  principis  constitueix  una
alternativa  molt  prometedora  per  a  canviar  l'actual  model  energètic  cap  a  un  sistema basat  en
recursos  tan  abundants  i  renovables  com la  llum i  l'aigua.  En aquest  context,  els  ponents  van
exposar els avanços més recents en el camp dels combustibles solars i fotosíntesi artificial des d'una
perspectiva fisicoquímica.

Finançament o patrocini

Generalitat Valenciana

Congrés. Workshop: Upconverting Materials: From fundamentals to applications 

Data



17 d'abril de 2013

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

Direcció

Juan Bisquert Mascarell

Breu descripció

Els  materials  convertidors  d'energia,  també  anomenats  materials  “up-converting”,  són  capaços
d'absorbir llum de baixa energia i transformar-la en radiació de major energia. El desenvolupament
de materials amb aquesta propietat ha cobrat gran importància en els últims anys i són investigats
per  l’enorme  potencial  que  tenen  en  àrees  cientificotècniques  tan  diverses  com  la  fotònica,
telecomunicacions, emmagatzematge i conversió d'energia, fotocatàlisis, sensors o fins i tot àrees
biomèdiques. En aquest context, els ponents van exposar els avanços més recents en l’àmbit dels
materials convertidors d'energia des d'una perspectiva fisicoquímica.

Finançament o patrocini

Generalitat Valenciana

Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics

XXVIII edició del Congrés Anual de la Societat Espanyola per al Processament 
del Llenguatge Natural (SEPLN)

Data

 5,6 i 7 de setembre de 2012. 

Organització
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Departament  d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

Breu descripció

Té com a objectiu un fòrum per presentar les darreres investigacions i desenvolupaments dins de
l'àmbit de treball del processament del llenguatge natural (PLN) tant a la comunitat científica com a
les empreses del sector. També es pretenen mostrar les possibilitats reals d’aplicació i conèixer nous
projectes I+D en aquest camp. 

Finançament o patrocini
MINECO

BP OIL
UJI



I Jornades de Programació Mòbil

Data

 18 i 19 de juny de 2013.

Organització
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Emotional Apps, SL
Grup d’investigació GEOTEC

Breu descripció

El  disseny  i  desenvolupament  del  contingut  per  a  dispositius  mòbils  és  una  àrea  en  continu
creixement i el mercat laboral valora especialment aptituds en aquest camp. Aquestes jornades van
dirigides a tota la comunitat universitària encara que centrades en l'estudiantat amb especial interès
en el disseny i desenvolupament d’aplicacions mòbils, que inclou aplicacions de gestió, sistemes
d’informació geogràfica o videojocs entre altres.

Finançament o patrocini
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

ESTCE
BP OIL Espanya

Institute of New Imaging Technologies (INIT)

Tallers alumnes: cursos per a la millora de les competències transversals i 
tecnològiques: redacció de treballs.

Data

Octubre de 2012.

Organització
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Departament  d’Enginyeria i Ciència dels Computadors
ESTCE

Breu descripció

El curs està orientat a la millora de les capacitats de redacció, síntesi i comunicació escrita i va
dirigit principalment a l'alumnat de les titulacions d’informàtica. Impartit per Joana Rubio, de 5
hores de duració.

Finançament o patrocini
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Tallers alumnes: cursos per a la millora de les competències transversals i 
tecnològiques: LaTeX.

Data



 27 de març i 10 d’abril de 2013.

Organització
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Departament  d’Enginyeria i Ciència dels Computadors
ESTCE

Breu descripció

El curs està orientat a la creació de llibres, documents científics i tècnics amb la utilització del
potent sistema de composició de textos LateX, va dirigit principalment a l'alumnat de les titulacions
d’informàtica. Impartit per Sergio Barrachina, de 5 hores de duració.

Finançament o Patrocini
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Dep. de Química Física i Analítica

Congressos internacionals

IIIrd International Workshop on Transition Metal Clusters

Data

6,7,8 i 9 de setembre de 2012

Òrgan

Universitat Jaume I

Organització

Grup de Materials Moleculars, Departament de Química Física i Analítica.

Direcció

Rosa Llusar Barelles, catedràtica de Química Física de la Universitat Jaume I 

Breu descripció

L’International Workshop on Transition Metal Clusters (IWTMC) és un congrés internacional amb
periodicitat  bianual  que  se celebra  des  de  l’any 2008.  Les  edicions  anteriors  van tindre  lloc  a
Rennes (França) i a Rostock (Alemanya), i del 6 al 9 de setembre de l’any 2012 es va celebrar a
Benicàssim (Castelló). A la inaguració d’aquest congrès va assistir el Vicerector d’Investigació de la
Universitat Jaume I, el professor Antonio Barba.

El principal objectiu d’aquest congrés va ser crear un fòrum per a establir col·laboracions entre
científics i científiques actius en l’ambit dels compostos clúster, així com buscar noves aplicacions
per  a  aquests  materials  mitjançant  la  participació  de  científics  d’uns  altres  àmbits.  Durant  la
celebració d’aquest congrés vam aconseguir reunir, aproximadament, uns setanta investigadors de
14 països diferents d’Europa, Amèrica, Àsia i Oceania.

Tota  la  informació  del  congrés (comitè  científic,  organitzador,  programa  de  conferències,
patrocinadors, etc.) es pot trobar a la següent adreça:  http://iwtmc3.uji.es   . La pròxima edició de
l’IWTMC se celebrarà a Rússia. 

Finançament o patrocini

http://iwtmc3.uji.es/


Generalitat  Valenciana,  Ministeri  d’Economia  i  Competitivitat,  Universitat  Jaume  I,  Consell
Superior d’Investigacions Científiques, Universitat Politècnica de València, Institut de Tecnologia
Química, Bayer Healthcare, Agilent Technologies, Fisher Scientífic, Euriso-Top, MBraun, Álava
Ingenieros,  Scharlab  S.L.,  Scharlau,  Gomensoro  Instrumentación  Científica,  UBE  Corporation
Europe SA, Praxair, Biótica.

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica

Seminari internacional

Títol

Cicle de conferències i seminaris sobre «Perspectives Actuals de la Química Inorgànica i Orgànica»

Data

Curs acadèmic 2012-13 

Organització

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Direcció
• Doctor Miguel Carda Usó, catedràtic de Química Orgànica del Departament de Química 

Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I

• Doctora Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, professora de Química Inorgànica del Departament de
Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I

Breu descripció

El  seminari  consta  de conferències  impartides  per  professors,  investigadors  i  investigadores  de
reconegut prestigi, enfocades a explicar les tendències actuals de la química inorgànica i orgànica
en el món de la indústria i de la investigació:

DATA CONFERENCIANT TÍTOL

04/10/12 E. García España Reorganizaciones moleculares 
en complejos ligandos 
poliamínicos. Nanopartículas 
funcionalizadas 

08/11/12 M. Rute Ferreira Organic-inorganic hybrids for 
green photonics applications 

09/11/12 J.C. Morales A lost organic chemist: first 
encounters with food, 
inflammation and DNA 
recognition 

22/11/12 L. Calzada De la síntesis en disolución al 
dispositivo microelectrónico 

30/11/12 V. César Functional backbone-
containing n-heterocyclic 
carbenes 

30/11/12 S. Bellemin-Laponnaz The various applications of n-



DATA CONFERENCIANT TÍTOL

heterocyclic carbenes: 
polymerization and medicinal 
chemistry 

14/12/12 J. Casado Cordón Espectroscopía en electrónica 
orgánica: biradicales, fisión de 
singletes y otros fenómenos 
moleculares 

20/12/12 X. J. Salom-Roig Síntesis de 1,2-aminoalcoholes 
asistida por sulfóxido quiral 

21/01/13 M. Whittlesey Late transition metal N-
heterocyclic carbene 
complexes: fun and games with 
Ru, Rh and Ni 

10/05/13 A. Goldman Activation of C-H bonds by 
pincer-iridium complexes. 
Catalysis and fundamental 
studies 

05/06/13 R. Balda de la Cruz Propiedades ópticas de 
materiales vitrocerámicos 
eutécticos biocompatibles 
dopados con tierras raras 

05/06/13 J. Fernández Rodríguez Espectroscopía ultrasensible de
alta resolución temporal 
basada en emisores láser 
aleatorios 

Finançament

Pla estratègic

Seminari nacional

Títol

XII Escola sobre el Mètode de Rietveld

Data

Del 3 al 6 de juliol de 2012 

Organització
• Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I

• Departament de Química Inorgànica i Cristal·lografia de la Universitat de Màlaga

Direcció
• Doctor Vicente Esteve Cano, professor de Química Inorgànica del Departament de Química 

Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I

• Doctor Miguel Ángel García Aranda, professor de Química Inorgànica del Departament de 
Química Inorgànica i Cristal·lografia de la Universitat de Màlaga



• Doctora María Ángeles Tena Gómez, professora de Química Inorgànica del Departament de 
Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I

Breu descripció

El mètode de Rietveld és una potent  eina per a  obtenir  informació estructural, microestructural i
l’anàlisi quantitativa de fases a partir de difractogrames de pols. Durant els últims quinze anys, el
mètode de Rietveld ha jugat un paper crucial en quasi totes les àrees més punteres de la investigació
en nous materials.  En la present edició de l’Escola, a més dels ajust aments bàsics, es realitz e n
estudis detallats d’an à lisi de fases quantitatives pel mètode de Rietveld. 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MATI

Matèria cristal·lina i 
difracció de pols

Introducció a la 
difracció de rajos X 
sincrotró 

Biblioteques de 
programes i 
d'estructures. 
Bibliografia.

Anàlisi 
microestructural a 
partir de dades de 
difracció d'alta 
resolució

Indexació de 
difractogrames de pols

Estratègies d’afinament
i descripció detallada 
del perfil.

Completat del model 
estructural i afinament 
amb restriccions 
geomètriques 

Pràctiques d’anàlisi 
quantitativa pel mètode
de Rietveld. Exemples 
amb quantificació de 
material no difractant

Fonaments del mètode 
de Rietveld

Introducció als mètodes
de determinació 
d’estructures 
cristal·lines ab-initio a 
partir de dades de pols. 
Extracció d’intensitats 
integrades: descripció 
dels índexs residuals i 
anàlisis del grup 
espacial (DAJUST 
programari) 

Preparació de mostres i
condicions de mesura

Pràctiques de resolució 
estructural completa 
amb:
1) DAJUST
2) XLENS
3) FULLPROF

Anàlisi de Rietveld 
multifàsic 

VESPRADA

Pràctica d'indexació 
amb DICVOL, TREOR
i ITO inclosos en 
WinPLOTR/Fullprof

Pràctiques amb 
ordinador i programa 
Fullprof:

Part 1). Afinament del 
perfil sense model 
estructural.

Part 2). Afinament 
monofàsic simple 

Pràctiques amb 
ordinador. Pràctiques 
DAJUST i XLENS 
amb intensitats extretes
el dia abans/resolució 
estructural/afinament 
amb restriccions 

Pràctiques. Afinament 
Rietveld de mostres 
complexes 

Entrega de beques i 
certificats



Patrocini
• Grup especialitzat de Cristal·lografia

• Grup especialitzat de Química de l'Estat Sòlid i Materials
• Panalytical, SA

• BP Oil Espanya, SA

Seminari nacional

Títol

Up-converting Materials: From fundamentals to applications 

Data

17 d’abril de 2013

Organització
• Beatriz Julián López, professora de Química Inorgànica del Departament de Química 

Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I

Direcció
• Beatriz Julián López, professora de Química Inorgànica del Departament de Química 

Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I

Breu descripció

L'objectiu  de  l'esdeveniment  ha  estat donar  a  conèixer el  potencial  dels  materials  conversors
d'energia.  P resenta els últims avanços realitzats en la síntesi d' aquests materials i l’aplicació que
tenen  en àrees biomèdiques ,  en fot ò nica,  teleco municacions,  aplicacions fotovoltaiques i  en
sensors.  Aque sta jornada ha  permès establir contacte entre investigadors de diversos grups d'alt
nivell que treballen en aquest àmbit i estimular la investigació interdisciplinària per a desenvolupar
nous dispositius més eficients i competitius. El seminari va comptar amb les intervencions de José
García Solé, director del grup d'Espectroscòpia Làser de la Universitat Autònoma de Madrid; Joan
J. Carvajal, investigador en el grup de Física i Cristal·lografia de Nanomaterials de la Universitat
Rovira i Virgili; Rute A. S. Ferreira, investigadora  d el Departament de Física de la Universitat
d'Aveiro – CICECO; Jordi Hernando Campos, investigador en el Departament de Química de la
Universitat Autònoma de Barcelona; i Beatriz Julián López, coordinadora del grup de Materials
Multifuncionals de la Universitat Jaume I. 

Patrocini
• INCE (Institut Valencià d'Investigaci ó Cooperativa en Nanotecnologia per a les Energies 

Netes) 

Seminari nacional

Títol

Jornades en Química Sostenible 

Data

Del 7 al 25 de gener de 2013

Organització
• Grup d’investigació de Química Sostenible i Supramolecular del catedràtic Santiago V. Luis, 

Departament de Química Inorgànica i Orgànica, ESTCE, UJI



Direcció
• Catedràtic Santiago V. Luis, Departament de Química Inorgànica i Orgànica, UJI

Breu descripció

L'objectiu de les Jornades va ser presentar les principals i importants nocions i conceptes relacionats
amb  la  química  benigna  i  el  medi  ambient  (química  sostenible  /  química  verda)  i  el
desenvolupament de processos químics sostenibles. Les jornades van reunir a un grup destacat i
divers de científics nacionals i internacionals, líders en aquesta àrea. Les Jornades van tractar temes
com:  els  conceptes  bàsics  de  la  química  sostenible;  les  aplicacions  industrials;  la  catàlisi
immobilitzada, homogènia i heterogènia; els dissolvents benignes; i la biocatàlisi.

Patrocini.
• Generalitat Valenciana Prometeo/2012/020

Seminari internacional

Títol

J ornades sobre aproximacions bioinspirades a la sostenibilitat: noves fonts d’energia i matèries
primeres 

Data

Del 13 al 24 de maig de 2013

Organització
• Grup d’investigació en Química Sostenible i Supramolecular del catedràtic Santiago V. Luis, 

Departament de Química Inorgànica i Orgànica, ESTCE, UJI

Direcció
• Catedràtic Santiago V. Luis, Departament de Química Inorgànica i Orgànica, UJI

Breu descripció

L'objectiu de les jornades va ser presentar les noves energies i matèries primeres bioinspirades en la
sostenibilitat.  Les  jornades  van  reunir  a  un  grup  destacat  i  divers  de  científics  nacionals  i
internacionals, líders en aquesta àrea. Es van tractar temes com: l'anàlisi de la situació energètica
actual,  noves  metodologies  de  generació  d'energia  (energia  electroquímica  i  les  piles  de
combustible); l'ús de microones en reaccions sense dissolvent, sense catalitzador, i reaccions amb
suports sòlids; les matèries renovables: biomassa com a primera matèria; l'ús de sonoquímica en:
reaccions sensibles als ultrasons (homogènies i heterogènies); i les reaccions químiques en mitjans
supercrítics, equilibri de fases a altes pressions.

Patrocini
• Generalitat Valenciana Prometeo /2012/020

Seminari nacional

Títol

I I Symposium o n Green Chemistry: Tools f or Sustainable Chemistry 

Data

Del 20 al 21 de maig de 2013



Organització
• Grup d’investigació de Química Sostenible i Supramolecular del catedràtic Santiago V. Luis, 

Departament de Química Inorgànica i Orgànica, ESTCE, UJI

Direcció
• Catedràtic Santiago V. Luis, Departament de Química Inorgànica i Orgànica, UJI

Breu descripció

L'objectiu  del  simposi  va ser  presentar  la  investigació d'avantguarda i  els  avanços significatius
relacionats amb la química benigna amb el medi ambient ( q uímica s ostenible / q uímica v erda) i
el desenvolupament de processos químics sostenibles. Les J ornades van reunir un grup destacat i
divers de científics nacionals i internacionals, líders en les diferents eines que es desenvolup en en
aquesta àrea . Tot açò va fer que aquestes Jornades sobre q uímica v erda foren el fòrum perfecte
perquè els  j o ves  científics  i  estudiants  de postgrau conegueren i  interactuaren amb els  líders
d’aquest àmbit a través de discussions, sessions de pluja d’idees informals. Aquesta activitat cient i
fic o divulgativa va permetre divulgar les noves  eines de la química sostenible en els diferents
sectors: a) les noves generacions d'investigadors i de professionals, b) docents i investigadors de la
mateixa Universitat i centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, c) professionals del sector
químic la Comunitat Valenciana. 

Patrocini
• Generalitat Valenciana AORG/2013/040, ajudes per a l’organització de congressos i jornades a 

la Universitat Jaume I 12I007-35, BP Oil Espanya 10G094-51 I 

Seminari internacional

Títol

14 th EUCHEMS International Conference o n Chemistry a nd t he Environment, ICCE 2013 

Data

Del 25 al 28 de juny de 2013

Organització
• Grup d’investigació de Química Sostenible i Supramolecular del catedràtic Santiago V. Luis, 

Departament de Química Inorgànica i Orgànica, ESTCE, UJI

Direcció
• Catedràtic Santiago V. Luis, departament de Química Inorgànica i Orgànica, UJI

Breu descripció

L'objectiu  del  congrés  va ser  presentar  la  investigació d'avantguarda i  els  avanços significatius
relacionats amb la química i el medi ambient. El congrés va reunir a un grup destacat, important i
divers de científics nacionals i internacionals, líders en aquesta àrea . E l congrés va tractar temes
relacionats amb:  « Atmospheric Chemistry and Aerosols » ;  « Modelling,  Management and Risk
Assessment » ; « Soil and Sediment Pollution » ; « Transformation and Fa't of Pollutants » ; «Wa ter
Pollution and Treatment » ; « Green and Sustainable Industrial Chemistry » ; « (Eco-)Toxicology:
Pollutants Exposure and Effects on Biota and Ecosystems » ; i « Emerging Pollutants » . 

Patrocini
• Privat (participants)



Dep. de Traducció i Comunicació

Congressos internacionals

Títol de les jornades internacionals

Segundo Encuentro Académico-Profesional TradMed-UJI

Data

16 de febrer de 2013

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Màster en Traducció Medico-sanitària

Direcció

Vicent Montalt i Resurrecció

Susanna Borreda

Ana Muñoz

Finançament o patrocini

Departament de Traducció i Comunicació

Màster en Traducció Medicosanitària

Breu descripció

Trobada  dirigida  a  estudiantat  i  professorat  de  totes  les  edicions  del  màster  en  Traducció
Medicosanitària per realitzar un intercanvi d'experiències i reflexions sorgides de la investigació i
de la pràctica professional.

Seminaris nacionals

Títol del seminari nacional

XVI Seminari Permanent de Traducció i Interpretació

Data

Del 17 d'octubre de 2012 al 17 de maig de 2013

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació.

Organització

Marta Renau Michavila

Breu descripció

 Aquest s eminari p ermanent,  del qu al s’ h a realitzat la setzena edició, 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,  titulats ,  professorat).  Les
conferències, impartides per professionals de la traducció i la interpretació per a donar a conèixer el
vessant  més professional, tenen any rere any una gran acollida per l'estudiantat. Aquest curs hem
comptat amb la presència de Carmen Zamorano ( r epresentant de la Comissió Europea a Espanya),
Coral Barrachina (traductora científica), Violeta Camarasa (traductora voluntària) i Nava Maroto
(terminòloga). 

Seminaris internacionals

Títol del seminari internacional

Escola d'Investigació

Data

Del 27 de febrer de 2012 al 4 de juny de 2013

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 de formació complementària a la docència de postgrau, on investigadors
consolidats i en formació poden compartir idees i interessos de recerca en els àmbits de la traducció
jurídica, literària, mèdica i audiovisual.

• Taller impartit per Francisco Herrero Machancoses: «Investigación cualitativa en traducción: 
Diseño de cuestionarios e interpretación».

• Jornada de traducció literària: doctor Juan Jesús Zaro (Universitat de Màlaga): «Espacio y 
territorios de la traducción literaria en el ámbito hispánico». Coordinador: Josep Marco.

• Conferencia impartida per Sandra Halverson (Universitat de Bergen): «Studying translation in 
2013: some persistent questions and some new ways of trying to answer them». Coordinador: 
Vicent Montalt.

• Jornada de traducció jurídica: Carmen Bestué (Universitat Autònoma de Barcelona): «La 
localización de los contratos informáticos», Fernando Prieto (Universitat de Ginebra): «El 
papel del traductor jurídico en las  organizaciones internacionales». Coordinadora: Anabel 
Borja.

• Jornada de traducció mèdica: doctor Morten Pilegaard (Aarhus University): «Is linguistic 
intervention feasible? In search of a feasible intervention design to enhance lay friendliness of 
patient information sheet». Coordinador: Vicent Montalt.

Seminaris nacionals

Títol del seminari nacional:

VI Setmana de la Traducció Audiovisual



Data

Del 23 al 25 d’abril de 2013

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Xarxa. Red de Traductores e Intérpretes de la Comunidad Valenciana

Organització

Grup de recerca TRAMA

Anna Marzà i Ibáñez

Ana Tamayo Masero

Breu descripció

La VI Setmana de la Traducció Audiovisual ha comptat amb un taller de localització de videojocs
impartit per Carme Mangiron i diverses conferències sobre la professió del subtitulador a Espanya,
així com la formació i investigació al Regne Unit. Activitat dirigida a estudiants d’últim curs, de
màster  i  professionals  de  la  traducció  ha  comptat  a  més  amb la  presentació  de  la  Asociación
Española Universitaria de Traductores e Intérpretes en formación (AETI) i del grup d'investigació
ETEP (Estudios de Traducción en el Erotismo y la Pornografia).

Seminaris nacionals

Títol del seminari nacional

Producción de espectáculos: de la idea al escenario (edició especial)

Data

22 i 23 d'abril de 2013

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Departament de Traducció i Comunicació

Adoración 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  procediments  bàsics  de  la
producció, organització, gestió i postproducció d'espectacles en viu.

Seminaris internacionals

Títol del seminari

Seminari  de  presentació  del  Projecte  europeu  per  l'assistència  lingüística  a  les  víctimes
estrangeres de violència de gènere: Speak Out for Support (SOS-VICS) 



Data

17 de desembre de 2012

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Departament de Traducció i Comunicació

Programa Justícia Penal, de la Direcció General de Justícia de la Comissió Europea

Breu descripció

A l'acte de presentació oficial d’aquest projecte, finançat pel programa Justícia Penal, de la Direcció
General de Justícia de la Comissió Europea, van assistir més de 150 participants . Entre les persones
que van mostrar el seu suport a aquesta pionera iniciativa es trobaven el rector de la Universitat de
Vigo, Salustiano Mato; el fiscal general de Galícia, Carlos Varela; l'alcalde de Vigo, Abel Caballero,
així  com  altres  socis  col · laboradors  del  projecte,  tan  diversos  com  les  forces  de  seguretat,
associacions  d'immigrants,  associacions  de dones  contra  els  maltractaments,  professionals  de la
medicina forense, professionals de la judicatura i, per descomptat, representants de múltiples col ·
lectius de traductors i intèrprets. 

Dep. d'Educació

Jornades nacionals

I Jornades de Formació Docent del Professorat Universitari: L’educació Artística en el Grau
en Mestre o Mestra d’Educació Primària i Infantil

Data

23, 24 i 31 d'octubre de 2012

Òrgan

Departament d’Educació, Vicerectorat d'Investigació i Política Científica

Organització
• José María Peñalver Vilar
• Alberto Cabedo Mas

• Joaquín Ortells Agramunt
• Santiago Pérez Aldeguer

• Ana Mercedes Vernia Carrasco
• Gustau Olcina Sempere

• Silvia Martínez Gallego
• Diego Moliner Urdiales

• Vicente Javier Valls Martínez
• M. Luisa Sanchiz Ruiz

Direcció
• José María Peñalver Vilar



• Rosa M. Agost Canós

• Miguel Salvador Bauzá 
• Roberto José García Antolín

• Iolanda Bernabé Muñoz
• Antonio Ripollés Mansilla

• Alberto Cabedo Mas
• Joaquín Ortells Agamunt

• M. Amparo Porta Navarro
• Santiago Pérez Aldeguer

• M. Carmen Pellicer España
• Paloma Palau Pellicer

Breu descripció

A través d'aquesta jornada es pretén oferir un espai d'anàlisi i debat entorn del futur de les matèries
d'Educació Musical,  Plàstica i  Corporal i  la seua didàctica en els estudis del grau en Mestre o
Mestra. L'activitat convida, tant al professorat com a l’estudiantat, a compartir experiències sobre la
realitat actual de les aules en aquestes titulacions, fomenta el diàleg entre els col·lectius implicats i
afavoreix  la  presa  de decisions  entorn  de  les  competències,  objectius,  continguts,  metodologia,
criteris i instruments d'avaluació de les actuals programacions.

Finançament i/o patrocini

Pla de foment de la investigació UJI

II Jornades d'Educació Infantil: L'acollida de l'Anglès a l'Aula

Data

Del 12 al 14 de març de 2013

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

Unitat d'Educació Multilingüe - UJI

Direcció
• Anna Marzá Ibáñez
• Otilia Martí Arnándiz

Breu descripció

Jornades de formació per a Mestres d'Infantil, amb sessions teòriques i exposicions d'experiències
multilingües a les aules.

Finançament i/o patrocini

Escola Valenciana, UEM

Seminaris nacionals

Nous recursos didàctics per a les ciències socials



Data

7, 15 i 16 de maig de 2013

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

Àrea de Didàctica de les Ciències Socials. Grup d'investigació DIMPA (Didàctica de la Imatge i el
Patrimoni) 

Direcció
• Sergi Selma Castell

Breu descripció

Presentació de recursos didàctics per al coneixement i la valoració de les peculiaritats històriques i
culturals  del  que anomenem paisatge  històric,  entès  com a  patrimoni  cultural,  i  els  elements  i
processos que l'han creat.

Finançament o patrocini

Àrea de Didàctica de les Ciències Socials, Departament d'Educació.

Postseminari d'investigació i escriptura científica de didàctica de la m úsica, les a rts v isuals i
les h umanitats 

Data

1 d’octubre de 2012

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

Àrea de Didàctica de l’Expressió Musical

Direcció
• Amparo Porta Navarro

Breu descripció

El  Postseminari  va  tenir  lloc  el  dia  1  d'octubre  de  2012  en  el  Departament  d'Educació  de  la
Universitat Jaume I. La finalitat del mateix va ser debatre sobre la situació actual de la didàctica de
música i de les arts visuals, els mètodes i vies de difusió científica. S’hi van estudiar els temes
tractats en el Seminari d'investigació i escriptura científica de didàctica de la música, les arts visuals
i Humanitats, celebrat al juny de 2012 des de la mirada del públic assistent, és a dir, professorat de
diferents nivells i estudiantat de tercer cicle. Aquest Postseminari ha enfortit el grup d'investigació
de l’UJI Hàbitat sonor, incloent-hi nous membres que col·laboren en la investigació dels aspectes
contextuals i culturals de l'educació musical i artística.

Finançament o patrocini

I+D (Bancaixa-UJI) 2013-13



Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Congressos

Internacional

Workshop on Replicable Robotics Research, Benchmarking and Result Exploitation at the
European Robotics Forum 

Data:

21 de març de 2013 

Comitè Organitzador:
• Fabio Bonsignorio, Universitat Carlos III de Madrid

• Angel P. del Pobil y Ferré, Universitat Jaume I 
• John Hallam, Universitat de Southern Denmark 

Breu descripció:

Simposi al voltant del tema de la mesura dels resultats d'investigació en robòtica.

Finançament i/o patrocini: 
• euRobotics aisbl
• GDR Robotique

• Innoecho
• Ministeri d’Educació França

INIT/AERFAI Summer School on Machine Learning 

Data:

Del 24 al 28 de juny de 2013 

Organització:
• Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT) 
• Associació Espanyola de Reconeixement de Formes

i Anàlisi d’Imatges (AERFAI) 

Comitè organitzador:
• J. Salvador Sánchez Garreta, Local Chair
• Filiberto Pla Bañon, director INIT

• Pau Agustí Ballester
• Tomás J. Arnau Porcar

• Vicente García Jiménez
• Pedro García-Sevilla 

• Pedro Latorre Carmona
• M. Ángeles López-Malo

• Raúl Martín-Félez
• Adolfo Martínez-Usó

• Mónica Millán-Giraldo



• Ramón A. Mollineda Cárdenas

• Raúl Montoliu Colas
• Javier Ortells Lorenzo

• Ianisse Quinzán Suárez
• Eva Salvador Balague

• Javier Traver Roig

Breu descripció:

Es tracta  d'un curs  de 5 dies  en  què  investigadors  líders  en  la  seua  àrea  de  recerca  presenten
tutorials, seguits d'una sessió pràctica amb demos o programari específic, en el qual les persones
participants poden millorar la seua comprensió de la teoria.  Aquesta escola d'estiu se centra en
estudiar els aspectes i les metodologies més rellevants de l'aprenentatge automàtic i descobrir nous
reptes i tendències en aquesta àrea científica. S'estudien, entre altres, els mètodes basats en nuclis,
els  sistemes  de  classificació  múltiple,  les  dades  de  streaming,  l'anàlisi  ROC,  l'avaluació  dels
sistemes d'aprenentatge, l'anàlisi estadística d'experiments, l'aprenentatge en línia i l'anàlisi de la
complexitat de les dades. 

Finançament i/o patrocini: 
• Universitat Jaume I 

• Generalitat Valenciana
• BP 

Nacional

I Jornades de Programació Mòbil 

Data:

Del 18 al 19 de juny de 2013 

Organització:
• Universitat Jaume I
• Emotional Apps, SL

• Grup d’investigació GeoTeC 

Breu descripció:

El  disseny  i  desenvolupament  de  contingut  per  a  dispositius  mòbils  és  una  àrea  en  continu
creixement i el mercat laboral valora especialment aptituds en aquest camp. Aquesta jornada està
adreçada a tota la comunitat universitària, encara que centrada en aquell estudiantat amb especial
interès  en el  disseny i  desenvolupament  d'aplicacions  mòbils,  que inclou aplicacions  de gestió,
sistemes d'informació geogràfica o videojocs, entre d'altres. 

Finançament i/o patrocini: 
• BP

• Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT) 
• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 

• Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors 
• Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 



Jenui 2013. XIX Jornades sobre l’Ensenyament Universitari de la Informàtica

Data:

D el 10 al 12 de julio l de 2013 

Comitè organitzador: 
• Mercedes Marqués Andrés (coordinadora)

• José Manuel Badía Contelles (coordinador)
• Sergio Barrachina Mir (coordinador)

• Pablo Aibar Ausina
• José I. Aliaga Estellés

• Juan Carlos Amengual Argudo
• Asunción Castaño Álvarez

• M. Isabel Castillo Catalán
• Juan Carlos Fernández Fernández

• Reyes Grangel Seguer
• Dolores M. Llidó Escriva

• M. Ángeles López Malo
• Ester Martínez Martín

• Rafael Mayo Gual
• Lledó Museros Cabedo 

• Jorge Sales Gil
• Ismael Sanz Blasco

• Vicente Ramón Tomás López
• Vicente Javier Traver Roig

Breu descripció:

El objectiu de les XIX Jornades sobre l’Ensenyament Universitària de la Informàtica (Jenui 2013)
promogudes per l'Associació d'Ensenyants Universitaris de la Informàtica (AENUI) i organitzades
per l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals  de Castelló, és promoure el contacte,
l’intercanvi  i  la  discussió  de  coneixements  i  experiències  entre  professorat  universitari
d’Informàtica  i  grups  d’investigació,  debatre  sobre  el  contingut  dels  programes  i  els  mètodes
pedagògics  emprats,  així  com  materialitzar  un  fòrum  de  debat  en  el  qual  presentar  temes  i
enfocaments innovadors orientats a millorar la docència de la Informàtica a les universitats. 

Finançament i/o patrocini: 
• Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
• Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
• BP

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Congressos nacionals 

XIX Congrés Nacional d'Enginyeria Mecànica



Data

Del 14 al 16 de novembre de 2012 

Òrgan

Organitzat pel Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció de la Universitat Jaume I de 
Castelló

Organització

Àrea d'Enginyeria Mecànica del Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Direcció

Antonio Pérez González, catedràtic de l’àrea d’Enginyeria Mecànica.

Breu descripció
El Congrés Nacional d'Enginyeria Mecànica se celebra cada dos anys en una universitat d'Espanya. 
Està promogut per l'Associació Espanyola d'Enginyeria Mecànica (http://www.asoc-aeim.es/). És el 
fòrum de major importància de l’àmbit nacional per a la difusió de la recerca que es fa a Espanya 
sobre enginyeria mecànica, tocant àmbits com la cinemàtica i la dinàmica de mecanismes i 
màquines, l'anàlisi del soroll i les vibracions, les tecnologies de fabricació, el disseny i l’anàlisi de 
vehicles, les tècniques d'experimentació i assaig, la biomecànica, així com els aspectes relacionats 
amb les innovacions educatives en enginyeria mecànica. 

Finançament o patrocini
Associació Espanyola d'Enginyeria Mecànica; IFToMM; Sidilab; Enginyers Industrials Comunitat 
Valenciana; BP; Ministeri d'Economia i Competitivitat; Departament d'Enginyeria Mecànica i 
Construcció de la Universitat Jaume I i Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de 
la Universitat Jaume I.

Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat
Social i Eclesiàstic de l'Estat

Jornades nacionals

Jornada «Jubilació i ocupació: el fi d'una ganga»

Data

30 de novembre de 2012

Òrgan

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Organització

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social 

Direcció

Doctora Arántzazu Vicente Palau,  catedràtica de Dret del Treball  i  de la Seguretat  Social  de la
Universitat Jaume I

Breu descripció



La conferència va abordar les reformes operades en els últims mesos sobre el règim jurídic de la
jubilació, especialment de la jubilació anticipada, per a evitar-ne per les empreses a fi de dur a terme
el reajustament de plantilles. Conferència a càrrec del professor José Luis Tortuero Plaça, catedràtic
de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Complutense de Madrid.

Finançament o patrocini

Projecte  d'investigació Bancaixa-Pla de promoció de la  investigació UJI  (IP.  Arántzazu Vicente
Palau).

Jornada «Actualització sobre les normes internacionals del treball: polítiques de l'ocupació 
en el context de la crisi»

Data

18 d’abril de 2013

Òrgan

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Organització

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Direcció

D octora Inmaculada Ballester Pastor, p rofessora t itular de Dret del Treball i de la Seguretat Social
de la Universitat Jaume I 

Breu descripció

L'Organització Internacional del Treball  du a terme diverses iniciatives en matèria de polítiques
d'ocupació qüestions que van ser abordades pel conferenciant. Es va abordar el grau de compliment
per part d'Espanya dels nombrosos c onvenis de l'OIT ratificats per Espanya, especialment en  aqu
esta matèria. Conferència a càrrec del doctor Natan Elkin, funcionari de l'Organització Internacional
del Treball (OIT) . 

Finançament o patrocini

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

Jornada «El Conveni sobre pobles indígenes i tribals, 1989 (núm ero 169) i la responsabilitat
social de les empreses»

Data

19 d’abril de 2013

Òrgan

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Organització

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Direcció



Doctora Arántzazu Vicente Palau,  catedràtica de Dret del Treball  i  de la Seguretat  Social  de la
Universitat Jaume I

Breu descripció

El conferenciant va exposar la virtualitat que pot exercir i de fet ha exercit j a el c onveni OIT núm
ero 169 en el respecte per les empreses que exploten recursos naturals, fonamentalment miners, dels
drets dels pobles indígenes i tribals que habiten els territoris en què aquests es troben. Conferència a
càrrec del doctor Natan Elkin, funcionari de l'Organització Internacional del Treball (OIT) . 

Finançament o patrocini

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Jornada «Eficàcia civil dels matrimonis religiosos»

Data

14 de maig de 2013

Òrgan

Àrea de Dret Eclesiàstic de l'Estat 

Organització

Àrea de Dret E clesiàstic de l'Estat 

Direcció

D octora M aría Vict o ria Cam arero Suárez 

Breu descripció

L’àrea de Dret Eclesiàstic de l'Estat ha organitzat una j ornada, d'acord amb els cursos anteriors, en
l'àmbit de multiculturalitat i factor religiós. La  j ornada ha tingut com a eix central l'eficàcia civil
dels matrimonis religiosos, a càrrec de la professora doctora Rosa María Ramírez, t itular de Dret E
clesiàstic de l'Estat de la Universitat de València. En la j ornada s'ha abordat una anàlisi comparativa
de l'eficàcia civil del matrimoni religiós en els distints moments: constitutiu, registral, extintiu i
jurisdiccional, junt amb la  pràctica jurídica i  problemàtica en l'aplicació de la llei a Espanya i a ls
països de la Unió Europea. 

La jornada es va celebrar a la sala d'actes Alfons el Magnànim, amb gran èxit la i participació
d'aproximadament 200 alumnes.

Finançament o patrocini:

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i à rea de Dret E clesiàstic de l'Estat 

Unitat Predepartamental d’Infermeria

Jornades d'investigació 

Títol de la Jornada

I Jornades Científiques Estudiants Infermeria UJI 



Data

17 de maig de 2013

Organització

Unitat predepartamental d'Infermeria

Finançament o patrocini

Universitat Jaume I

BP

Breu descripció 

El  17  de  maig  de  2013  es  van  celebrar  les  Primeres  Jornades  d'Estudiants  d'Infermeria  UJI,
finançades pel  conveni  de col·laboració BP-UJI.  Les jornades  es  van acreditar  amb 0,5 crèdits
ECTS. 

L'objectiu  principal  de  les  jornades  va  ser  acostar  la  investigació  als  estudiants  de  grau  en
infermeria  de  la  Comunitat  Valenciana,  fomentant  el  desenvolupament  de  competències
relacionades  amb  la  investigació  i  el  foment  de  la  motivació  de  futurs  investigadors  entre
l'estudiantat.

Activitats esportives

Introducció 

La Universitat Jaume I disposa des dels 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, té una orientació a la formació
integral de la comunitat amb l’afavoriment del desenvolupament equilibrat entre la vida acadèmica i
el foment d’hàbits higiènics i de salut, per assolir una millor qualitat de vida. 

Dins  del  conjunt  d’activitats  que  s’ofereixen,  hi  ha  un  grup  orientat  des  del  punt  de  vista  de
l’enfrontament  esportiu,  on  les  persones  de  la  comunitat  universitària  que  ho  vulguen  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.

El Servei d’Esports també crea una nova línia de gestió i ús d’instal·lacions esportives i obri les
instal·lacions esportives a tots els col·lectius que vulguen fer-ne ús. 

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, dins de la funció
formadora cal destacar els cursos, els debats i l’assessorament que es realitzen de manera quotidiana
amb la finalitat d’augmentar la cultura física i esportiva i el coneixement d’aquests temes per 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. 

El Servei d’Esports, durant el curs acadèmic 2012-13, ha estat guardonat amb el Premi Nacional de
l’Esport 2012. En concret, l’UJI ha rebut el premi en la categoria trofeu Joaquín Blume, el qual
reconeix la tasca de promoció i el foment de l’esport i que atorga el Consell Superior d’Esports.

Paral·lelament,  i  amb  la  implantació  de  les  noves  taxes  esportives  per  a  tota  la  comunitat
universitària  i  societat  de  Castelló,  no  únicament  ha  mantingut  les  inscripcions  i  usos  de  les
instal·lacions, sinó que els ha millorat i ha aconseguit que 6.558 persones puguen fer esport a la
Universitat, fet que es tradueix en 17.181 inscripcions que impliquen que cada persona inscrita fa
una mitjana de quasi tres activitats esportives, en les quals ens puntuen una satisfacció de 4,55 sobre
5 en el Pla de qualitat del Servei d’Esports. 

També és important destacar que aquestes inscripcions tenen un alt grau de fidelització, ja que s’han
comptabilitzat a dia d’avui un total de 136.116 accessos pels torns de les instal·lacions; destaquen
els 42.026 de la piscina que suposen, juntament amb altres usuaris, en més de 5.000 usos mensuals. 

De la mateixa manera, dins de la promoció de l’activitat física i esportiva per als xiquets i xiquetes,
el Servei d’Esports ha continuat  amb l’oferta d’ un conjunt d’accions per a fomentar la pràctica
esportiva  entre  xiquets  i  xiquetes  de  la  comunitat  universitària  amb  la  intenció  d’afavorir  la
conciliació familiar on s’han organitzat activitats per a xiquets i xiquetes en natació i en l’activitat
d’esport de raquetes. 

 Es manté la gestió del préstec de bicicletes entre els universitaris i universitàries, iniciat l’any 2001,
que permet disposar d’un transport ecològic i alternatiu per a connectar la Universitat amb Castelló. 

Igualment  cal  destacar  les  medalles  obtingudes,  un  any  més,  en  els  campionats  d’Espanya
universitaris,  on  s’han  aconseguit  un  total  de  sis  medalles,  dues  d’or  i  quatre  d’argent  en  les
modalitats d’atletisme, taekwondo i natació i el guardó rebut com a millor esportista universitari per
Jorge Gimeno en la gala anual de la Diputació Provincial de Castelló.

A més, com a novetat, per primera vegada en la Festa de l’Esport s’ha fet entrega de les beques
Villareal Club de Futbol-UJI on es van repartir 10.000 euros entre l’estudiantat, tenint en compte els
expedients  acadèmic  i  esportiu.  L’objecte  d’aquesta  col·laboració,  amb el  suport  econòmic  del
Villarreal CF, és que l’estudiantat de la Universitat Jaume I puga compaginar millor la seua vida
acadèmica amb l’esport de competició. 

Pel que fa a les accions cap a l’exterior, cal destacar la capacitat organitzativa d’aquest Servei, ja
que  s’ha  encarregat  d’organitzar  la  Copa  d’Europa  de  llançaments  d’hivern  i  els  campionats
autonòmics d’esport universitari d’atletisme, de bàdminton i d’esquaix, així com l’obert de pàdel,
tennis i el pàdel mixt 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, així com la representació en la Comissió Permanent del Comitè Espanyol
d’Esport Universitari (CEDU) en el Consell Superior d’Esport (CSD).

També  hem  organitzat  conjuntament  amb  el  Club  de  Muntanya  Desert  Amunt,  el  Congrés
internacional sobre curses de muntanya. Valoració funcional, entrenament i nutrició, celebrat els
dies 19, 20 i 21 octubre 2012 a la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. Aquest congrés ha
sigut el primer d’aquestes característiques que s’organitza a Espanya i ha sigut un punt de trobada
per als diferents professionals que interactuen en la preparació física, la valoració funcional i el
seguiment nutricional del corredor de muntanya.



Per últim s’han realitzat diferents col·laboracions d’àmbit social entre les quals podem citar, els 5
km  benèfics  que  va  organitzar  l’UJI  amb  l’escola  d’associació  del  CAU  (centre  d’autisme)  i
Runner’s Home, en què 650 corredors i corredores es van donar cita al campus de l’UJI. També
podem  destacar  les  col·laboracions  amb  l’associació  d’esclerosi  múltiple  amb  la  campanya  «
Banya’t per l’esclerosi múltiple » , amb la fundació Borja Sánchez per a xiquets amb necessitats
educatives especials i amb el Club Esportiu Marató i Mitja amb l’organització de l’eixida de la
prova a les pistes d’atletisme de la Universitat Jaume I. 

Dades estadístiques del Servei d'esports

Percentatge d'inscrits i d’inscrites segons el seu vincle a les activitats organitzades al Servei
d'Esports durant el curs acadèmic 2012-13 

Vincle %

Estudiants universitaris 67 %

PAS 4,56%

PDI 6,97%

Familiars de primer grau 3,13%

Personal d'entitats vinculades 1,32%

Personal d'empreses de serveis 0,59%

SAUJI 14,55%

Altres vincles 1,88%

 



Utilització de la targeta esportiva i els abonaments (10 usos) pels usuaris i les usuàries del
Servei d'Esports

Vincle Targeta esportiva Abonament (10 usos)

Estudiants universitari 3.153 511

PAS 66 40

PDI 144 117

Familiars de primer grau 16 22

Personal d'entitats vinculades 35 18

Personal d'empreses de serveis 20 12

SAUJI 60 182

Altres (sense cap vincle amb 
l'UJI)

119 52

TOTAL 3.613 954

Accessos per perfil d'usuari i usuària a les instal·lacions esportives durant el curs 2012-13
Vincle Zona de

raquetes
Pavelló

poliesportiu
Piscina
coberta

Instal·lacions
esportives 

Estudiants universitari 9.625 46.534 22.569 11.283

PAS 1.132 3.169 2.918 978

PDI 969 3.184 4.620 974

Familiars de primer grau 622 928 1.681 134

Personal d'entitats vinculades 292 1.102 808 120

Personal d'empreses de serveis 427 697 411 224

SAUJI 3.002 5.787 8.019 429

Altres (sense cap vincle amb 
l'UJI)

651 2.140 1.604 475

TOTALS 16.720 63.541 42.630 14.617



 

Percentatge d’inscrits i inscrites al Servei d'Esports respecte al total UJI durant el curs 2012-
13 

Estudiants PAS PDI Comunitat
universitària

20,43 29,38 20,26 20,72 

Enquestes de satisfacció dels usuaris i usuàries del Servei d'Esports curs 2012-13 
Tipus d'activitats

Activitats de salut 4,55

Activitats esportives 4,61

Activitats de natura 4,55

Activitats de xiquets i xiquetes 4,70

Activitats Setmana Blanca 4,86

Competició interna 4,24

Competició externa 4,41

Cursos de formació esportiva 4,57



Evolució de les inscripcions
Curs acadèmic Sectors universitaris

(comunitat universitària)
Inscripcions Servei d'Esports

91-92 6.105 981

92-93 6.930 1.954

93-94 7.892 2.251

94-95 8.837 2.544

95-96 9.296 2.867

96-97 10.322 3.262

97-98 11.384 3.488

98-99 12.373 3.794

99-00 12.609 3.866

00-01 13.456 4.313

01-02 14.777 4.390

02-03 15.551 5.839

03-04 15.733 5.762

04-05 16.460 9.150

05-06 17.489 10.633

06-07 17.788 13.050

07-08* 16.556 13.032

08-09* 17.393 15.260

09-10* 16.168 15.306

10-11* 18.564 23.103

11-12* 18.838 20.214

12-13** 16.263 17.181

*Dades ex tretes de l'aplicació informàtica de D iscoverer. 

** Dades ex tretes de la nova aplicació informàtica e-UJIer amb la coincidència de canvi s en el
procés  d'inscripcions.  Per  això  baix en les  inscripcions  en aparèixer  el  concepte  de targeta
esportiva. 



Fotografies



  

 



  

 



 

 

Paranimf

Cal destacar la consolidació d’aquest 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. Durant
el quart any de vida del Paranimf cal destacar el manteniment de la programació de qualitat, que ha
comptat amb un total de 9.000 espectadors durant el curs 2012-13 entre programació artística i
altres activitats didàctiques. 

Activitat Organitza Data  Assistència

Festa 20è aniversari del Programa 
d’Extensió Universitària (PEU)

SASC 28 de setembre de 2012 400

Nou Cinema
- Moonrise Kingdom
- Sueño y silencio
- Els nens salvatges 
- Elena
- El irlandés
- El terre: un poble emmudit

SASC 29 i 30 de setembre, 
12,13, 14, 27 i 28 
d’octubre, 10, 11, 24 i 25 
de novembre i 15 i 16 de 
desembre de 2012

1.039

50 anys sense Marilyn
- Me siento rejuvenecer
- Niágara
- La tentación vive arriba

SASC 6, 7, 20 i 21 d’octubre, 2,
3, 4, 17 i18 de novembre 
i 7, 8, 9, 21, 22, 23 de 
desembre de 2012

606



- Bus stop
- Con faldas y a lo loco
- Vidas rebeldes

Teatre. Universitat per a Majors
La república de Mm. Apoline

SASC 10 d’octubre de 2012 200

Teatre de text
Conseqüencies del pim pam. 
Microgènia (Catalunya)

SASC 19 d’octubre de 2012 79

Teatre
Carmela, Lili, Amanda. Marilia 
Produccions (Catalunya)

SASC 26 d’octubre de 2012 168

Teatre. Reclam 2012
Katastrophe. Agrupación Señor 
Serrano (Catalunya)

SASC 9 de novembre de 2012 Reclam 
(200) 

Teatre. Reclam 2012
Teatro para pájaros. Histríon Teatro 
(Andalusia)

SASC 23 de novembre de 2012 
Dos sessions

Reclam 
(55 +79)

Teatre. Reclam 2012
La Gloria de mi mare. Choni Cía. 
Flamenca (Andalusia)

SASC 29 de novembre de 2012 Reclam 
(151) 

Música folk-pop. Reclam 2012
Els Amics de les Arts. Gira Espècies 
per catalogar

SASC 1 de desembre de 2012 Reclam 
(400) 

Concert de nadal de la Big Band UJI SASC 20 de desembre de 2012 250

Música-dansa. A la tierra. Companyia 
Kimbala amb Antonio Canales, Jorge 
Pardo i Eva Durán

SASC 25 de gener de 2013
Conmemoració del Dia 
Internacional per la no-
violència i la pau

444

Cinema-Nou Cinema
Marti, dupa craciun (Martes después 
de Navidad)

SASC 26 i 27 de gener 2013 71

Cinema- En pantalla gran: neo-noir 
thriller americà modern
The Killers (Código del hampa)

SASC 2 i 3 de febrer de 2013 53

Teatre. Más pequeños que el 
Guggenheim. Companyia Grupo 
Guggenhenim (Mèxic)

SASC 8 de febrer de 2013 171

Cinema-Nou Cinema
Animals

SASC 9 i 10 de febrer de 2013 55

Cinema. Taller de Vídeo-Trastorn 
Visual. Projecció de curtmetratges de 
l’alumnat del primer semestre 2012/13

SASC 14 de febrer de 2013 52

Música pop. Els altres canten Les 
Deesses Mortes

SASC 16 de febrer de 2013 200

Cinema- En pantalla gran: neo-noir SASC 23 i 24 de febrer de 2013 44



thriller americà modern. 
The Detective

Teatre. Antígona oriental a partir de 
Sófocles y testimonios de ex presas 
políticas, hijas y exiliadas. Una 
producció del Goethe Institut 
-Uruguai

SASC 12 de març de 2013
Conmemoració del Dia 
Internacional de la dona

215

Música pop. Marlango. Gira Un día 
extraordinario

SASC 22 de març de 2013 297

Cinema-Nou Cinema
Cesar deve morire

SASC 16 i 17 de març de 2013 137

Cinema-En pantalla gran: neo-noir 
thriller americà modern. 
Taxi Driver

SASC 23 i 24 de març de 2013 71

Cinema-Nou Cinema
Blancanieves

SASC 30 i 31 de març de 2013 292

Cinema-En pantalla gran: neo-noir 
thriller americà modern. 
Blood Simple 

SASC 6 i 7 d’abril de 2013 91

Teatre. Temps. Teatre de Guerrilla. 
Espectacle dins la Xarxa Alcover de 
Teatre 

SASC 12 d’abril de 2013 120

Cinema – En pantalla gran: neo-noir 
thriller americà modern. The silence 
of the Lambs

SASC 13 i 14 d’abril de 2013 34

Cinema. Rototom pa’l mundo. 
Projecció especial

SASC 17 d’abril de 2013 15

Teatre. Tierra pisada, por donde se 
anda, camino. Companyia El canto de 
la cabra S.L.

SASC 19 d’abril de 2013 95

Cinema – Nou Cinema
El muerto y ser feliz

SASC 20 i 21 d’abril de 2013 107

Curtmetratge
Fallas 37. El arte en guerra d’Óscar 
Martín.

SASC 20 i21 d’abril de 2013
Emissió abans de la 
pel·lícula programada

107

Teatre. Xavi Castillo: el pluringüisme,
l’educació i la sanitat. Companyia Pot 
de Plom (Comunitat Valenciana)

SASC 24 d’abril de 2013 500

Dansa. Nuevamente ante ti fascinado. 
Companyia Daniel Abreu

SASC 26 d’abril de 2013 83

Cinema – En pantalla gran: neo-noir 
thriller americà modern. Ghost Dog: 
The Way of the Samurai. 

SASC 27 i 28 d’abril de 2013 40

Cinema. Taller de Vídeo  - Transtorn 
Visual. Projecció de curmetratges de 

SASC 2 de maig de 2013 70



l’alumnat del segon semestre 2012/13

Música. Los Sonidos de la 
Biodiversidad. Romaní Chavé 
Bulgaria (Bulgària)

SASC 3 de maig de 2013 92

Cinema. Nou Cinema. No SASC 4 i 5 de maig de 2013 98

Teatre. Les cordes de l’ànima. Final 
del curs d’Iniciació al Teatre. Aula de 
Teatre Carles Pons

SASC 10 de maig de 2013 250

Cinem a– En pantalla gran: neo-noir 
thriller americà modern. Zodiac

SASC 11 i 12 de maig de 2013 34

Teatre. Final de curs del Curs 
d’Interpretació teatral de l’Aula Carles
Pons

SASC 17 de maig de 2013 330

Cinema – Nou Cinema. Searching for 
Sugar Man

SASC 18 i 19 de maig de 2013 159

Teatre. Els figurants. Final de curs del 
Taller d’Escenes de l’Aula de Teatre 
Carles Pons

SASC 23 de maig de 2013 310

Música. Orfeó Univesitari. Concert de
final de curs

SASC 24 de maig de 2013 65

Cinem a– En pantalla gran: neo-noir 
thriller americà modern. The Killer 
Inside Me 

SASC 25 i 26 de maig de 2013 61

Dansa. Final de curs dels tallers de 
Dansa de l’Aula Carles Pons

SASC 30 de maig de 2013 210

Música. Big Band UJI. Concert final 
de curs

SASC 6 de juny de 2013 200

Final Lliga d’Improvisació SASC 9 de juny de 2013 200

Nombre total 9.000



  Actuació en el Reclam, “La gloria de mi madre”Els Amics de les Arts en concert al Paranimf 

 Concert de Nadal a càrrec de la Big Band UJI



Commemoració dels 20 anys de Programa d'Extensió Universitària

 Concert de la companyia Kimbala



Concert “Els altres canten les Deesses Mortes”

 Taller fi de curs de Taller d'escenes de l'Aula de Teatre Carles Pons amb l'obra “Els figurants”



Galeria Octubre

Aquest curs han visitat la sala d’exposicions de l’UJI, al campus, un total de 681 persones en les
dues exposicions realitzades.

Activitat Organitza Data  Assistència 

Empresa Diseño 
Innovación

SASC Del 25 d’octubre al 23 de 
novembre de 2012

398

Fons artístic. Universitat
Jaume I -II

SASC Del 21 de febrer al 22 de 
març de 2013

283

Nombre d'assistents 681

Exposició “Fons artístic. Universitat Jaume I. II”



 Exposició “Fons artístic. Universitat Jaume I. II”

Espai expositiu de la Llotja del Cànem

Per les sales d’exposicions de la Seu de la Ciutat han passat 4.936 persones per gaudir de les sis
mostres fotogràfiques del curs.

Activitat Organitza Data  Assistència 

Joan Fuster. Nosaltres 
els valencians

SASC Del 3 d’octubre 
al 4 de novembre
de 2012

450

LQQD, de David 
Jiménez

SASC Del 13 de 
novembre al 16 
de desembre de 
2012

528

Sarthou Carreres, 32 
anys de Concurs

SASC Del 21 de 
desembre de 
2012 al 13 de 
gener de 2013

330

Pepebeas
Deshielo y Mandorla

SASC Del 8 de febrer al
17 de març de 
2013

170

Let’s get lost. SASC Del 27 de març al 478



Fotografies de Pablo 
Fuentes

30 d’abril de 
2013

Imaginària 2013. 
Waiting for justice. 
Fernando Moleres

SASC 
Photon Festival

Del 9 de maig al 
15 de juny de 
2013

1680

Nit de l’Art Ajuntament de 
Castelló de la 
Plana 

10 de maig de 
2013

1300

Total d'assistents 4.936
 

Exposició “LQQD, de David Jiménez”



Exposició “Sarthou Carreres, 32 anys de concurs”

 Exposició “Imaginària 2013. Waiting for justice” de Fernando Moleres



Espai expositiu del Paranimf

Les 4 exposicions del Paranimf han tingut un total de 3.100 assistents. 

Activitat Organitza Data  Assistència 

Script_ 
Una exposició de Rosa Serna. 
20è aniversari del Programa 
d’Extensió Universitària

SASC Del 28 de setembre al 28 
d’octubre de 2012

600

XX anys de Reclam SASC Del 9 al 25 de novembre de 2012 500

Arxiu de gestos emocionals 
(Moi, j’attends). Una 
exposició de José Antonio 
Portillo 

SASC Del 29 de novembre al 23 de 
desembre de 2012

500

Huesopiel 3.0 
Una exposició de 
Transformaciones

SASC Del 24 de gener al 7 d’abril de 
2013, prorrogada  fins al 19 de 
maig 

1500

TOTAL 3100

 
Exposició “Script_una exposició de Rosa Serna”. Participants del projecte de la zona dels Ports 



  Exposició “Script_una exposició de Rosa Serna”. Participants del projecte del tapís de la mesa tècnica. 

Exposició “XX anys de RECLAM” 



 

Exposició de Jose Antonio Portillo “Arxius de gestos emocionals”

Activitats socioculturals

SERVEI D'ACTIVITATS SOCIOCULTURALS. AULES

Gairebé 20.000 espectadors i espectadores van assistir a les activitats del Paranimf en el seu quart
any d’existència,  juntament  amb la  Mostra  de Teatre  Reclam en el  seu vintè  aniversari  com a
programa de promoció territorial de les arts escèniques.

De l’Aula de Fotografia cal destacar la celebració del desè aniversari d’Imaginària Fotografia en
Primavera  que,  amb el  suport  de  l’Ajuntament  de  Castelló  de  la  Plana,  Castelló  Cultural  i  la
Fundació Dávalos-Fletcher, junt a altres col·laboracions de diversos espais de Castelló i província,
ha permès que la fotografia inunde el nostre territori en arribar la primavera.

També destaquem la continuació de Cinemascore - VIII Mostra de Música i Cinema, que gràcies al
patrocini de l’Ajuntament de Benicàssim, amb el seu Teatre Municipal i al treball i la col·laboració
de Born Music i artistes implicats, aquesta edició, tot i la situació econòmica, s’ha pogut mantenir
amb èxit de públic i amb la continuïtat de la línia de programació. 

D’altra  banda,  cal  lamentar  la  cancel·lació  d’una  activitat  destacada,  que  s’organitzava  amb
perspectiva nacional i amb caràcter anual des de l’Aula, comiCS - Jornades de Còmics de Castelló.

Però més enllà de les xifres, que per les retallades hem hagut de prescindir d’algunes activitats
consolidades, des del SASC reconeixem que la cultura té un rol prioritari en el desenvolupament
social i considerem imprescindible el manteniment de la cultura com a motor d’eixida de la crisi i
en la importància dels sectors culturals en el desenvolupament econòmic, l’ocupació, la innovació i
la  cohesió social.  Continuem treballant  amb voluntat  per  a  mantenir  la  consonància amb altres



països de la UE on, malgrat les dificultats generals, no han perdut de vista atorgar a la cultura un
paper rellevant en les polítiques públiques.

Aula de Cinema i Creació juvenil

Activitat Lloc Organitza Data  Assistència 

Cicle de Cinema en 
espanyol.
Pa negre
1 franco, 14 pesetas
Celda 211
Volver

Sala de graus 
FCJE

SASC, ORI Del 7 al 28 de 
novembre de 2012

150

Passe de curtmetratges 
Taller de Vídeo

Paranimf SASC 14 febrer 2013 Paranimf

Passe de Curtmetratges 
Taller de Vídeo

Paranimf SASC 2 maig de 2013 Paranimf

Cinemascore – Mostra de 
Música i Cinema

Teatre 
Municipal de 
Benicàssim

SASC
Born Music

Del 7 al 9 de juny 
de 2013

354

TOTALS 504

 Cartell de Cinemascore



Aula de Fotografia 
Activitat Lloc Organitza Data  Assistència 

Sarthou Carreres. 32 anys 
de concurs

Llotja del Cànem SASC Del 21 de desembre de 
2012 al 13 de gener de 
2013

Espais Singulars

Imaginària 2013. 
Rayogramas. Col·lectiva

Escola d’Art i Superior 
de Disseny de Castelló. 
EASD

EASD Del 9 de maig al 14 de 
juny de 2013

780

Imaginària 2013. 
Abandoned places. Alícia 
Riud

Museu de Belles Arts de 
Castelló

SASC 
INSPAI Diputació
de Girona

Del 9 de maig al 2 de 
juny de 2013

3.600

Imaginària 2013. 
Entrelíneas. Juan Vicent i 
Alicia Vedrí

Casal Jove Port de 
Sagunt 

SASC
Campus Obert

Del 9 al 19 de maig de 
2013

700

Imaginària 2013. Waiting 
for justice. Fernando 
Moleres

Llotja del Cànem SASC
Photon Festival

Del 9 de maig al 15 de 
juny de 2013

Espais Singulars

Nit de l'Art Llotja del Cànem Ajuntament de 
Castelló

10 de maig de 2013 Espais Singulars

Imaginària 2013. The 
expulsion of paradise. Jordi 
Mitjà

Galeria Cànem
C/ Antonio Maura, 6. 
Castelló

SASC
Galeria Cànem

450

Imaginària 2013. Crisis. 
Agrupación Fotográfica de 
Segorbe

Centre de Cultural 
Segorbe

SASC
Campus Obert

Del 9 de maig al 2 de 
juny de 2013

215

Imaginària 2013. Ecléctica. 
Fernando Gimeno

Pub Terra. C/ Ramon 
Llull, 19. Castelló

SASC
Pub Terra

Del 9 al 30 de maig de 
2013

300

Imaginària 2013. Amarás a 
Dios sobre todas las cosas. 
Marta Flors Colomer

Café de Flandes. C/ 
Poeta Guimerà, 2. 
Castelló

SASC
Café de Flandes

Del 9 al 30 de maig de 
2013

210

Imaginària 2013. Family. 
Grup Pon una foto en la 
calle

Edifici Gòtic (Antic 
Ajuntament) Benicarló

SASC
Ajuntament de 
Benicarló

Del 9 al 15 de maig de 
2013

170

Imaginària 2013. Un 
passeig fotogràfic: colors i 
ombres a colp d’ull. Vicente
Gamir

Obturados
C/ Alloza, 76. Castelló

SASC
Obturados

Del 10 de maig al 30 de 
juny de 2013

1.300

Imaginària 2013. A través 
del cristal. José Luis 
Moreno Gámez

Casa de l’Oli. 
Vila-real

SASC
AF Sarthou 
Carreres i 
Ajuntament de 
Vila-real

Del 10 al 19 de maig de 
2013

300

Imaginària 2013.  Naufragi 
d’una carta. Reis Lliberós 

Pictograma llibreria 
d’imatge-Sala d’art. 
Castelló

SASC
Pictograma 
llibreria d’imatge-
Sala d’art. 
Castelló

Del 10 de maig al 15 de 
juny de 2013

430

Imaginària 2013. Panóptico.
Juanma Gil

Zona de Artes Visuales. 
Castelló

SASC
Zona de Artes 
Visuales

Del 10 de maig al 30 de 
juliol de 2013

600

Imaginària 2013. En 
Topiaria. Colectivo señor 
Cifrián

Collblanc Espai d’Art. 
Masia Tomàs, 1. Culla

SASC
Collblanc Espai 
d’Art

Del 12 de maig al 30 de 
juliol de 2013

325

Imaginària 2013. Exilio. Edifici Polifuncional SASC Del 14 de maig al 17 de 90



Activitat Lloc Organitza Data  Assistència 

Iulian Zambream Vistabella. 
Vistabella del Maestrat

Campus Obert juny de 2013

Imaginària 2013. Jocs 
Visuals. Pascual Bort 
Cubero

Casa de la Cultura 
d’Onda.
Onda

SASC
Ajuntament 
d’Onda

Del 16 de maig al 2 de 
juny de 2013

3.500

Imaginària 2013. Maria 
Magdalena. Col·lectiva

Fundació Caixa Vinaròs.
Vinaròs

SASC
Campus Obert

Del 17 de maig al 17 de 
juny de 2013

750

Imaginària 2013. Fez 4X4. 
Col·lectiva

Teatre Municipal de 
Benicàssim. Benicàssim

SASC
Ajuntament de 
Benicàssim

Del 17 al 26 de maig de 
2013

130

Imaginària 2013. Poblet. 
Gracia Barrué Broch

Sales Gòtiques. 
Ajuntament de Morella

SASC
Campus Obert

Del 25 de maig al 9 de 
juny de 2013

950

Imaginària 2013. Libertad 
de conciencia. Marco Vte.

Naturhiscope.
Orpesa

SASC
Ajuntament 
d’Orpesa

De l’1 al 30 de juny de 
2013

250

Imaginària 2013. Ruinas 
contemporáneas. Agustín 
Serisuelo

Museu de Belles Arts de 
Castelló.
Av. Germans Bou, 28. 
Castelló

SASC Del 7 al 30 de juny de 
2013

2.200

TOTALS 17.250

 Cartell d'Imaginària 2013



Aula de Música 

Activitat Lloc Organitza Data Assistència

Acte acadèmic 
d'Obertura de curs i 
Acte de la Festa de la 
Universitat XXII 
aniversari de la 
creació

Paranimf UJI 14 de setembre de 
2012 i 22 de febrer
de 2013

Paranimf

XVII Aplec de Corals 
a Castelló

Auditori i Palau de
Congressos de 
Castelló 

Ajuntament de 
Castelló

30 d'octubre de 
2012

Aforament 
complet de 
l'auditori

Nadal a Castelló Plaça Major de 
Castelló

Ajuntament de 
Castelló

17 de desembre de 
2012 

Públic 
referencial

21è Nadal a Castelló. 
Concert de corals

Parròquia de Sant 
Francesc d’Assís

Ajuntament de 
Castelló

17 de desembre de 
2012 

Públic 
referencial

Concert de nadal de la 
Big Band UJI

Paranimf SASC 20 de desembre de 
2012

Paranimf

Assaig obert de la Big 
Band UJI

Sala La Consulta 
del Dr. Castelló

SASC 28 de novembre de
2012

12

Concert Big Band UJI Sala La Consulta 
del Dr. Castelló

SASC 28 de febrer de 
2013

27

Concert STN. Grup 
guanyador del IV 
Concurs de Jazz a 
Castelló CS2012JZZ

Sala Zeppelin 
Live. Castelló

SASC 30 de maig de 
2013

42

Big Band UJI. Concert
de final de curs

Paranimf SASC 6 de juny de 2013 Paranimf

I Aplec Atrevit Centre 
Polifuncional La 
Marina. Grau de 
Castelló

Coral Veus 
Atrevides de 
Castelló

15 de juny de 2013

III Trobada Coral Cor 
Da Capo Benicarló

Auditori de 
Benicarló

Ajuntament de 
Benicarló

29 de juny de 2013



 Aula de Teatre 

Activitat Lloc Organitza Data Assistència

Reclam 2012
XX Mostra de Teatre
Actuacions:
- Katastrophe de Agrupación Sr. 
Serrano (Catalunya)
- Palabra de ornitorrinco de 
Daniel Higiénico (Catalunya)
- Teatro para pájaros de Histrión 
Teatro (Andalusia),
- Teatro en la oscuridad. El viaje 
soñado de Estudio 3 (Madrid)
- Los Chimichangs, Comedy 
Band de Juja Teatre (País 
Valencià)
- Ellas son historia de Pantoteatro
& Artear (Madrid i Castelló de la
Plana)
-Algunes persones bones de El 
Pont Flotant (País Valencià)
- Improdans de A Tempo Dansa 
(País Valencià)
- Historias de un karaoke de 
Pentación Espectáculos (Madrid)
-Harket (Protocolo) de Panicmap 
projectes escènics (País Valencià)
- Por la Gloria de mi mare de 
Choni Cía. Flamenca (Andalusia)
- Entre lombrices de Kolectivo 
Monstrenko (País Basc) en 
coproducció amb Zanguango 
Teatro
- Zirocco de Cascai Teatre 
(Catalunya)
- Um belo dia de Dulce Duca 
(Portugal)
- Els Amics de les Arts de Gira 
espècies per catalogar 
(Catalunya)
- La Postal de La Calabaza 
Danza Teatro (Andalusia)
- H2O de Compagnie Helios 
Theater & Mierscher Kulturhaus 
(Alemanya i Luxemburg)
- Caputxeta i el llop de 
Magatzem d’Arts (Catalunya)
- Somnis de sorra de 
Ytuquepintas (Catalunya)
- Naif de Produccions Trapa 

Paranimf; Campus 
Universitari, Aula de 
Teatre Carles Pons,  
Auditori de les Boqueres 
d’Almassora; Teatre 
Municipal de Benicàssim, 
Teatre Municipal de Betxí,
Teatre Principal, Teatre del
Raval, Cafè Teatre Pub 
Terra, Pun La Consulta del
Dr. a Castelló, Teatre 
Municipal Carmen Tur de 
La Vall d’Uixó,
Teatre Municipal de 
Morella, Auditori 
Municipal Mónaco 
d’Onda, Auditori 
Municipal de Vila-real, 

SASC Del 9 de 
novembre 
al 2 de 
desembre 
de 2012

6.485



(Catalunya)

Espectacles: 20
Representacions: 35 
Exposicions: 2

 
Imatge de la publicitat del Reclam 



 Actuació d’A Tempo Dansa amb “Improdans” a la cafeteria de la FCHS de l’UJI.

 Espectacle “La Postal” de La Calabaza Danza Teatro, fet al vestíbul de la FCHS a l’UJI 



  Components de la companyia de teatre Estudio 3, de l'espectacle “Un viaje soñado” fet a l'Aula de Teatre Carles Pons 

 Públic assistent a l'espectacle “Historias de un karaoke” de Pentación Espectáculos al Teatre Mónaco d'Onda. 



SERVEI D'ACTIVITATS SOCIOCULTURALS. PROGRAMA D'EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA

Amb la celebració dels 20 anys del Programa d’Extensió Universitària finalitzava la primera part
d’aquest  trajecte  amb  una  aturada  tècnica  que  ens  va  permetre  recuperar  el  punt  de  partida  i
reconèixer els somnis que ens van animar a encetar aquest apassionat viatge. També ens va servir
per  a  posar  en valor  tot  allò  que hem fet,  els  projectes  que  hem compartit,  els  èxits  que hem
celebrat, però, per damunt de tot, ens va servir per a reconèixer-nos en la nostra singularitat com a
part d’un tot immens, on el tot és més que la suma de les parts i celebrar l’aprenentatge que ens ha
aportat aquest projecte compartit amb el qual ens identifiquem. 

El resum de les xifres d’aquests vint anys és: més de 30.000 persones han participat en els cursos,
conferències i exposicions al si dels pobles i s’han realitzat 1.600 activitats arreu de les comarques
castellonenques.

El projecte s'articula en diferents apartats:
• PAIS@rural.

• Projecte Patrimoni. Laboratori d'investigació del patrimoni a les àrees rurals.
• Agenda 21 de la cultura.

• Programa General
• Projectes Singulars.

• 20è aniversari del PEU
• Projectes i activitats de reflexió i avaluació

1. PAIS@rural

El  Programa  d’Acompanyament  a  Iniciatives  Socioculturals  en  el  món  rural  (PAIS@rural)
representa  el  marc  de  treball  en  què  s’arrepleguen  les  diferents  iniciatives  que  en  Extensió
Universitària s’han anat desenvolupant. Un conjunt d’iniciatives i projectes pensats per a facilitar
l’intercanvi  d’informació,  l’accés  a  una  formació  de  qualitat,  la  reflexió  crítica  com a  previs
ineludibles a qualsevol acció cultural, així com fent possible un escenari per a la investigació en
dinàmiques territorials i la generació de coneixement.

Tutories. Assessorament

Després  de  les  II  Jornades  d’Avaluació  del  País  Rural,  el  programa s’ha  vist  reforçat  amb la
implicació  de  tots  els  agents  socials  implicats  en  aquest  procés.  Ara  som més  conscients  dels
aspectes positius que sostenen i donen sentit al desenvolupament del Programa, així com tot allò
amb el  que  podem canviar  i  millorar.  Amb aquesta  valuosa  informació  farem les  adaptacions
oportunes per a mantenir el compromís amb el territori i amb les persones que treballen pel futur del
món rural.

Projectes:
• Un poble al carrer. SOM, Suera Obert [Museu] 
• Parc Natural de la Serra Espadà. Parc Natural, Territori Cultural

• Agenda 21 Local a Bell-lloc 
• Culla. Parc Miner

• Benassal. Dinamització sociocultural del municipi (fase prèvia)
• ReviscolAres. Ares



 Projecte ReviscolAres

2. Projecte Patrimoni. Laboratori d'investigació del patrimoni a les àrees rurals

Patrimoni està format per grups de voluntaris i voluntàries locals interessats a conèixer, reflexionar,
protegir i donar a conèixer el seu patrimoni cultural local.

Grups  i  persones  interessades  que,  periòdicament,  realitzen  accions  conjuntes  de  formació
continuada, debat i reflexió al voltant del patrimoni cultural, que es donen a conèixer en la web del
projecte i que participen anualment en la revista Memòria Viva amb articles i anàlisis, junt amb
d'especialistes  de  la  gestió  i  del  patrimoni  cultural.  Una  xarxa  de  grups  interconnectats  que
interactuen en constant reflexió i diàleg amb el territori.

Grups implicats i actius en el territori:
• Cirat. Recuperació de tradicions i patrimoni immoble
• Montán. Recuperació de tradicions, jocs, oficis i gastronomia

• Sant Rafel del Riu. Recuperació del patrimoni immoble i de tradicions
• Sot de Ferrer. Recuperació de tradicions i oficis

• Suera. Recuperació de tradicions
• Teresa. Recuperació de tradicions, jocs, oficis i gastronomia

• Viver. Recuperació d'oficis tradicionals
• Xodos. Recuperació d'oficis tradicionals

• Vilafranca. Recuperació de material gràfic i historia oral
• Vilanova d'Alcolea. Recuperació de tradicions

• Mas de Noguera (Caudiel). Recuperació de tradicions



 
Activitat Lloc Organitza Dates Assistència Hores 

Taller. La catalogació del 
Patrimoni Cultural

Xodos SASC 21 i 28 de 
gener i 11 de 
febrer de 
2012

15 8

Taller. La catalogació del 
Patrimoni Cultural

Vilanova 
d'Alcolea

SASC 14, 21 i 28 
d'abril i 9 de 
juny de 2012

Tutories. Grup de Montant. 
Recuperació de tradicions, 
jocs, oficis i gastronomia.

Montant SASC Primer 
semestre de 
2012

8 8

Tutories. Grup de Teresa. 
Recuperació de tradicions, 
jocs, oficis i gastronomia.

Teresa SASC Primer 
semestre de 
2012

10 6

Tutories. Grup de Xodos. 
Recuperació d'oficis 
tradicionals

Xodos SASC Primer 
semestre de 
2012

30 12

Visita Tècnica. Molins 
fariners d'Ares

Ares del 
Maestrat

SASC 26 de maig de
2012

30 8

VII Jornada d'Investigació del 
Patrimoni Cultural

Llotja del 
Cànem. 
Castelló

SASC 7 de juliol de 
2012

17 6

Presentació de la revista 
Memòria Viva 4

Castelló SASC 7 de juliol de 
2012

17

Tutories. Grup Vilanova 
d'Alcolea. Recuperació de 
tradicions

Vilanova 
d'Alcolea

SASC Segon 
semestre de 
2012

6 8

Visita Tècnica. Patrimoni 
rural construït urbà

Borriol i 
Albocàsser

SASC 17 de 
novembre de 
2012

19 8

Taller de catalogació del 
patrimoni fotogràfic

Vilafranca SASC 3 i 24 de 
novembre i 
15 de 
desembre de 
2012

6 6

Grups implicats i actius al territori: 11

Hores de formació: 78

Participants: 152



 Imatge del CD fet en el projecte

3. Agenda 21 de la Cultura

L’Agenda 21 de la Cultura és una iniciativa d’abast internacional que pretén implicar la societat
civil en el procés d’elaboració i d’aplicació d’un pla d’acció per a aconseguir un desenvolupament
sostenible  per  al  municipi.  Això  significarà  obrir  processos  de  participació  ciutadana  i  que  el
desenvolupament siga sostenible econòmicament, ecològica i social.

El conjunt de l’activitat d’aquest any ha estat de revisió del model. Des de l’UJI ens hem plantejat
portar a terme un altre model de gestió i col·laboració amb aquest model de participació, ateses les
circumstàncies professionals dels tècnics responsables en cada municipi. D’altra banda, l’activitat
dels grups promotors ha decaigut  i  mostren poca autonomia per a les convocatòries i  la  gestió
continuada de les dinàmiques pròpies de l’activitat. També s’observa, per les administracions locals,
una relaxació en els seus compromisos.

Municipis acollits a A21C:
• Ajuntament de Sant Mateu
• Ajuntament de la Serra d’en Galceran



• Ajuntament de Vilanova d’Alcolea

• Agenda 21 Local a Bell-lloc

Des que l’any 2004 l’UJI s’implicara en l’Agenda 21 de Bell-lloc a través de la tutorització del
projecte, moltes coses han canviat al poble. Han estat canvis petits, pràcticament imperceptibles si
els considerem de manera aïllada. Tanmateix, el conjunt d’aquests canvis ha esdevingut un dels
elements forts d’una certa transformació que avui, immersos en temps de crisi, fa que les coses
s’encaren amb coratge. 

S’ha  creat  confiança  entre  la  població  i  això  ha  repercutit  en  més  capacitat  de  decisió  i
reivindicació. De resultes d’això, l’empenta s’ha fet notar i des de totes bandes apareixen projectes
de tota mena, culturals, econòmics i socials que fan patent la iniciativa d’un poble que opta pel
desenvolupament. 

La  cultura  cohesiona,  mobilitza,  dinamitza  els  altres  àmbits  de  la  vida  dels  pobles.  El
desenvolupament local en el nostre entorn, el futur dels nostres pobles s’ha de guanyar a través de la
reivindicació i la defensa dels nostres drets a fi d’eliminar els límits materials externs, i a través
d’iniciatives empresarials de tota classe, generant recursos a partir de la confiança, l’autonomia i la
iniciativa. Cal aconseguir que la gent confie en la seua capacitat i crega en el territori, en el poble,
com a escenari del seu futur. Gran part dels elements que contribueixen a això són la dinàmica
cultural, la implicació de la població i també, val a dir-ho, l’UJI.

4. Programa general

El Programa general de 2012 s’estructura al voltant de dues línies de treball que comparteixen el
mateix principi. Un programa amb un a clara visió instrumental, és a dir, al servei d’algun objectiu
estratègic.

Instrument al servei dels tècnics i tècniques implicats en processos de desenvolupament que podran
utilitzar les activitats del Programa general per a reforçar el seu treball en l’entorn que, en alguns
casos, passa per la reafirmació o reconeixement del lideratge del tècnic o de la tècnica.

Instrument al servei de les activitats socioculturals, organitzades al món rural per col·lectius locals o
supralocals.

Els àmbits de treball i ofertes són conferències i exposicions.

Conferències
Títol Lloc Organitza Data  Hores Assistènci

a

Tornar a menjar fruita 
seca i altres aliments 
oblidats

Albocàsser SASC 30 de setembre de 
2012

2 15

Dieta i senderisme Alqueries SASC 26 de juny de 2012 2 22

Mites i dietes al món dels 
bolets

Ares del 
Maestrat

SASC 24 de novembre de 
2012

2 40

Viatge al sistema solar, la 
nostra llar

Atzeneta del 
Maestrat

SASC 20 d’agost de 2012 2 45

Plantes aromàtiques i 
medicinals

Aiòder SASC 13 d’agost de 2012 2 30

El cor i la salut després 
dels 70 anys

Barracas SASC 18 de juny de 2012 2 25



Enagües i saragüells: 
indumentària tradicional 
valenciana

Cabanes SASC 9 d’octubre de 
2012

2 60

Les plantes medicinals i 
gastronòmiques. Estudi de
les nostres i aprofitament, 
què podem fer d’elles

Culla SASC 28 de juliol de 
2012

2 25

Plantes aromàtiques i 
medicinals

Espadella SASC 4 d’agost de 2012 2 30

La música tradicional a 
les comarques de Castelló

La Mata SASC 23 de juliol de 
2012

2 20

Dieta i senderisme La Pobla de 
Benifassà

SASC 28 d’octubre de 
2012

2 20

La tercera edat: font de 
riquesa cultural

Morella SASC 28 de juny de 2012 2 3

Plantes aromàtiques i 
medicinals

Ribesalbes SASC 25 d’octubre de 
2012

2 13

Iniciació al món dels 
bolets

Rossell SASC 13 de juny de 2012 2 20

La música tradicional a 
les comarques de Castelló

La 
Salzadella

SASC 2 de setembre de 
2012

2 100

Iniciació al món dels 
bolets

Teresa SASC 10 de novembre de 
2012

2 200

Deu claus per a perdre pes
amb una alimentació 
saludable

Torrechiva SASC 28 de juliol de 
2012

2 16

Al compàs de la paraula La Vall 
d’Almonesir 

SASC 4 d’agost de 2012 2 50

Indiana Jones i els secrets 
de l’arqueologia

Vallat SASC 22 d’agost de 2012 2 24

Les plantes medicinals i 
gastronòmiques. Estudi de
les nostres i aprofitament, 
què podem fer d’elles

Vilanova 
d’Alcolea

SASC 15 de desembre de 
2012

2 20

De la cançó protesta als 
indignats

Vilafranca SASC 8 de desembre de 
2012

2 30

Com mantindre’s en 
forma sense eixir de casa

Vilanova de 
la Reina 

SASC 21 d’agost de 2012 2 30

Millorar els dolors 
d’esquena i 
d’articulacions amb el tai-
txi-txuan

Villores SASC 11 d’agost de 2012 2 20

TOTAL 46

TOTAL 858



Exposicions
Títol Lloc Organitza Data Assistència

L’Univers al teu 
abast

Atzeneta del 
Maestrat

SASC Del 16 al 26 d’agost de 2012 200

Bolets liofilitzats Barracas SASC 23 i 24 de juny de 2012 500

Bolets liofilitzats La Pobla de 
Benifassà

SASC 13 d’octubre de 2012 200

L’Univers al teu 
abast

Ribesalbes SASC Del 30 de juny al 16 de juliol de
2012

200

Viento del 
pueblo. Els 
espais poètics de 
Miguel 
Hernández

Sot de Ferrer SASC Del 4 al 18 de maig de 2012 200

Cartells de la 
guerra civil

Sot de Ferrer SASC Del 3 al 15 d’abril de 2012 200

Bolets naturals: 
catalogació i 
exposició

Teresa SASC 10 de novembre de 2012 200

Viento del 
pueblo. Els 
espais poètics de 
Miguel 
Hernández

Vilanova 
d’Alcolea

SASC 27 d’abril de 2012 90

TOTAL 1790

5. Projectes Singulars
• Desperta. Jocs d’estratègia per a dinamitzar grups de joves en el temps lliure.

El projecte Desperta versa al voltant dels jocs de taula i d’estratègia. Treballa de manera dual la
capacitació del personal tècnic per a dirigir senzills grups de jocs de taula i d’estratègia i l’animació
amb els jocs d’estratègia de grups concrets de joves a municipis.

El Desperta es fa amb jocs de taula, però no busca jugar a jocs de taula. Els jocs que s’utilitzen, els
eurogames, tenen les característiques concretes per a treballar amb els joves el desenvolupament en
diferents capacitats i estratègies.

El projecte Desperta és una manera viable d’impulsar al municipi una casa de joventut gestionada
per joves, una escola de democràcia on els  mateixos joves siguen els  actors protagonistes i  no
simples consumidors finals.

Els municipis que, al llarg de 2012, han mostrat interès per formar part del projecte de treball amb
joves han estat: Vilanova d'Alcolea, Forcall, Vilafranca i Morella.

Aquest  interès  s’ha  concretat  en  diferents  reunions  de  formació  i  treball  amb  els  tècnics  i
dinamitzadors i joves, per a definir i centrar la intervenció al municipi.

• Sincronies. Projecte d’intervenció artística contemporània.



Parteix de la idea de potenciar l’aproximació a l’art contemporani en localitats de la província de
Castelló que, per diverses raons, es veuen sempre desplaçades d’aquesta possibilitat.  Tot això a
través de la creació de relacions entre els veïns i veïnes, les institucions participants, l’artista i el
paisatge que els acull.

Per a fer-ho, el projecte requereix una naturalesa plural i evidentment experimental, no limitada a la
creació d’una peça específica, sinó oberta a les possibilitats que cada artista en particular proposa i a
l’acceptació o al rebuig entre les persones o institucions implicades.

És  evident  que  aquest  projecte  únicament  pot  sorgir  de  la  col·laboració  entre  l’Espai  d’Art
Contemporani  i  la  Universitat  Jaume I  de  Castelló,  institucions  que no renuncien  a  abordar  la
creació artística com un espai d’experimentació en si mateixa i que també avalen la idea de crear, a
llarg  termini  i  amb la  suma  dels  projectes  que  puguen  desenvolupar-se,  un  arxiu  o  col·lecció
artística que estimule la formació d’un patrimoni comú.

Primera edició de Sincronies al municipi de Bell-lloc amb l'artista Lara Almarcegui.

El projecte consisteix a guardar la terra de les excavacions del Camí dels Romans de Bell-lloc amb
la finalitat de configurar una muntanya a partir de les restes de les excavacions.

La proposta tracta del territori específic d’aquesta població i de la seua geologia en presentar els
materials  del  subsòl  i  respon a la  pregunta més completa  referent  als  components del  sòl.  Les
transformacions que tinga la muntanya segons es reduïsca de grandària, s'ompli de vegetació i es
barrege amb el sòl, són un mostrari de l'evolució del terreny, l'entropia i les característiques físiques
de la mateixa. En aquests dos aspectes la muntanya té un cert component didàctic com a mostrari
del subsòl de Bell-lloc i les seues transformacions.

Més enllà de ser una experiència estètica, la proposta de Lara Almarcegui pretén fer-nos reflexionar
sobre les relacions que contribueixen a conformar la noció contemporània del paisatge.

6. 20è aniversari del PEU

El Programa d’Extensió Universitària ha fet aquest 2012 el seus primers vint anys de treball. Ho
hem celebrat fent una reflexió crítica i posada en valor del treball fet al llarg d’aquest intens procés,
incorporant el coneixement generat per tots els agents que participen al programa i reforçant els
vincles que ens uneixen amb el territori.

Exposicions
• Projecte Script_

Un projecte d’art comunitari de l'artista Rosa Serna.

Teles brodades sobre teles, realitzades en una sèrie de tallers comunitaris, dins de l'àmbit d'actuació
del PEU, amb la participació directa dels agents culturals i dels  usuaris del PEU. Amb aquesta
proposta artística es posa en valor i es difon, dins de la comunitat universitària i entre la societat
castellonenca en general, la ingent tasca desenvolupada pel PEU i l’UJI i,  al  mateix temps, els
coneixements, valors, principis i idees universitàries arreu de les nostres comarques. 

Tallers comunitaris:
• - Zona de Forcall: Villores, Sorita, Castellfort, Cinctorres, Vilafranca, Herbers, Todolella, 

Olocau del Rei, Palanques, La Mata, Morella i Forcall

• - Zona de Teresa: Teresa, Montant i Sot de Ferrer 
• -Zona de Bell-lloc: Vilanova d’Alcolea, Bell-lloc i la Serra d’en Galceran

• -Zona d'EPA Palància: Xèrica, Viver, Caudiel i Soneixa.
• -Zona de Sant Mateu: Sant Mateu, Catí, Sant Rafel, Ares i Culla



Tècnics

Tallers  realitzats  els  mesos  de  maig,  juny,  juliol  i  agost  de  2012  en  les  diverses  localitats  de
l’interior de Castelló. Hi ha participat un total de 375 persones.

L’exposició ha estat oberta al públic a la sala polivalent del Paranimf, del 28 de setembre al 31
d’octubre de 2012. Un total de 600 persones han passat a visitar-la.

Ara s’ha convertit en una exposició itinerant que forma part de l’oferta del programa general i que
poden sol·licitar els ajuntaments adherits al PEU.

• Gestos emocionals. Moi j’attends

A partir de la troballa d’un xicotet llibre a París “Moi j’attends” i el descobriment del que provocava
en la gent que el llegia, Juan Antonio Portillo va crear un projecte expositiu d’Arxiu de Gestos
Emocionals a la manera d’un mosaic audiovisual en el qual han participat setze persones vinculades
al PEU.

L’exposició va ser inaugurada al Paranimf el 29 de novembre i ha estat oberta al públic fins al 23 de
desembre amb una assistència total de 500 persones.

Publicacions

Al voltant dels 20 anys del PEU. Un llibre per a recuperar els moments més significatius del llarg
camí  del  PEU;  per  a  ordenar  la  memòria  i  recuperar  la  identitat;  per  a  donar  a  conèixer  els
nouvinguts el camí recorregut; per a reviure experiències i retrobar-nos en el camí; per a sentir-nos
vius i continuar en el camí.

Ajenos. Aquest relat va ser escrit amb motiu del vintè aniversari del PEU per Juan Manuel Vera.
Està basat en l’experiència de treball de l’autor a la localitat de Soneixa i recull una síntesi de les
entrevistes realitzades a la gent gran d’aquesta localitat amb la finalitat de recuperar la memòria
històrica del període posterior a la guerra civil.

Microrelats. Mapa de les emocions. Una proposta per a fer aflorar la part del PEU menys visible, la
part més emocional del treball dels tècnics i de les tècniques. Una sèrie de microrelats carregats
d’emocions que els agents culturals ens van fer arribar i es van recollir a l’Agenda PEU 2012.

Audiovisuals

Veus, un territori comú per al desenvolupament. Un viatge que recull les veus i les experiències de
tot un programa de formació i acció social al llarg de vint anys.

Festa dels 20 anys del PEU 

L’acte central per commemorar el vintè aniversari del PEU es va celebrar el 28 de setembre de 2012
al Paranimf de  la Universitat Jaume I. 

Un acte dirigit i presentat per Valentí Pinyot i Lola Bou al qual van assistir 400 persones.

La part central i principal va ser el reconeixement a tots els agents que al llarg d’aquests anys han
contribuït d’alguna manera al PEU: treballadores socials, educació permanent d’adults, agents de
desenvolupament local, tècnics en cultura,  associacions i voluntaris, empreses, ponents, tutors de
projectes, ajuntaments compromesos i implicats en el projecte.



Acte de celebració al Paranimf dels 20 anys del PEU

 

7. Projectes i activitats de reflexió i avaluació

Seminari Garbell 

El  seminari  Garbell  ha  convocat  un  col·lectiu  de  professionals  del  desenvolupament  local,
l’educació i la gestió social i cultural que treballa a les comarques de Castelló. Un espai d’intercanvi
d’informació per a investigar i promoure la participació al nostre territori. Les relacions horitzontals
al si de Garbell permeten conformar una xarxa distribuïda, amb una comunicació oberta, transversal
i autònoma. Així, el personal de l’UJI i de les entitats locals hi participa exercint la crítica des del
diàleg igualitari.

El seminari té l’objectiu d’esdevenir un agent de transformació personal i social i donar un impuls a
la participació ciutadana per part dels seus professionals, amb la pretensió de provocar canvis que
milloren la qualitat de vida de la població en el medi rural.

Projectes

Missions  interculturals.  Projecte  que  naix  a  partir  de  l’ideari  de  les  missions  pedagògiques
espanyoles i de l’essència de les brigades artístiques cubanes. 

Es planteja crear un grup de treball, compost per professorat i alumnat de la Universitat Jaume I, a
més de voluntaris d'altres col·lectius socials. Aquest equip treballarà conjuntament amb el Grup
Promotor de l’Agenda 21 de la Cultura de Vilanova d’Alcolea i Sant Mateu (on estan representats
tots els col·lectius i associacions locals del municipi). 

La intervenció conjunta sorgeix com a resposta a una demanda social del territori, concretament de
la  ciutadania  de  Vilanova  i  de  Sant  Mateu.  La  xarxa  social  d’aquestes  poblacions  expressa  la



necessitat  d'incidir,  des  d’un  vessant  intercultural,  en  el  procés  de  creació  de  les  condicions
necessàries perquè siga possible en alguna dimensió local prèviament acordada pel grup promotor
del municipi, una societat més inclusiva en termes socioculturals.

Tesaurus incorrecte de la cultura. El Seminari Garbell i el Programa d’Extensió Universitària de
l’UJI ha posat en marxa el projecte Tesaurus a partir de les experiències, reflexions i provocacions
dels actors de les polítiques culturals en el territori.

En la primera fase s’ha construït, de manera col·laborativa, un primer mapa de conceptes que acull
totes les visions critiques a partir de les quals sorgirà un diàleg reflexiu i horitzontal.

Aquest  treball  de  construcció  social  generarà  un  ample  catàleg  de  reflexions  i  arguments  que
formaran part d’un mapa general de conceptes. El resultat final serà públic i accessible.

Investigacions

“Diagnòstic  social  participatiu.  Desenvolupament  local  i  transformació social.  Un estudi  de cas
sobre participació juvenil en la comarca dels Ports”. 

Treball d’investigació de final de màster d’Arecia Aguirre.

El diagnòstic social participatiu es presenta com una eina que permet construir, de manera conjunta,
i dinamitzar el canvi envers una democràcia participativa.

És  un  interès  social  el  que  emmarca  aquest  estudi,  en  aproximar  la  democràcia  a  processos
participatius reals i no simplement representatius. La ciutadania ha de mostrar la seua veu davant el
canvi i  transformació de la societat,  des de models que oferisquen poder reflexionar i  actuar,  i
aquesta investigació ho impulsa.

Comunicacions

Congreso Internacional Universidad de Cuba (febrer de 2012).

Comunicació:  “Responsabilidad  social  de  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló.  Programa  de
Extensión Universitaria y proyectos de agenda 21 de la Cultura”.

II Congrés Internacional sobre Aprenentatge Permanent. UJI (22 de juny de 2012) Comunicació:
“L’Agenda 21 de la Cultura de Vilanova d'Alcolea. Una eina per a la participació social”.

Territori en xarxa

L’Observatori per al Desenvolupament Sociocultural Rural de Castelló està integrat per personal de
l’UJI i per personal tècnic i professionals de la gestió de la cultura, de l’acció social i educativa i del
desenvolupament local, implicats en un estil d’investigació cooperativa i oberta a un enfocament
pluridimensional.

Aprofita  l’estructura  i  l’experiència  del  PEU  amb  l’objectiu  de  potenciar  el  desenvolupament
cultural  com a factor de progrés social  i  de creixement.  L’Observatori  es constitueix com a un
instrument permanent de caràcter estratègic per a l’estudi de la realitat sociocultural de la província
de Castelló, integrat en l’estructura d’extensió universitària de la Universitat Jaume I.

Té com a objectiu essencial propiciar l’obtenció d’un coneixement integral i compartit del món
rural, coneixement per al seu desenvolupament, a partir de l’ampli teixit de relacions que s’han
creat, fruit de la projecció de l’extensió universitària en el territori. Es dirigeix tant a personal tècnic
i professional com a organitzacions i institucions mitjanceres en el desenvolupament sociocultural,
amb la participació de professionals amb experiència contrastada.

L’Observatori  va  fer  pública  una  declaració,  el  dilluns  15  d’octubre,  sobre  les  prospeccions
d’hidrocarburs per fractura hidràulica als municipis rurals castellonencs.



Devastació ambiental  i  paisatgística irreversible...  Considerem inacceptable aquesta  petició,  que
esperem que siga rebutjada per  la  Generalitat  Valenciana,  perquè  en rigor,  les  possibilitats  són
ínfimes i els riscos immensos, i perquè va adreçada a un medi rural en situació precària des de fa, si
més no, 50 anys on un error com aquest podria ser definitivament irreparable per a alguna de les
poblacions afectades. El territori que trepitgem, el paisatge que recorrem, és responsabilitat de tots i
a més és font dels elements que van a propiciar el desenvolupament econòmic i cultural d’aquests
pobles. (Extracte de la declaració).

Territori en comunicació 

El butlletí Territori en comunicació presenta la posició de l’Observatori Rural o l’opinió d’algun o
d’alguna dels seus membres sobre un dels temes que, en cada moment, siga més rellevant en l’àmbit
del desenvolupament local. S’edita amb la pretensió manifesta de contribuir a trencar alguns dels
tòpics  existents  sobre  els  nostres  pobles  rurals,  volem fer  conèixer  el  dinamisme  sociocultural
existent  i  per  això  en  cada  número  de  la  revista  trobareu  fets,  accions,  projectes  i  iniciatives
interessants,  seleccionats  entre  la  diversa gama d’esdeveniments  que passen habitualment  en el
medi rural castellonenc.

En aquest moment estem en fase de redefinició del format per a poder adaptar-nos al dinamisme del
món rural.

Territori en singular

Territori en singular és una iniciativa de l’Observatori que compta amb el suport i la col·laboració
del personal tècnic i els càrrecs polítics rurals. Aquesta proposta sorgeix de la necessitat de generar
un  espai  d’anàlisi  i  de  reflexió  que  genere  un  discurs  positiu  sobre  la  realitat  dels  pobles  de
muntanya com a espai d’oportunitats laborals, econòmiques i vitals per als professionals i titulats
universitaris.

Tot i això, som conscients que l’amenaça dels pobles de muntanya de Castelló és el desequilibri
territorial, consubstancial al sistema econòmic en què vivim, que té tendència a la hiperconcentració
de l’activitat  econòmica (industrial,  comercial,  turística,  serveis,  etc.)  en uns pocs municipis  en
detriment de la resta. Calen accions públiques i privades orientades al benestar social de la població
rural i particularment al de les dones rurals (escoles infantils, serveis geriàtrics, bona programació
cultural,  infraestructures  viàries,  sanitàries,  educatives,  etc.).  Si  no  és  així,  continuarà  la
masculinització rural i el despoblament, en especial per emigració de la població amb titulacions
universitàries. A la província de Castelló calen, doncs, polítiques que compensen el desequilibri
territorial.

Publicacions

El futuro de lo rural. Debates sobre los territorios rurales.(en revisió) Alberich, Tomàs (coord.)

Assessorament

Viabilitat  d’una  planta  embotelladora  a  Teresa.  A  petició  de  l’Observatori,  el  Departament
d’Administració d’Empreses i Màrqueting de l’UJI ha realitzat un estudi per a la viabilitat d’una
planta embotelladora a Teresa. Aquest estudi l’han realitzat els doctors Luis J. Callarisa Fiol i Javier
Sánchez García. Aquest estudi ha determinat que la creació d’una planta embotelladora d’aigua
podria ser rentable, tot i que caldria tenir en compte una sèrie de qüestions.

Xarxa de tècnics. Xarxa de treball tècnic pel desenvolupament rural

La Mesa Tècnica (MT) es va constituir l’any 2001 (II Jornades d’Avaluació, Sogorb) per a donar
resposta a la demanda dels agents socials que treballen en el món rural de crear un espai de trobada
i intercanvi i que servira de nexe entre la Universitat i el territori.



Des d’aleshores hem incorporat tot un seguit d’enriquidores experiències que han conformat una
xarxa generadora de coneixement i dinamitzadora del potencial creatiu i crític dels agents culturals
implicats  en  aquest  procés.  Una  xarxa  que,  al  mateix  temps,  propicia  no  només  el  reforç
professional d’aquests, sinó també la seua competència emocional.

Formada per tècnics en actiu i implicats en processos de desenvolupament a les diferents comarques
de Castelló, esdevé un espai de trobada periòdic on es fa una avaluació continuada del Programa,
s’intercanvia informació entre els tècnics i es programen les propostes formatives singulars.

En aquest  moment  la  MT està  formada per  34 tècnics  que  representen  una  part  important  del
territori d’influència del PEU.

Amb els transcurs del temps, la Mesa es consolida com un element fonamental en la dinàmica de
treball del Programa d’Extensió Universitària.

Convocatòria Data Activitat Assistència

1a convocatòria 1 de març de 2012 Constitució de la Mesa 
i presentació del 
programa 2012

27

2a convocatòria 18 d’abril de 2012 Valoració de les 
adjudicacions del PG i 
de les propostes 
formatives

14

Extraordinària 15 de maig de 2012 Reunió extraordinària 10

3a convocatòria 18 de juliol de 2012 Avaluació parcial de 
l’estat d’execució del 
programa

13

4a convocatòria 19 de setembre de 2012 Revisió dels 
indicadors. Preparació 
de les Jornades 
d’avaluació. 
Convocatòria itinerant

18

Total assistència: 82



Nomenaments de la Mesa Tècnica. 

Congrés tècnic de desenvolupament rural

Després de més d’una dècada amb agents contractats per a dinamitzar els municipis del món rural,
el personal tècnic ha madurat i forma un cos tècnic potent, professional, que assumeix un criteri
propi basat en l’experiència, amb l’elaboració de perspectives pròpies per a encarar els problemes
d’aquest espai. 

Els  interessos  professionals,  les  polítiques  de  desenvolupament  rural,  el  difícil  encaix  de
determinades  línies de subvencions,  els  funcionaments de les  institucions  pròpies,  etc.,  són ara
interpretats i observats des d’una perspectiva pròpia, construïda des de dins d’aquest espai. Això,
juntament amb l’època de canvis accelerats tant en els instruments, com en les tecnologies (que mai
no han estat adaptades a la tipologia del treball del personal tècnic del món rural) i en les polítiques
de  desenvolupament,  de  subvencions,  etc.,  fa  que  siga  necessària  una  trobada  on  es  puguen
compartir tot tipus d’inquietuds. 

Una trobada que afavorisca les aliances entre nosaltres. En primer lloc, per a millorar la nostra
efectivitat i, en segon lloc, per a exigir que la nostra perspectiva siga tinguda en compte d’acord
amb la importància que considerem que tenim en el territori.

Compartir experiència 

Al PEU entenem la formació com un procés que necessita del treball cooperatiu entre iguals que
possibilite  i  estimule  la  participació  activa,  sobretot  d’aquells  que  en  les  relacions  educatives



tradicionals figuren d’espectadors passius.

L’aprenentatge en xarxa apareix com a corol·lari del treball cooperatiu entre iguals i la participació
en espais  que  faciliten  l’intercanvi  entre  tècnics  dins  i  fora  de  la  Universitat  es  converteix  en
l’escenari ideal per a venerar noves oportunitats d’aprenentatge.

Visita  tècnica  i  intercanvi  amb  l’alumnat  del  màster  en  Desenvolupament  Local  de  la
Universitat d’Alacant.

Del 2 al 5 de maig es va organitzar una visita d’estudis per als participants en el màster oficial en
Desenvolupament Local i Innovació Territorial de la Universitat d’Alacant.  Una visita tècnica per a
conèixer el PEU i visitar algunes de les iniciatives  i projectes de desenvolupament rural a Castelló
que han tingut el suport del PEU, amb els  programes d’acompanyament i tutorització.

Al llarg d’aquests tres dies es van realitzar trobades i  intercanvi amb els professionals, tutors i
protagonistes  directes,  fent  un  recorregut  per  el  territori  rural  de  Castelló  per  a  conèixer  els
projectes: Agenda Local de Bell-lloc, ReviscolAres d’Ares, Parc Miner a Culla, Territori Cultural.
Parc Natural de la Serra d’Espadà a Eslida, SOM Suera Obert [Museu] a Suera.

• Estada a la Universidad Pedagógica Nacional de Mèxic

L’objectiu principal d’aquest projecte va ser conèixer, mostrar i aplicar metodologies innovadores
en  espais  comunitaris,  socials  i  educatius  diversos,  dins  de  l’educació  no  formal,  per  al  seu
apoderament. Les possibilitats que ens ofereix l’educació no formal a partir del paradigma de la
complexitat i de l’aprenentatge al llarg de la vida fa que es convertisquen en eines efectives per
analitzar i intervenir en els contextos socials, polítics, culturals i econòmics, que es produeixen a
nivell mundial.

El desenvolupament  comunitari  ha d’utilitzar les eines i  les estratègies  que proposen les noves
concepcions de l’educació no formal si pretenem que els ciutadans, a més de millorar les seues
competències de tipus productiu, transformen les seues vides i milloren el futur amb un enfocament
més integrador i social de la seua condició ciutadana.

D’aquesta manera, el context immediat del territori –el barri, el poble, la ciutat– es converteixen en
una espècie  de locus amoenus per a  l’aprenentatge i  la millora de les formes de vida benestar
ciutadà.

Facilitar  l’apoderament  de  totes  les  persones,  incrementar  l’autonomia  personal  i  els  vincles
solidaris,  permet  trencar  les  relacions  de  dependència  i  fer  que  tant  les  competències  com els
aprenentatges  adquirits  ens  ajuden a  participar  de manera activa i  col·laborativa per  a millorar
contextos físics, humans, etc., tant a Mèxic com a Espanya, en la recerca d’un món millor.



Universitat Nacional de Mèxic

Visita tècnica a l’Instituto Superior de Arte de la República de Cuba.

Missions Culturals Internacionals (Brigades Artístiques). El motiu d’aquesta visita tècnica ha estat
analitzar  el  funcionament  de  les  organitzacions  i  determinar  la  diferència  entre  la  nostra
organització i la comparada, així com el potencial de millora de l’UJI.

Temes tractats i documentació compartida: 
• Participació cultural per al desenvolupament sostenible (tesi de Yamile)

• Model d’extensió universitària
• Programa de Brigadas Artísticas (un voluntariat cultural i artístic)

Les accions realitzades per a decidir i implementar la millora han estat traduir els resultats a la
cultura de la nostra organització i determinar els destinataris dels resultats de la informació recollida
així com avaluar possibles solucions i, si escau, pla d’acció.

S’intentarà implementar  en el  territori  d’acció del  PEU, el  programa de les Missions Culturals
Internacionals. Es tractaria de crear un grup de treball, composat per alumnes de l’ISA (Universidad
de las Artes de Cuba), de la Universidad Pedagógica Nacional de Mèxic i de la Universitat Jaume I.



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  2012-13,  amb  noves
publicacions, tant d’edicions en línia com en paper.

Pel que fa a la difusió de les publicacions, les novetats editorials de l'UJI han estat presents en les
edicions de tardor de 2012 i de primavera de 2013 de la revista Unelibros, editada per la Unión de
Editoriales Universitarias Españolas.  Així mateix,  va haver-hi una presència significativa de les
publicacions de l'UJI en la Fira del Llibre de Castelló, del 25 d'abril al 5 de maig, i 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 2012, que va tindre lloc a Barcelona del 3 al
5 d'octubre.

Durant el curs 2012-13 s'ha creat una nova col·lecció editorial, Biblioteca Potestas, de la qual s'ha
publicat el primer títol, coeditat amb la Biblioteca Casanatense de Roma: “Los Absburgo. Arte y
propaganda en la colección de grabados de la Biblioteca Casanatense de Roma”. Així mateix, s'ha
obert un nou punt de difusió i venda directa de les publicacions de la Universitat a la Llotja del
Cànem.

S'han  signat  dos  nous  convenis  de  distribució  de  llibres  electrònics  en  format  pdf  amb  les
plataformes de distribució de continguts electrònics Casalini (http://www.store.torrossa.it) i E-libro
(http://www.e-libro.com), que inclouen les novetats editorials i altres llibres dels fons bibliogràfics
de l'UJI i  que,  juntament  amb Digitalia (http://www.digitaliapublishing.com), amplien a tres les
plataformes de distribució de llibres en format pdf de l'UJI. També s'ha duplicat el fons bibliogràfic
en format pdf i en aquest moment n'hi ha disponibles més d'un centener de títols.

S'ha  començat  a  desenvolupar  un  sistema  de  descàrrega  d'informació  complementària  a  les
publicacions  mitjançant  un  codi  QR,  que  permet  al  comprador  d'un  llibre  accedir  a  aquesta
informació des de qualsevol dispositiu mòbil de comunicació en línia, i també mitjançant una URL i
una  clau  que  en  faciliten  l'accés  des  de  l'ordinador.  El  sistema  s'ha  implementat  ja  en  cinc
publicacions. També s'ha començat a desenvolupar en la tenda del portal web de la Universitat una
àrea  d'autors  que  els  permetrà  veure  un  llistat  de  les  seues  publicacions  i  descarregar-se-les
gratuïtament en pdf. També s'ha habilitat en la tenda en línia una àrea de descàrrega de llibres en
format pdf de difusió gratuïta, en la qual ja n'hi ha disponibles els dos primers títols.

Pel que fa al Programa de Relacions amb la Societat, cal destacar la posada en marxa durant el curs
de dues aplicacions per a dispositius mòbils, app UJI i app Estudia UJI, a fi d'apropar la informació
i serveis de la Universitat als membres de la comunitat universitària, al futur estudiantat universitari
i a la ciutadania en general, a través de qualsevol dispositiu mòbil, ja siga un telèfon intel·ligent o
una tableta. Les aplicacions estan disponibles tant per a dispositius Android com iOS. Mentre que
l'app Estudia UJI difon l'oferta de grau i postgrau de la Universitat Jaume I, adreçada sobretot al
futur  estudiantat  de  l'UJI,  l'app  UJI  és  l'aplicació  oficial  de  la  Universitat  i  va  adreçada  a  la
comunitat universitària i a la ciutadania en general.

En el marc del programa de comunicació corporativa Destí UJI la Universitat ha presentat la seua
oferta acadèmica a les principals fires educatives de l'entorn, Unitour (València, 31 del gener), FIEP
(València, 28 de febrer), Fira de l'Estudiant (Gandia, del 4 al 7 de març), Educación y Empleo i
Juventud Activa (Saragossa i Terol respectivament, del 26 al 28 d'abril) i Fira de l'Estudiant (Xàtiva,
del  7  al  10  de  maig).  També  s'ha  organitzat  la  primera  Setmana  d'Orientació  dels  Màsters
Universitaris, del 23 al 25 d'abril, per a promoure l'oferta de postgraus oficials entre la comunitat
universitària i el teixit professional de Castelló, mitjançant xerrades informatives organitzades a les



facultats i a l'Escola.

Del Programa de Patrocini i Mecenatge cal destacar la modificació de la Normativa de Creació de
Càtedres i Aules d'Empresa de l'UJI per a flexibilitzar-la a fi que les càtedres puguen organitzar tant
activitats investigadores com formatives i divulgatives. S'ha creat la Càtedra d'Innovació Ceràmica
Ciutat de Vila-real, sota el patrocini de l'ajuntament de la ciutat i amb quatre línies estratègiques
d'actuació: el disseny d'activitats formatives en l’àmbit de la ceràmica industrial i l'aproximació al
teixit empresarial local i comarcal; la investigació i l'assessorament en l’àmbit dels nous materials i
tecnologies;  la  recuperació  de  la  tradició  i  història  ceràmiques;  i  la  divulgació  dels  estudis  i
activitats al respecte.

Del desenvolupament del programa Màrqueting i  Empresa cal destacar la posada en marxa del
butlletí  electrònic d'informació Nexus, dirigit  a empreses i entitats externes per a donar un nou
impuls a la relació entre la Universitat i les empreses i institucions de l'entorn. Per a millorar la
gestió d'aquestes relacions s'ha treballat a més a més en la implementació del programari CRM
(Customer Relationship Management), desenvolupat pel Servei d'Informàtica.

La Universitat Jaume I ha assolit durant aquest curs el primer centenar de voluntaris que col·laboren
amb la promoció internacional de la Universitat o als centres de secundària de l'entorn territorial
més pròxim. En el marc d'aquest programa de promoció universitària, el 22 de maig es va realitzar
l'acte de lliurament de reconeixements als 100 primers ambaixadors i ambaixadores de l'UJI.

Del  periòdic  VoxUJI  es  van  publicar  els  darrers  quatre  números  en  paper,  corresponents  a  les
edicions de setembre, octubre, novembre i desembre de 2012. Les edicions de gener, febrer i març
de 2013 es van editar en format digital i es van difondre des de la plataforma Issuu i el 20 de març
es va publicar el primer VoxUJI amb el nou format de butlletí electrònic de difusió quinzenal i
bilingüe (en valencià i castellà) del qual s’han editat, fins a juliol, nou números. Durant aquest curs
també s'ha editat un número especial del VoxUJI en castellà, amb caràcter semestral, per a donar
continuïtat  a  la  iniciativa  posada  en  marxa  fa  tres  cursos  d'apropar  l’actualitat  del  campus  als
instituts d’educació secundària d’altres províncies espanyoles.

VoxUJI Ràdio ha conclòs la  novena temporada amb emissions de 10.30 a 16 hores i una redifusió a
les vesprades, de dilluns a dissabte. Aquesta temporada s'ha mantingut un total de 58 programes en
antena, a més de programes especials amb retransmissions dels actes acadèmics, com ara l'obertura
de curs o l'acte acadèmic de la festa de la Universitat, i un programa en directe durant la Setmana de
Benvinguda. Per segon any consecutiu s’han retransmès els partits del Club Esportiu Castelló en
col·laboració amb la Federació de Penyes del Castelló, s’ha fet el seguiment de l’equip tant en els
partits jugats al seu estadi com fora, amb un total de 34 retransmissions que es poden escoltar a la
radioteca (www.radio.uji.es).  També s’ha posat  en marxa un programa en col·laboració amb el
Villarreal CF, anomenat Villarreal CF Ràdio, i realitzat per estudiantat del grau en Periodisme de la
Universitat. En l’àmbit esportiu VoxUJI Ràdio també va oferir la retransmissió dels encontres de
desempat  d'Amics  del  Bàsquet  Castelló.  D'altra  banda  s’ha  mantingut  la  col·laboració  amb el
festival europeu de música reggae Rototom Sunsplash, que es va iniciar en agost de 2011. VoxUJI
Ràdio és l'emissora oficial del festival, dóna suport tècnic a l'organització, fa la retransmissió oficial
del festival i ofereix el senyal a nombroses emissores de ràdio d'arreu del món. A més, cal destacar
la participació de VoxUJI Ràdio en el Dia Internacional de la Ràdio (13 de febrer) amb la realització
i emissió conjunta d’una programació especial impulsada per l’Associació de Ràdios Universitàries
d’Espanya, de la qual és membre l’emissora radiofònica de la Universitat Jaume I.

Des  de  la  Unitat  de  Cultura  Científica  i  Innovació  s'ha  donat  continuïtat  durant  aquest  curs  a
l'activitat del videoblog Ciència UJI TV per a donar a conèixer l'activitat investigadora del campus i
contribuir a l'extensió i millora de la cultura científica en la societat. Ciència UJI TV ha difós durant
el curs 54 nous vídeos, 39 dels quals han estat produïts pel Servei de Comunicació i Publicacions i
s'han subtitulat a l'anglès i a l'espanyol per a persones sordes i, en alguns casos, s'hi han audioescrit
per a persones cegues. Segons dades de Google Analytics, les pàgines del videoblog vistes durant el



curs han estat 9.417, amb una mitjana d’1,93 pàgines vistes per visita i un 79,40% de visites noves.
El 67,25% de les visites eren des d'Espanya i el 32,75% des d'altres països; el 27,59% eren des de la
província de Castelló i el 72,41% des d'altres ciutats. Pel que fa a l’idioma, el 71,61% eren visites
des  de  navegadors  en  espanyol,  el  15,22%  des  de  navegadors  en  anglès  i  el  9,02%  des  de
navegadors en català, mentre que només un 4,15% provenien de navegadors en altres idiomes.

Entre setembre de 2012 i març de 2013 s'han enviat més d'un millar de notes de premsa als mitjans
de comunicació, s'han pujat 1.100 continguts informatius a la web de l'UJI. També s'han publicat 25
pàgines dedicades a l'activitat científica de la Universitat i les nou edicions de VoxUJI en el seu nou
format digital han comptat amb 16 entrades sobre ciència. Des de VoxUJI Ràdio s'han emès 16
programes de 15 minuts de durada sobre l'actualitat investigadora desenvolupada a la Universitat
que  es  poden  escoltar  al  portal  web  de  la  Universitat  Jaume  I
(http://www.radio.uji.es/programa.php?aneu=46) o a la plataforma IVoox. Pel que fa a les notes de
premsa  s'han  redactat,  publicat  en  la  web  de  l'UJI  i  enviat  als  mitjans  de  comunicació  -tant
generalistes  com especialitzats  en ciència-  38 notícies  vinculades  amb la  investigació,  que han
tingut una repercussió de 177 impactes recollits en l'apartat d'investigació de la revista de premsa de
la  Universitat  (https://www.uji.es/ca/noticies/revista/investigacio/&temi=10).  Pel  que  fa  al  canal
Ciència TV en YouTube, durant el curs hi ha hagut 1.133 reproduccions, s'han inclòs 193 nous
vídeos, dels quals 111 han estat produïts pel Servei de Comunicació i Publicacions i subtitulats o en
procés de subtitulació a l'anglès i,  a més a més, aqueixos que tenen veu en off al valencià i al
castellà. La difusió en les xarxes socials de l'activitat científica s'ha fet mitjançant 2.035 entrades a
la xarxa Facebook i 820 a Twitter. 

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 postgrau de progressió vertical. I així es va realitzar el
primer nivell del 3r 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,  en  fi,  que  ens  indica  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
• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I (Espanya) i la Universidad 

Nacional de Colombia. (20/12/2013)

• Conveni singular de cooperació entre la Fundación ASPROPACE de la Comunitat Valenciana i
la Universitat Jaume I, en matèria de voluntariat vinculat al programa UJI-Voluntària. 
(12/02/2013)

• Framework collaboration agreement between Universitat Jaume I in Castelló and Hanyang 
University in Seoul. (14/05/2013)

• Conveni marc de cooperació acadèmica i intercanvi entre Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, (Indonèsia) i la Universitat Jaume I. (30/05/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Torresport. (06/06/2013)

• Conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I i Torresport en matèria 
d’estades en pràctiques en el Curs de monitors de temps lliure infantil i juvenil. (06/06/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Mas de Borràs. (06/06/2013)

• Conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I i Mas de Borràs en 
matèria d’estades en pràctiques en el curs de monitors de temps lliure infantil i juvenil. 
(06/06/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Oliva Surf Servicios Turísticos, 
SL. (06/06/2013)

• Conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I i Oliva Surf Servicios 
Turísticos, SL en matèria d’estades en pràctiques en el Curs de monitors de temps lliure infantil
i juvenil. (06/06/2013)

• Conveni entre la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I i la Universitat de València per a
la coedició de publicacions. (07/06/2013)

• Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la UNED. (14/06/2013)
• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Clínica Baviera, SA. (27/06/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Llucena. 
(27/06/2013)

• Conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de 
Llucena en matèria d’estades en pràctiques en el Curs de monitors de temps lliure infantil i 
juvenil. (27/06/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Diputació Provincial de Castelló en 
l'àmbit de l’eficiència energètica. (28/06/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i el Instituto Médico Valenciano. 
(08/07/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Sociedad Oftalmológica de la 
Comunidad Valenciana. (15/07/2013)

• Conveni específic de cotutela de tesi doctoral entre la Universitat Jaume I i la Fundación 
Universidad de Brasilia. (13/12/2012)

• Acord entre la Universitat Estatal de Black Hills (EUA) i la Universitat Jaume I (Espanya). 
(12/02/2013)

• Conveni singular de cooperació entre la Universitat Jaume I i Afanias en matèria de voluntariat
vinculat al programa UJI-Voluntària. (23/03/2013)

• Protocol d’intencions per a posar en marxa el Banc de Patents de la Comunitat Valenciana dins 
del Programa del Campus dels Emprenedors Innovador. (22/04/2013)

• Conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat Jaume I encarrega a la Fundació 



General de la Universitat Jaume I la gestió i desenvolupament d’accions per a impulsar i 
fomentar la comunicació, informació i divulgació de diferents activitats en l’àmbit 
socioeducatiu de la Universitat. (22/04/2013)

• Conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat Jaume I encarrega la gestió i 
desenvolupament de l’activitat anomenada “Estiu Jove” a la Fundació General de la Universitat
Jaume I. (22/04/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'entitat Heliotec 2006, SL. 
(22/04/2013)

• Acord de transferència entre la Universitat Jaume I i la Universitat d’Angers. (23/04/2013)
• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Granja Escola Riera d’Agres-

Vicens Moltó, CB. (26/04/2013)

• Conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I i Granja-Escola Riera 
d’Agres-Vicens Moltó CB en matèria d’estades en pràctiques en el Curs de monitors de temps 
lliures infantil i juvenil. (26/04/2013)

• Protocol addicional als convenis de cooperació acadèmica i educativa, signats per les Corts 
Valencianes i les Universitats de la Comunitat Valenciana. Curs 2012-13. Universitat Jaume I. 
(26/04/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Villahermosa del 
Río (Castelló). (29/04/2013)

• Conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de 
Villahermosa del Río (Castelló) en matèria d’estades en pràctiques en el Curs de monitors de 
temps lliure infantil i juvenil. (29/04/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Vall d’Alba 
(Castelló). (30/04/2013)

• Conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Vall 
d’Alba (Castelló) en matèria d’estades en pràctiques en el Curs de monitors de temps lliure 
infantil i juvenil. (30/04/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Diputació de Castelló a través del Patronat Provincial de 
Turisme de Castelló, l’Agència Valenciana del Turisme, la Universitat Jaume I i la Fundació 
Universitat Jaume I-Empresa, per a la celebració del XVI Congrés Internacional de Turisme 
Universitat i Empresa. (08/05/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre Marshall University, West Virginia, EUA i la Universitat 
Jaume I, Castelló. (09/05/2013)

• Conveni per a un programa d’intercanvi d’estudiants entre Marshall University, Estats Units i 
Universitat Jaume I, Espanya. (09/05/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Asociación Fontilles. 
(10/05/2013)

• Conveni singular de cooperació entre Medicus Mundi CV Castellón i la Universitat Jaume I en 
matèria de voluntariat vinculat al programa UJI-Voluntària. (14/05/2013)

• Conveni singular de cooperació entre la Fundación Acción Contra el Hambre i la Universitat 
Jaume I, en matèria de voluntariat vinculat al programa UJI-Voluntària. (14/05/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Associació de Dissenyadors de 
la Comunitat Valenciana. (16/05/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Fundación Balaguer Gonel Hermanos i la Universitat Jaume 
I para la dotació de beques para cursar estudis de postgrau en la Universitat Jaume I. 
(20/05/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I, l’Ajuntament de Vinaròs i la Fundació 
Caixa Vinaròs per a la consolidació de la Seu del Nord de la Universitat Jaume I. (24/05/2013)



• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Germandat dels Cavallers de la 
Conquesta. (31/05/2013)

• Conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat Jaume I encarrega a la Fundació 
General de la Universitat Jaume I el servei de suport i gestió de determinades actuacions del 
programa Campus Obert. (01/06/2013)

• Acord marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Fundación Universidad de 
Cantabria per a l’estudi i la investigació del sector financer, en l'àmbit del foment de la 
creativitat i de l’emprenedoria. (05/06/2013)

• Acord marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Fundación Universidad de 
Cantabria per a l'estudi i la investigació del sector financer, en l'àmbit del foment de la 
creativitat i de l’emprenedoria. (05/06/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i el col·legi Nuestra Señora de la 
Consolación de Castelló. (06/06/2013)

• Conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I i el col·legi Nuestra 
Señora de la Consolación (Castelló) en matèria d’estades en pràctiques en el Curs de monitors 
de temps lliure infantil i juvenil. (06/06/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Nules. 
(06/06/2013)

• Conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Nules 
en matèria d’estades en pràctiques en el Curs de monitors de temps lliure infantil i juvenil. 
(06/06/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Forcall 
(12/06/2013)

• Acord específic de cotutela de tesi doctoral entre la Université Paris Sud 11 i la Universitat 
Jaume I. (01/02/2012)

• Acord general de cooperació acadèmica, científica i cultural entre la Secretaría de Educación 
Pública dels Estats Units Mexicans i la Universitat Jaume I. (28/06/2012)

• Conveni de cooperació entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia i Benestar 
Social, i la Universitat Jaume I sobre interconnexió i accés a l’aplicació informàtica famílies 
nombroses. (09/07/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universidad de Málaga 
(13/11/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Fundación General de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo per al desenvolupament del projecte “Universitas ODM”. 
(18/12/2012)

• Acord marc de cooperació entre la Universitat Jaume I i el Institut Nacional de Ciències 
Aplicades de Lió (INSA). (18/01/2013)

• Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Generalitat, la Universitat Jaume I i 
la Fiscalia Provincial de Castelló per a la posada en marxa d’un programa de mediació en 
matèria d’intervenció socioeducativa i l’execució de mesures de medi obert amb menors 
infractors. (21/01/2013)

• Conveni singular de cooperació entre l’“Asociación Gitana de Castellón” i la Universitat 
Jaume I, en matèria de voluntariat vinculat al programa UJI-Voluntària. (29/01/2013)

• Conveni marc de col·laboració mútua entre la Universitat Jaume I i la Universidad Peruana de 
Arte Orval (Perú). (30/01/2013)

• Protocol núm. 1 annex al Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la 
Universidad de Málaga. (05/02/2013)

• Conveni singular de cooperació entre la Universitat Jaume I i Hijas de la Caridad en matèria de



voluntariat vinculat al programa UJI-Voluntària. (12/02/2013)

• Modificació del Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Castelló i l'UJI de data 
18/09/09 sobre l’ajornament del pagament per la Universitat de l’IBI. (18/02/2013)

• Resolució de 19 de febrer de 2013 de la Universitat de València-Estudi General, Universitat 
Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I i Universitat Miguel 
Hernández, por la qual es convoquen els premis per a la innovació en hàbitat i territori 
dirigides a estudiantat de segon curs de cicles formatius de grau superior. (19/02/2013)

• Conveni de donació del fons bibliogràfic i documental de la Fundació Caixa Castelló a la 
Universitat Jaume I. (27/02/2013)

• Conveni general de cooperació acadèmica entre la Universidad del Norte Santo Tomás de 
Aquino (Argentina) i Universitat Jaume I. (28/02/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universidad Nacional del 
Nordeste, Argentina. (28/02/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Alias Allied to Grow SL. 
(28/02/2013)

• Protocol que desenvolupa el conveni marc entre la Universitat Jaume I i la Fundació Isonomia 
per al sosteniment econòmic de la Fundació i les seues actuacions per a l’any 2013. 
(28/02/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’empresa Fomento Agrícola 
Castellonense SA (FACSA) per a la realització d’investigació conjunta en matèria d’aigües. 
(07/03/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Societat Valenciana 
d’Hipertensió i Risc Vascular (SVHTAyRV). (11/03/2013)

• Conveni entre la Universitat Jaume I i l’associació Societat d’Amics i Antics Alumnes de la 
Universitat Jaume I, referent a la subvenció de la Universitat Jaume I. (11/03/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universidad Nacional de Cuyo. 
(15/03/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universidad de Antioquia. 
(21/03/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Castelló. (22/03/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Vinaròs en l’àmbit del 
foment de la innovació i la societat del coneixement. (25/03/2013)

• Tercer acord de pròrroga del conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat Jaume I 
encarrega la gestió i desenvolupament de l’Escola d’Estiu dels Xiquets i Xiquetes a la 
Fundació General de la Universitat Jaume I. (30/03/2013)

• Memoràndum de conveni internacional entre la Universidad de Sonora i la Universitat Jaume I.
(12/04/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i AFANIAS de Castelló. 
(18/04/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre el Fondo de Empleados de la Universidad del Quindío 
(Colòmbia) i la Universitat Jaume I. (11/09/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Doctor Harisingh Gour 
University, Sagar, Índia. (13/11/2012)

• Conveni de cooperació entre la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Sax per a la 
col·laboració en la formació d’estudiants en universitats estrangeres. (18/12/2012)

• Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la Universitat Jaume 
I per a la gestió del programa espanyol d’ajudes per a mobilitat d’estudiants “Sèneca”. 



(19/12/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Asociación Profesional de 
Criminólogos de la Comunidad Valenciana. (08/01/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i el Centro Europeo de Empresas 
Innovadoras de Castelló. (30/01/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i el Centro Europeo de Empresas 
Innovadoras de Castelló en el màster of Business Administration de l’UJI. (30/01/2013)

• Annex 2013 al protocol que desenvolupa el conveni marc entre la Universitat Jaume I (UJI) i la
Fundació Isonomia per al desenvolupament del màster interuniversitari i internacional en 
Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat (@ DISTÀNCIA). (08/02/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Sociedad Española de Medicina 
Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). (20/02/2013)

• Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castelló de la Plana i la Universitat Jaume I en 
matèria de cessió d’informació mitjançant aplicacions per a telèfons mòbils. (25/02/2013)

• Conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva i les 
universitats del sistema universitari valencià per a la realització del Llibre verd de 
l’ocupabilitat dels titulats universitaris en la Comunitat Valenciana i per a la coordinació de 
l’anàlisi de la seua inserció laboral. (25/02/2013)

• Conveni específic de col·laboració d’investigació en l’àrea d’Economia entre la Universitat 
Jaume I i la Universitat de Göttingen. (25/09/2012)

• Conveni específic de col·laboració interuniversitària entre la Universitat de Lleida, la 
Universitat Jaume I, i la Universitat de Girona per a la realització conjunta del màster 
universitari en Protecció Integrada de Cultius. (22/09/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat de Cambridge, l’Institut Ramon Llull, 
l’Acadèmica Valenciana de la Llengua i la Universitat Jaume I. (24/09/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat d’Amiens Picardie-Jules Verne, l’Institut Ramon 
Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat Jaume I. (24/09/2012)

• Protocol de desenvolupament del Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i 
Escola Valenciana. (01/10/2012)

• Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Benlloc. 
(17/10/2012)

• Conveni singular de cooperació entre la Universitat Jaume I i l’Asociación Castellonense de 
Apoyo al Superdotado y Talentoso (ACAST) en matèria de voluntariat vinculat al programa 
UJI-Voluntària. (23/10/2012)

• Conveni de col·laboració interuniversitari per a la impartició conjunta del màster universitari 
en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, entre la Universitat de Girona, la Universitat Rovira
i Virgili i la Universitat Jaume I. (30/10/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i BP OIL España, SAU. 
(31/10/2012)

• Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universitat de Barcelona. 
(02/11/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la 
Generalitat i la Universitat Jaume I per a la realització d’actuacions del Programa d’alt 
rendiment acadèmic (ARA) 2012. (16/11/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat de València, la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat Jaume I per a l’organització i desenvolupament dels ensenyaments 
conjunts conduents a l’obtenció del títol oficial de doctor o doctora en Desenvolupament Local 
i Cooperació Internacional. (27/11/2012)



• Protocol general entre el Consorcio Espacial Valenciano i la Universitat Jaume I en el marc del 
Laboratori Europeu d’Alta Potència en Radiofreqüència per a l’Espai. (28/11/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Generalitat i la Universitat Jaume I per a la promoció de 
l’excel·lència docent, curs 2011-12. (30/11/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de Castelló i la Universitat Jaume I per 
al transport d’estudiantat del Baix Maestrat. (04/12/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Asociación Española de Fabricantes 
de Azulejos y Pavimentos Cerámicos per a la renovació de l’Aula Ceràmica ASCER de la 
Universitat Jaume I. (05/12/2012)

• Conveni marc tripartit entre l'Ajuntament de Castelló de la Plana, l’Institut Valencià de la 
Vivenda, SA i la Universitat Jaume I, per a la realització del programa “Pisos Solidaris”, en 
l’àmbit del barri de Sant Llorenç. (13/12/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i el Villarreal CF. (13/12/2012)
• Conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la Universitat Jaume I per a 

l’organització i desenvolupament dels ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció del títol 
oficial de doctor o doctora en Ètica i Democràcia. (14/12/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la Universitat Jaume I per a 
l’organització i desenvolupament dels ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció del títol 
oficial de doctor o doctora en Màrqueting. (18/12/2012)

• Protocol núm. 2 annex al conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i 
l’Ajuntament de Benicàssim. (18/12/2012)

• Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la Universitat Jaume 
I per a la gestió de programes d’ajudes en el marc de l’Estatut del Personal Investigador en 
Formació. (19/12/2012)

• Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castelló de la Plana i la Universitat Jaume I, 
per al finançament del Programa d’Activitats Culturals per a 2012. (19/12/2012)

• Acord entre l’Asociación de Investigación de la Industrias Cerámicas (AICE) i la Universitat 
Jaume I. (21/12/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i el Club Deportivo Castellón SAD.
(16/01/2013)

• Donació del fons bibliogràfic i documental de Lluís Revest a la Universitat Jaume I. 
(17/01/2013)

• Addenda de renovació del conveni marc de col·laboració entre la Universidad de La Habana i 
la Universitat Jaume I. (22/01/2013)

• Conveni entre la Fundación Ruralcaja Castellón i la Universitat Jaume I per a la col·laboració 
en la realització del curs d’especialització Creació d’empreses innovadores. (25/01/2013)

• Addenda al conveni entre la Fundación Ruralcaja Castellón i la Universitat Jaume I. 
(25/01/2013)

• Acord operatiu d’intercanvi acadèmic que celebren: d’una banda, la Universidad Autónoma del
Estado de México a través de la Facultat de Ciencias Políticas y Sociales i la Universitat Jaume
I. (11/11/2011) 

• Protocol núm. 4. Annex al conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León. (05/06/2012)

• Conveni específic entre la Universitat Jaume I i la Universidad de Murcia, per a col·laborar en 
el desenvolupament del programa de doctorat en Ciències de la Infermeria de la Universitat 
Jaume I. (08/06/2012)

• Conveni marc de cooperació interinstitucional entre el Ministerio de Cultura de Perú, la 
Universitat Jaume I i l’associació Ukhupacha. (13/07/2012)



• Conveni específic de cooperació interinstitucional entre el Ministerio de Cultura de Perú, la 
Universitat Jaume I i l’associació Ukhupacha. (16/07/2012)

• Conveni específic de col·laboració entre l’agència estatal Consell Superior d’Investigacions 
Científiques i la Universitat Jaume I per a formalitzar l’associació del grup d’Història Social 
Comparada de l’UJI com a unitat associada d’I+D+i al CSIC, a través del Centre de Ciències 
Humanes i Socials (Institut d’Història). (16/07/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Université Lumière Lyon 2 (França) i la Universitat Jaume I, 
en l’àmbit de les ciències econòmiques i empresarials per a establir un acord de doble diploma 
entre: Licence Sciences Économiques et de Gestion; Licence Économétrie; Master Economie 
Quantitative; Master Économie et Management; Master Finance (Université Lumière Lyon 2) i 
el grau en Administració d’Empreses, grau en Economia; grau en Finances i Comptabilitat 
(Universitat Jaume I). (juliol 2012)

• Conveni de col·laboració entre la Fundación para el Desarrollo de las Pueblos de Andalucía i la
Universitat Jaume I. (11/09/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i el Club Amics del Bàsquet 
(18/09/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Secretaria General d’Universitats pel 
qual es formalitza la comanda de gestió per a l’avaluació de la investigació del professorat 
contractat permanent per la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora. 
(16/10/2012)

• Acord específic de col·laboració que celebren, d’una banda, la Universitat Jaume I, i la 
Universidad de Guanajuato d’una altra. (22/10/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Edicions Tres i Quatre per a la 
celebració dels 41 premis Octubre. (23/10/2012)

• Conveni entre la Universitat Jaume I i la Fundació Càtedra Soler i Godes referent a la regulació
de la subvenció nominativa atorgada per la Universitat Jaume I per a l’exercici 2012. 
(23/10/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ares del Maestrat i la Universitat Jaume I.
(25/10/2012)

• Conveni específic entre la Universitat Jaume I, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i
l’empresa Perifèric TV, SL, per a convocar el premi de Poesia en català Manel Garcia Grau. 
(25/10/2012)

• Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castelló de la Plana i la Universitat Jaume I, 
per a la realització del màster internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament. 
(31/10/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’ajuntament de Villahermosa del 
Río (Castelló). (19/11/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Unión de Mútuas. (23/11/2012)
• Protocol de desenvolupament del Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i 

la Universidad de Costa Rica. (30/01/2012)

• Conveni entre la Universitat Jaume I i l’associació Societat d’Amics i Antics Alumnes de la 
Universitat Jaume I. (06/02/2012)

• Conveni marc de col·laboració i cooperació entre la Universidad Austral (Buenos Aires, 
Argentina) i la Universitat Jaume I. (21/05/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universidade Nova de Lisboa. 
(26/06/2012)

• Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Hospital Clínic de 
Barcelona. (04/07/2012)



• Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Verónica Juan Qulilis. 
(16/07/2012)

• Conveni entre l’Acadèmica Valenciana de la Llengua i la Universitat Jaume I per a facilitar la 
dedicació dels acadèmics que siguen professors de la Universitat. (17/07/2012)

• Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Escola Superior de Ciències 
de la Salut de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme. (19/07/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Asociación Casp España. 
(24/07/2012)

• Conveni específic de col·laboració d’investigació en l’àrea de Traducció i Interpretació entre la
Universitat Jaume I i la Karl-Franzens-Universität Graz. (30/07/2012)

• Conveni de col·laboració cultural entre la Diputació de Castelló i la Universitat Jaume I. 
(30/07/2012)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Banco Santander (01/09/2012)

• Acord específic entre la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la 
Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I i la Universitat Miguel Hernández per a 
l’establiment de la distribució i coordinació de la subvenció d’enfortiment CEI 2011 del 
projecte Campus Hàbitat 5U. (06/09/2012)

• Protocol de desenvolupament del Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i 
la Universidad de la República. (11/09/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre l’associació Ilêwasi i la Universitat Jaume I. (11/09/2012)
• Acord per a la prestació de serveis financers entre la Universitat Jaume I i Banco Santander. 

(15/09/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i ESNE. (11/09/2012)
• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Primer Toque Club de Fútbol 

(24/09/2012)

• Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Jaume i Primer Toque Club de Fútbol. 
(24/09/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i el Centre Excursionista de 
Castelló. (15/10/2012)

• Conveni entre la Universitat Jaume I i l’Agrupació Borrianenca de Cultura per a la coedició de 
publicacions. (22/10/2012)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i el Consell General del Poder 
Judicial. (26/10/2012)

•

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  persones, empreses o institucions a una universitat, amb unes 
contraprestacions directes determinades, per a la realització de projectes o activitats.

El mecenatge, d’altra banda, es defineix com un suport financer o material per 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 2012-13 es van signar 18 convenis de col·laboració empresarial, 23 contractes de 
patrocini, set acords de donació i 12 convenis de col·laboració.

Aquests convenis i contractes han permès 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 90 empreses provincials i nacionals.

Societat d'Amics iAntics Alumnes de la Universitat Jaume I

Durant el curs 2012-13 la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) ha
apostat per la l’atenció als seus associats i associades i per la millora dels avantatges de pertànyer a
la  SAUJI  amb  la  consolidació  dels  serveis  oferits  i  l’augment  dels  convenis  amb  unes  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. L'enviament
del  butlletí  electrònic  als  socis  i  la  presència  activa  en  les  xarxes  socials  (Faceook,  Twitter  i
Linkedin) obrin 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 i a les associades l’ús de les instal·lacions i serveis de l’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 i sòcies SAUJI

Biblioteca-Centre de Documentació 
• 7.461 préstecs 

Servei d’Esports 
• 1.322 persones inscrites 

• 951 places creades i finançades per SAUJI 

Servei d’Activitats Socioculturals 
• Escola d’estiu: 54 xiquets i xiquetes

• Cursos d'Estiu: 47 persones 

Campus Obert 
• 50 persones inscrites a cursos 

• Cursos SAUJI a les Seus: presencials + en línia

Comunicació amb els socis i les  i sòcies 

La Secretaria Tècnica de la SAUJI ha realitzat, durant 2012, prop de 7.000 gestions d’atenció als
socis,  en un 44% per  correu electrònic,  un 41% personalment  i  en un 14% telefònicament,  un
repartiment equitatiu que reforça la força igualitària de totes les eines utilitzades.

Principalment  les  gestions  que es  realitzen són resultat  de  la  gestió  dels  associats  i  associades
(19%), els  futurs  socis  i  sòcies (5%),  inscripcions (12%),  baixes  (18%), canvis de contrasenya
(18%) carnet universitari (14%) i gestió de cursos (14%)

 



 

Canals de comunicació amb els associats i les 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 poden 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
ofereix la Universitat Jaume I.

• Ofertes de treball:

 La SAUJI facilita als seus antics alumnes UJI, a través de l’agència de col·locació de l’OIPEP,
ofertes de treball d’empreses locals, nacionals i europees. 

• Xarxes socials:



 La SAUJI ha consolidat la seua presència en les xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin,
Youtube, Flickr i Slideshare) creant una forta comunitat en línia de reforçament i difusió de les
activitats que realitza l’associació 

 

El soci “sènior”

La  Universitat  Jaume  I  cada  any  ret   homenatge  als  seus  jubilats  de  l’any  anterior  en  l’acte
acadèmic. 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

El dies 10 i 11 de maig van tindre lloc les jornades d’inserció laboral amb els tallers d’ocupació
“Crea oportunitats per aconseguir el teu treball ideal” i “Com trobar treball utilitzant Internet i les
xarxes  socials”  on  es  va  aprofundir  en  tècniques  per  a  progressar  i  trobar  noves  oportunitats
d’inserció 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 a l’antic alumnat 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. 

Formació

Durant  el  curs  2012-13,  més  de  200  persones  han  gaudit  dels  diversos  cursos  que  organitza
l’Associació per a millorar la qualificació professional dels associats: 

• Taller de cures de l’esquena teoricopràctic (17 hores)
• En què gastem els diners? Comptabilitat personal amb programari lliure (quatre hores)

• Curs de preparació d’anglès nivell B1 (40 hores)
• Curs virtual Actualització anglès B1 (40 hores)

• Curs virtual Actualització anglès A2 (40 hores)
• Català presencial. Nivell Superior C2 (80 hores)

• Català virtual. Nivell Suficiència C1 ( 80 hores)
• Anglès B.1.2 Segona part (80 hores)

• Català virtual C2 Superior (80 hores)
• Anglès B.2.1 Upper-Intermediate (70 hores)

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.

Conscients de la gran demanda que existeix entre els socis i sòcies de SAUJI per l’aprenentatge en
llengües, l’associació va llençar durant aquest curs grups de conversa en anglès (meeting talk) i en
alemany ( Konversationsgruppen) 

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

Els dies 18 i 25 de febrer, la SAUJI, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i el
Vicerectorat  d’Estudiants,  Ocupació  i  Innovació  Educativa  organitzaren  unes  jornades  de
reforestació a la zona de les Useres cap a Sant Miquel de les Torrecelles, una zona de les zones
afectades per l’incendi que va patir la zona de l’Alcalatén. 

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 les 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  de  les  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

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.

I acords d’avantatges econòmics amb diverses empreses de salut i bellesa (33 acords), esports (vuit
acords), vacances i viatges (22 acords), compres (10 acords), oci i activitats (18 acords), motor (sis
acords), informàtica i tecnologia (cinc acords), restaurants (dos acords), formació (cinc acords) i llar
(tres acords) 

Extensió SAUJI-XVII Trobada Nacional d’Associacions d’Amics i Antics 
Alumnes de les Universitats Espanyoles

Enguany la Trobada Nacional va tenir lloc a Múrcia els dies 13 i 14 de juny de 2013. Aquesta
Trobada la convoca cada any la Federació Alumni España i la organitza una de les associacions
federades.  En aquesta  ocasió,  l’associació d’antics alumnes de la  Universitat  de Múrcia,  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  XVII  Trobada va ser  l’emprenedoria  i  la  captació de  fons  i  bens  de
persones, empreses, fundacions i administracions públiques destinades a finalitats no lucratives. A
més, les jornades van comptar amb panells d’experiències de qüestions pràctiques de les entitats
alumni universitàries

A la  Trobada també va tenir  lloc l’assemblea general  ordinària  de la  Federació,  es va celebrar
l’elecció de la nova junta directiva, i  la SAUJI continua formant part en aquest cas amb una vocalia
i com a responsable del grup d’Investigació i Planificació Estratègica. 



Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge

Memòria acadèmica de la Càtedra INCREA d'Innovació, Creativitat i 
Aprenentatge. Curs 2012-13

Les activitats desenvolupades per la Càtedra INCREA d'Innovació, Creativitat i Aprenentatge, al
llarg del curs 2012-13, en funció del col·lectiu al qual s’han adreçat han estat les següents:

Estudiantat preuniversitari

Col·laboració  en  l'organització  de  premis  per  a  emprenedors  preuniversitaris  Crea-Empresa  i
patrocini  del  premi  INCREA a  la  millor  idea  creativa  per  a  estudiantat  de  batxiller  i  cicles
formatius.

Estudiantat universitari

XI Premi d'Innovació i Creativitat

Aquest concurs ha celebrat de l'onzena edició d'ajudes d'Innovació i Creativitat INCREA que, en
aquesta ocasió, ha estat finançat per la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de la
Generalitat Valenciana. Enguany, a més de la dotació econòmica del premi, el projecte guanyador
gaudirà d’un programa de tutorització i mentoria amb l'objectiu d’afavorir la transferència de la idea
i la creació d’una empresa derivada associada al projecte.

Programa per al desenvolupament de negocis tecnològics (NETEC)

Amb la col·laboració de les facultats de Ciències de la Salut, Ciències Humanes i Socials, Ciències
Jurídiques i Econòmiques i l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, la Càtedra
INCREA ha posat en marxa la tercera edició d'aquest programa. El programa NETEC té com a
finalitat promoure l'esperit emprenedor entre l’estudiantat d'alt rendiment i el professorat de l'UJI.
Aquest any el programa NETEC ha estat finançat per la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme
i Ocupació de la Generalitat Valenciana. En aquesta edició es becaran 16 estudiants i s'analitzaran la
viabilitat estratègica, comercial i financera de cinc projectes d’investigació dirigits per professorat
de la Universitat Jaume I. 

Programa INCREA-Networking

Aquesta és la primera edició del programa INCREA-Networking que té com a objectiu reforçar la
transferència al món empresarial de les activitats realitzades per la Càtedra INCREA. Raó pel la
qual el paper de l’empresariat de Castelló és fonamental i es tradueix en l’apadrinament de quatre
idees de negoci innovadores,  proposades per l'estudiantat.  Les línies estratègiques que es volen
afavorir  són:  turisme  sostenible,  oci  i  restauració,  indústria  agroalimentària,  tecnologies  de  la
informació i  medi ambient i  hàbitat.  Aquest programa també compta amb el finançament de la
Conselleria d'Educació, Economia, Industria, Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana.

Curs «De la idea a l’empresa: creació i desenvolupament estratègic d’empreses innovadores» 

La Càtedra INCREA col·labora en la realització d’aquest curs d'especialització de postgrau. Aquest
curs està dirigit a persones amb inquietud empresarial, amb idees de negoci o productes innovadors
i la  finalitat és la realització d’un pla de negoci que desenvolupe la viabilitat d’aquestes idees. 

Curs de creativitat en línia: Jo creatiu, tu creatiu en línia 



Aquesta és la primera edició del curs de creativitat en línia, «Jo creatiu, tu creatiu, en línia». En
aquest curs es van plantejar com a objectius fonamentals que l'estudiantat no sols coneguera les
diverses eines que poden utilitzar-se per a potenciar la seua creativitat, sinó també el fet de saber
aplicar-les en distints contextos empresarials. Com a resultat d’aquest curs s'ha creat un banc d'idees
creatives  al  voltant  de  les  següents  activitats  empresarials:  turisme,  xarxa  de  serveis  socials,
idiomes, medi ambient i hàbitat i el sector agroalimentari. 

Beques VINALAB

La Càtedra INCREA ha organitzat el primer concurs de projectes innovadors VINALAB, finançats
per  l'Ajuntament  de  Vinaròs.  La  finalitat  d'aquesta  convocatòria  és  promoure  la  creativitat  i  la
innovació  entre  l'estudiantat  de  l'UJI,  especialment  aquell  vinculat  a  la  Seu  de  Vinaròs  de  la
Universitat.

Professorat i resta de personal UJI

Aprenentatge i creativitat en la docència universitària: l'assignatura pendent

La Càtedra INCREA va organitzar, el passat 27 de maig de 2013, amb el Vicerectorat d'Estudiants i
Innovació Educativa i amb la Unitat de Suport Educatiu, la II Jornada «Aprenentatge i Creativitat
en la Docència Universitària: l'Assignatura Pendent» amb el seminari Emprenedoria a les Aules
Universitàries.  L’objectiu  d'aquest  taller  és  facilitar  al  professorat  una  sèrie  d'estratègies  i
instruments que puguen aplicar a l'aula per fomentar la creativitat i l'emprenedoria en el seu procés
d'ensenyament-aprenentatge. No es tractava d’un curs de creació d'empreses, però sí de foment de
la cultura emprenedora. Aquesta activitat també ha estat finançada per la Conselleria d'Economia,
Indústria Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana.

Equips de Govern

Publicació del llibre «Los rankings universitarios, mitos y realidades»

El  dia  5  de  juny  es  va  fer,  a  la  Llotja  de  Cànem,  la  presentació  del  llibre  «Los  rankings
universitarios, mitos y realidades». En l'acte van intervenir Vicent Climent, rector de la Universitat
Jaume I;  Francesc Michavila, rector honorari  de la Universitat  Jaume I i  director de la Càtedra
INCREA; Federico Gutiérrez Solana, catedràtic de la Universitat de Cantàbria i expresident de la
Conferència  de  Rectors  de  les  Universitats  Espanyoles;  Juan  Julià,  rector  en  funcions  de  la
Universitat Politècnica de València i vicepresident de la Conferència de Rectors de les Universitats
Espanyoles; José Luis Valencia, director del periòdic Mediterráneo, i María Ripollés, subdirectora
de la Càtedra INCREA.

En aquest llibre es reflexiona sobre els modes i les maneres de comparar les universitats i es fa una
anàlisi dels principals instruments que s’utilitzen actualment per a fer-ho. El lector troba arguments
i raons d’una gran profunditat intel·lectual sota la utilització dels rànquings, l’adaptació al context
europeu, els beneficis i les patologies que pateixen. 

Web d'encontres de política universitària

Es  tracta  d'un  espai  virtual  per  a facilita r el  debat  i  l'intercanvi  d'idees  sobre  les  polítiques
universitàries  i  la  gestió  de les  institucions  d' ensenyament superior.  En aquesta  web es  pretén
contribuir a la definició del nou paper que han de jugar les universitats europees en el nou context
econòmic i social. Per això es va posar en marxa l’apartat de «La firma convidada» on ja hi han
publicat Ellen Hazelkorn, amb el text «How Rankings are Reshaping Higher Education»; Juan Julià
Igual ,amb «Bones universitats-millors universitats» i  Vicent Climent,  amb «Per una universitat



“adulta”  i  compromesa».  A més  d’aquests  estan  pendents  de  publicar  els  següents:  «Federico
Gutiérrez Solana, universitari compromès», de Francesc Michavila; «El professor emprenedor», de
Faraón Llorens  i  «Innovació i  emprenedoria  en l’ensenyament  universitari  espanyol»,  d'Ignacio
Fernández  de  Lucio  i  «Foment  de  l'emprenedoria  universitària»,  de  José  María  Gómez  Gras.
(http://www.increa.uji.es/epub/)  

Convenis 

Acord marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundació de Cantàbria per
l'estudi i la investigació del sector financer, en l’àmbit al foment de la creativitat i l’emprenedoria 

La  Universitat  Jaume  I  i  la  Fundació  de  Cantàbria  per  a  l’Estudi  i  la  Investigació  del  Sector
Financer (UCEIF), a través del Centre Internacional Santander Emprenedoria (CISE), col·laboraran
en el desenvolupament de projectes i activitats relacionats amb la promoció de la creativitat,  la
innovació  i  l’emprenedoria  entre  estudiantat  universitari  de  les  dues  universitats.  Aquesta
col·laboració es va fer palesa a través de l'acord marc firmat per Vicent Climent Jordà, rector de la
UJI, i José Carlos Gómez Sal, rector de la Universitat de Cantàbria (UC) i president de la Fundació
UCEIF,  per  a  compartir   interessos  i  establir  programes de millora  en els  serveis  prestats  a  la
societat. A l’acte de firma de l’acord també va assistir el director del CISE, Federico Gutiérrez-
Solana.

Altres jornades adreçades a graduats i societat en general

Enrédate 2012 i 2013

S'ha col·laborat en l'organització del la jornada Enrédate de Castelló en les edicions de 2012 i 2013
celebrades ambdues a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló els dies 14 de setembre de 2012 i
el dia 14 de juny de 2013.

Dia de la Persona Emprenedora de Castelló 2012

La Càtedra INCREA ha participat en l'organització del Dia de la Persona Emprenedora de Castelló,
el qual es va celebrar el passar 6 de novembre de 2012.

Dia de la Persona Emprenedora de la Comunitat Valenciana 2012 

El  passat  15  de  novembre  de  2012  es  va  celebrar  a  Fira  de  València  el  Dia  de  la  Persona
Emprenedora  de  la  Comunitat  Valenciana.  La  Càtedra  INCREA,  juntament  amb les  altres  tres
universitats públiques valencianes, van organitzar i coordinar tres sessions dins del grup de treball
d'universitats que pretenia difondre què és el que es fa a les universitats valencianes pel que fa a
l’emprenedoria.  El  tallers  organitzats  van  ser:  EBT  des  de  la  universitat,  bones  pràctiques
d’emprenedoria universitària i què és un emprenedor social? Una resposta des de la universitat. Als
tres tallers la Càtedra va tenir  presència com a organitzadora i  coordinadora o com a ponent o
moderadora.

II Concurs d'Idees Emprenedores

S'ha col·laborat amb el II Concurs d'Idees Emprenedores i s'ha participat en la jornada d’entrega de
premis el dia 5 d’octubre de 2012 amb la ponència: Per què les empreses han de ser creatives? Els
organitzadors  d’aquest  concurs  són  els  agents  d’ocupació  i  desenvolupament  local  i  els
col·laboradors els ajuntaments de Sant Mateu, Rossell, Canet lo Roig, Traiguera, les Coves, Sant
Rafel, la Pobla, Catí, Xert, la Jana i la Salzadella. Altres col·laboradors són l’Associació Ruralter, la
Diputació  de  Castelló,  la  Federació  Valenciana  d’empreses  cooperatives  de  treball  associat
(FEVECTA) i el CEEI de Castelló. 



Curs «Aprèn i emprèn a la Seu del Camp de Morvedre i a la Seu del Nord»

Els dies 5, 6, 7 i 8 de novembre de 2012 es va realitzar el curs Aprèn i emprèn a la Seu del Camp de
Morvedre, com pots crear la teua pròpia empresa, al Casal Jove del Port de Sagunt.

Els dies 5, 12, 19, 26 de novembre de 2012 es va realitzar el curs Aprèn i emprèn a la Seu del Nord,
com pots crear la teua pròpia empresa ,a la sala d'actes de la Biblioteca Municipal de Vinaròs.

Encontre empresarial ASECAM

S'ha col·laborat amb l’encontre empresarial de l’Associació d’Empresaris del Camp de Morvedre,
on es van tractar temes d’economia real, l’impacte socioeconòmic de les empreses al  territori  i
l’anàlisi de les micro i de les macro magnituds entre altres. Aquesta jornada es va celebrar el 29 de
novembre de 2012 als salons Mar Blau de Canet de Berenguer.

Premi Lafarge, Posem la primera pedra

Aquesta  jornada es va celebrar  el  18 de desembre de 2012 a Sagunt  i  tenia  com a finalitat  la
valoració dels projectes presentats i el lliurament de premis de la tercera edició dels premis Lafarge,
Posem la primera pedra on la Càtedra va formar part de la comissió avaluadora.

Curs de formació bàsica en emprenedoria i creació d’empreses

Aquesta és la primera edició del curs de formació bàsica en emprenedoria i creació d’empreses per
a personal dels grups A1, A2, C1 i C2 de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.
Aquesta edició es va celebrar del 3 al 7 de juny de 2013 al Centre de Salut Pública de Castelló.

E-viver universitari. Planter virtual d'empreses

S'ha col·laborat amb la creació d'un planter viver d'empreses dins del marc de treball d'assumptes
estudiantils de la RUNAE. http://www.e-viverouniversitario.com/

Xarxes socials

La Càtedra INCREA està present en Facebook, Tuenti i Twitter.

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  2012/13,  ha  estat  plena  d’activitats  d’investigació,
formació i sensibilització per a completar el perfil professional de l’estudiantat, que tracten de ser
un encontre intercultural entre l’estudiantat i professorat del Màster Universitari Internacional en
Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament, la comunitat UJI i la societat castellonenca. Al llarg
d’aquest  curs  han  compartit  l’experiència  69  estudiants  de  27  països  i  39  professors  de  9
nacionalitats diferents. Volem destacar les defenses de tesis i projectes professionals de màster, que
s’han dut a terme fins ara, nou i sis respectivament, i estimem que en la convocatòria de setembre
podrien realitzar-se vint més.

Els seus representant,; tant aquells que ho fan de manera més institucional, com per l’estudiantat del
Màster, així com aquells que col·laboren de manera puntual o des d’altres institucions, participen en
diferents esdeveniments amb l’esperit de contribuir a la cultura de pau, l’educació per a la pau i
teixir una xarxa d’iniciatives amb la societat civil. 



Foto de grup de l’estudiantat del curs 2012/13

Entre aquestes activitats podem destacar:

1. Seminaris interculturals

Un  espai  intercultural,  obert  a  la  societat,  presentats  pels  estudiants  del  màster  universitari
internacional en Estudis de Pau Conflictes i Desenvolupament i conferenciants convidats de dins i
fora d’Espanya. Es van realitzar 26 seminaris des del mes d’octubre fins al mes de maig, dins dels
quals  volem  destacar  els  seminaris  presentats  per  María  Novo,  professora  de  la  Universitat
Complutense, Paco Cascón professor de l’Escola de Pau de la Universitat de Barcelona o Wolfgang
Dietrich, professor de la University of Innsbruck, Àustria.

2. 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, en la setena edició consecutiva.

3. Menjars del món

Activitat solidària organitzada per l’estudiantat del màster, la vuitena edició, que es va fer el 8 de
febrer al local de l’Associació de Veïns Raval de la Trinitat,  amb la finalitat  de sensibilitzar la
comunitat local de la situació de les dones a Afganistan i particularment d’una de les companyes
d’estudis que prové d’aquell país. Pel risc que l’estudiant no puga finalitzar els seus estudis de
màster a Castelló, els companys van destinar els fons recaptats per a tractar de ajudar-la.

4. II Jornada per la Pau, l’Ampolla 2013

La jornada es realitzà el 2 de març amb la voluntat d’incorporar un fòrum de debat a les Terres de
l’Ebre on poder tractar temes com ara la justícia social, la solidaritat, les relacions Nord-Sud, etc.,
on la pau siga l’eix transversal. Va participar Vicent Martínez Guzmán, director honorific de la
Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau de la Universitat Jaume I de Castelló. 

4. Diàleg i encontre interreligiós

Jornades  realitzades  per  l’Associació  Fe  i  Diàleg  amb  la  col·laboració  de  la  Càtedra.  La
programació va constar de dos dies en els quals es realitzaren:

• Conferència amb el títol “Diàleg interreligiós: temps per fer les paus”, l’11 de març , amb 
l’investigador de la Càtedra, Said Bahajin, i l’investigador del IUDESP, Albert Arrufat, com a 
ponents.



• Trobada  destinada  a  compartir  experiències  en  sintonia  amb  la  Setmana  Mundial  de
l’Harmonia interconfessional promoguda per Nacions Unides, el 16 de març.

5. Sessió “No-violència i canvi social”, del Club de Debat de la Jaume I

Aquesta sessió va tenir lloc l’11 de març a la Llotja del Cànem, Seu de la Ciutat. La composició de
la  taula  de  debat  va  estar  formada  per  José  Ángel  Ruíz  Jiménez  professor  titular  d’Història
Contemporània i membre de la IPAZ de la Universitat de Granada, Alejandor Pozo Marín i Sidi
Omar, investigadors de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau i el IUDESP de la Universitat
Jaume I de Castelló.; moderats per Laura Muñoz, periodista de Ràdio Castelló-Cadena Ser.

6. XXII Jornades Internacionals de Cultura de Pau de Gernika

Celebrades del 26 al 28 d’abril amb el títol “Sentit i temps de la memòria”. La Fundació Museu de
la Pau de Gernika i Gernika Gogoratuz, Centre d’Investigació per la Pau, comparteixen una tasca en
l’àmbit de la memòria i la pau, una trajectòria històrica i un compromís amb la pau que els anima a
consolidar un programa d’activitats, en el marc del 75 aniversari del bombardeig de Gernika, i obri
diversos espais d’encontre, reflexió i acció social, en el q ual participen molts dels nostres estudiats.

7. Activitats extracurriculars 2012/13 

L’esperit divulgatiu de la Càtedra UNESCO també ha motivat el desenvolupament de tota una sèrie
d’activitats projectades cap a la societat. Sempre buscant fomentar la possibilitat que l’estudiantat i
el professorat participe en taules redones, conferències i tallers en col·legis, instituts i institucions
de la  província.  D’aquesta  manera es  van visitar  al  llarg  del  curs  acadèmic 2012/13 instituts  i
col·legis i es van realitzar activitats informatives i de sensibilització tant a la Universitat Jaume I
com en la ciutat de Castelló. A continuació destaquem les activitats realitzades al llarg del curs:

• Participació en classes de l’assignatura d’Interpretació d’Enllaç de la llicenciatura de Traducció
i Interpretació, en les quals alguns estudiants del màster col·laboren realitzant seminaris als
alumnes. Dins dels objectius de la segona part de l’assignatura, que consta de pràctiques reals
amb convidats natius i no natius als quals cal interpretar en la modalitat d’enllaç.

• Xarrada realitzada el 20 de març a l’Institut Sos Baynat de Castelló amb el títol “ Six Journeys:
A Look at the USA”, de Kevin Brenneman ( e studiant d els EUA). 

• Xarrada realitzada el 21 de març a l’Institut Sos Baynat de Castelló amb el títol  “Indonesia and
South Corean Culture”,  d’Idham Braduzaman i I Jing Jang. (estudiants d’Indonèsia i Corea del
Sud).

8. Publicacions

Volem destacar el llibre titulat  Cambios y continuidades en las mujeres. Un análisis sociológico,
publicat en la seua primera edició el 2011, en l’editorial Icaria dins de la col·lecció Antrazyt, que
recull  treballs  al  voltant  d’aspectes  de  la  realitat  social,  històrica  o  present  i  apunts  per  al
desenvolupament  d’altres  possibles  models,  amb el  codi  ISBN:978-84-9888-286-5.  L’autora  és
Mercedes  Alcañiz  Moscardó,  doctora  en  Ciències  Polítiques  i  Socials  i  professora  titular  de
Sociologia en el Departament de Filosofia i Sociologia de la Universitat Jaume I de Castelló.



Càtedres i Aules d’Empresa
La creixent importància que ha adquirit la col·laboració entre la u niversitat 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 a 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 BP d’Estalvi i Eficiència Energètica 

• Càtedra d'Innovació Ceràmica «Ciutat de Vila-real» 

• 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 

Càtedra d'Innovació Ceràmica "Ciutat de Vila-real"
La Càtedra d'Innovació Ceràmica «Ciutat de Vila-real» té quatre línies estratègiques d'actuació, 
centrades en el disseny d'activitats formatives en l’àmbit de la ceràmica industrial i l'aproximació al 
teixit empresarial local i comarcal; la recerca i l'assessorament en matèria de nous materials i 
tecnologies; la recuperació de la tradició i història ceràmiques; i la divulgació dels estudis i 
activitats. 

El conveni per a la creació de la càtedra té una durada de tres anys i suposa una aportació anual de 
35.000 euros que inicialment assumeix l'Ajuntament de Vila-real, si bé es preveu la futura 
implicació d'empreses, col·lectius i entitats per al seu manteniment.

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.

La Càtedra va nàixer amb l'objectiu 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 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, 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'investigació a l'UJI que treballa en economia 
monetària, financera i bancària i, al mateix temps, forma investigadors i investigadores 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 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, la sensibilització i la 
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, 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,  amb l’obertura a quasi tots  els  graus, han experimentat enguany la
major participació d’estudiantat ixent des de l’inici dels programes d’intercanvi a l’UJI. Tots els
programes han incrementat la participació, però especialment el programa Erasmus, que ha crescut
un 22% respecte a l’any anterior. Malgrat la crisi i l’ajuda més baixa, s’ha superat la xifra de 500
estudiants i estudiantes que han participat en un programa d’intercanvi en un curs, la qual xifra
demostra  l’interès  de  l’estudiantat  per  a  accedir  a  les  accions  de  mobilitat.  Amb  aquesta
participació,  aproximadament el  25% dels  titulats  i  titulades ha realitzat  una estada d’estudis  a
l’estranger, una xifra ja superior a la mitjana europea que en aquests moments és aproximadament
del 15% i també a l’objectiu marcat a Europa del 20%. 

 

L’Organisme  Autònom  de  Programes  Educatius  Europeus  (OAPEE)  ha  concedit  a  l’UJI  tres
programes intensius Erasmus, dels 21 concedits en total, per al curs 2013-14. Junt amb una altra
universitat, som la universitat amb més projectes aprovats. Es tracta de la renovació, per segon any
consecutiu,  del  programa  intensiu  «Main  LODE  (Local  Development  Throught  Europe:  A
Multinational  and  Interdisciplinary  Approach)»  presentat  per  l’Institut  Interuniversitari  de
Desenvolupament Local (IIDL) i l’aprovació de dos nous programes intensius com a universitat
coordinadora:  «Sustainable  Forest  Management  in  Rural  Areas»  amb  dues  universitats  més
(Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, Romania i Károly Róbert Foiskola, Hongria) i «Global
Identity»,  vinculat  al  màster  en  Cooperació  per  al  Desenvolupament,  amb sis  universitats  més
(University of Bath i University College London, Regne Unit, Universitat Politècnica de València i
Universitat de València, Espanya, Universitatea de Vest din Timisoara, Romania, i Università degli
Studi di Pavia, Itàlia).

A més, l’UJI participa com a sòcia en el projecte «HERCULES Drawing as Communication Tool of
Students of Architecture/Engineers from European Universities»,  el  qual tindrà lloc a Gliwice i
Opole (Polònia), a finals de juliol de 2013, i s’ha adherit a dos projectes més: un sobre recursos
humans, coordinat per la Universitat de Arnhem Business School (Països Baixos), i un altre sobre
Turisme, coordinat per la Universitat de Salford (Regne Unit).

En el curs actual s’han dut a terme dos programes intensius. D’una banda, enguany ha estat el tercer
i últim any del programa intensiu anomenat  « Sustainable Tourism Management » que coordina
l’UJI i en el qual participen les universitats de Salford (Regne Unit) i Tampere (Finlàndia). Durant
dues setmanes, del 4 al  16 de març, els 41 estudiants i  els  sis professors es van reunir per fer
sessions intensives i visites a destinacions turístiques importants al sud de Finlàndia. D’altra banda,
enguany també s’ha realitzat, en aquest cas a l’UJI, el programa intensiu « Main LODE » de l’IIDL,
de l’1 al 14 de juliol, amb la participació de 31 estudiants i 12 professors. 

 

Finalment, cal destacar que 20 estudiants i tres professors de la St. Edward’s University (Austin,
Texas, Estats Units) van participar del 14 al 20 d’octubre de 2012 en el programa formatiu intensiu
de Study Abroad «Doing Business in Spain» dins de l’àmbit de Global Business, Management and
Ethics. El programa va incloure classes i seminaris impartits per professorat de l’UJI, expert en la
temàtica,  i  visites  a  empreses  i  organismes  representatius  del  sector  econòmic  i  industrial  de
Castelló.



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
70% 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/
titulades

Total

Titulació 2011-12 2012/13 Increment 2012 Ixents/ti
tulats

Llicenciatura en Filologia Anglesa 28 9 -67,86% 62 14,52%

Grau en Estudis Anglesos 10 29 190,00% 

Llicenciatura en Humanitats 5 10 100,00% 25 40,00%

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 5

Grau en Història i Patrimoni 6

Diplomatura en Mestre o Mestra 
d’Educació Física

3 -100,00% 105 0,00%

Diplomatura en Mestre o Mestra 
d’Educació Infantil

9 -100,00% 99 0,00%

Grau en Mestre o Mestra d’Educació 
Infantil

4

Diplomatura en Mestre o Mestra 
d’Educació Musical

1 1 0,00% 69 1,45%

Diplomatura en Mestre o Mestra 
d’Educació Primària

8 -100,00% 115 0,00%

Grau Mestre o Mestra d’Educació Primària 18

Llicenciatura en Psicopedagogia 2 6 200,00% 33 18,18%

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 21 10 -52,38% 85 11,76%

Grau en Traducció i Interpretació 46 67 45,65%

Llicenciatura en Publicitat i Relacions 
Públiques

22 16 -27,27% 76 21,05%

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 8 23 187,50%

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 28 21 -25,00% 89 23,60%

Grau en Comunicació Audiovisual 15 28 86,67%

Grau en Periodisme 3 19 533,33%

Facultat de Ciències Humanes i Socials 209 272 30,14% 758 35,88% 



Llicenciatura en Administració i Direcció 
d’Empreses

13 28 115,38% 148 18,92%

Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses

5 

Diplomatura en Ciències Empresarials 7 4 -42,86% 160 2,50%

Llicenciatura en Dret 22 12 -45,45% 78 15,38%

Grau en Dret 8

Grau en Economia 9

Grau en Finances i Comptabilitat 2

Diplomatura en Turisme 3 -100,00% 55 0,00%

Grau en Turisme 5 18 260,00%

Diplomatura en Relacions Laborals 3 -100,00% 28 0,00%

Llicenciatura en Ciències del Treball 3 -100,00% 26 0,00%

Diplomatura en Gestió i Administració 
Pública

20 0,00%

Grau en Criminologia 6

Grau en Relacions Laborals i Recursos 
Humans

4 37 10,81%

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

56 96 71,43% 552 17,39% 

Enginyeria Industrial 49 31 -36,73% 62 50,00%

Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials

2 15 650,00%

Enginyeria Informàtica 7 4 -42,86% 30 13,33%

Grau en Enginyeria Informàtica 2

Enginyeria Química 4 3 -25,00% 14 21,43%

Grau en Enginyeria Química 2

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 28 10 -64,29% 68 14,71%

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial 6

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió

3 0 -100,00% 35 0,00%

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes

2 0 -100,00% 28 0,00%

Enginyeria Tècnica Mecànica 15 5 -66,67% 48 10,42%

Grau en Enginyeria Mecànica 5

Llicenciatura en Química 6 5 -16,67% 64 7,81%

Grau en Química 6

Arquitectura Tècnica 5 0 -100,00% 44 0,00%

Grau en Enginyeria de l'Edificació 1 6 500,00% 136 4,41%



Grau en Enginyeria Elèctrica 3

Grau en Matemàtica Computacional 2 2 10,00%

Enginyeria Tècnica Agrícola 3 0 -100,00% 14 0,00%

Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals

125 105 16,00% 545 19,27% 

Llicenciatura en Psicologia 17 20 17,65% 128 15,63%

Grau en Psicologia 8

Facultat de Ciències de la Salut 17 28 64,71% 21,88% 

Erasmus màster (tots) 3 3 0,00%

Visitants

TOTAL TITULACIONS 410 504 22,93% 1983 25,42% 

2012-13 Titulació Total Erasmus Erasmus
doble

titulació

Amèrica
del Nord

SICUE Amèrica
Llatina

Àsia/
Oceania

Llicenciatura en Filologia
Anglesa

9 7 2

Grau en Estudis Anglesos 29 26 3

Llicenciatura en 
Humanitats

10 6 2 1 1

Grau en Humanitats: 
Estudis Interculturals

5 4 1

Grau en Història i 
Patrimoni

6 5 1

Diplomatura en Mestre o 
Mestra d’Educació Física

Diplomatura en Mestre o 
Mestra d’Educació 
Infantil

Grau en Mestre o Mestra 
d’Educació Infantil

4 3 1

Diplomatura en Mestre o 
Mestra d’Educació 
Musical

1 1

Diplomatura en Mestre o 
Mestra d’Educació 
Primària

Grau en Mestre o Mestra 
d’Educació Primària

18 14 4

Llicenciatura en 6 2 4



Psicopedagogia

Llicenciatura en 
Traducció i Interpretació

10 8 1 1

Grau en Traducció i 
Interpretació

67 62 5

Llicenciatura en 
Publicitat i Relacions 
Públiques

16 6 1 1 7 1

Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques

23 11 4 5 3

Llicenciatura en 
Comunicació 
Audiovisual

21 7 3 11

Grau en Comunicació 
Audiovisual

28 16 4 6 2

Grau en Periodisme 19 9 3 7

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

272 185 0 22 35 24 6

Llicenciatura en 
Administració i Direcció 
d’Empreses

28 24 1 3

Grau en Administració i 
Direcció d’Empreses

5 4 1

Diplomatura en Ciències 
Empresarials

4 4

Llicenciatura en Dret 12 9 3

Grau en Dret 8 7 1

Grau en Economia 9 4 2 1 2

Grau en Finances i 
Comptabilitat

2 2

Diplomatura en Turisme

Grau en Turisme 18 15 1 2

Diplomatura en 
Relacions Laborals

Llicenciatura en Ciències
del Treball

Diplomatura en Gestió i 
Administració Pública

Grau en Criminologia 6 6

Grau en Relacions 
Laborals i Recursos 
Humans

4 4

Facultat de Ciències 96 79 0 2 11 2 2



Jurídiques i Econòmiques

Enginyeria Industrial 31 19 10 2

Grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials

15 2 12 1

Enginyeria Informàtica 4 4

Grau en Enginyeria 
Informàtica

2 2

Enginyeria Química 3 1 1 1

Grau en Enginyeria 
Química

2 2

Enginyeria Tècnica en 
Disseny Industrial

10 8 2

Grau en Enginyeria en 
Disseny Industrial

6 5 1

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió

0

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Sistemes

0

Enginyeria Tècnica 
Mecànica

5 5

Grau en Enginyeria 
Mecànica

5 4 1

Llicenciatura en Química 5 5

Grau en Química 6 6

Arquitectura Tècnica 0

Grau en Enginyeria de 
l'Edificació

6 4 1 1

Grau en Enginyeria 
Elèctrica

3 1 1 1

Grau en Matemàtica 
Computacional

2 2

Enginyeria Tècnica 
Agrícola

0

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

105 70 24 1 3 6 1

Llicenciatura en 
Psicologia

20 10 9 1

Grau en Psicologia 8 6 2

Facultat de Ciències de la
Salut

28 16 0 0 11 1 0

Erasmus màster (tots) 3 3



Visitants

TOTAL DE 
TITULACIONS

504 353 24 25 60 33 9

El  curs  2012-13  ha  estat  el  de  major  participació  d'estudiantat  ixent  en  tota  la  història  dels
intercanvis.

Aquest  curs,  l’augment  de  participació  ha  sigut  d’un  22,93% i  s’ha  produït  un  increment  de
participació en tots els programes d'intercanvi.

Al llarg del curs 2012-13, la Universitat Jaume I ha enviat 504 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 25,42% dels titulats.

Taula 2. Realització per mesos dels programes d’intercanvi per a estudiantat ixent

Total
estudiantat

2012-13

Total mesos
2012-13

Mitjana
mesos 2012-

13

Increment
total mesos

Llicenciatura en Filologia Anglesa 9 61 6,8

Grau en Estudis Anglesos 29 171 5,9

Llicenciatura en Humanitats 10 75 7,5

Grau en Humanitats: Estudis 
Interculturals

5 37 7,4

Grau en Història i Patrimoni 6 50 8,3

Diplomatura en Mestre o Mestra 
d’Educació Física

0

Diplomatura en Mestre o Mestra 
d’Educació Infantil

0

Grau en Mestre o Mestra d’Educació 
Infantil

4 36 9,0

Diplomatura en Mestre o Mestra 
d’Educació Musical

1 9 9,0

Diplomatura en Mestre o Mestra 
d’Educació Primària

0

Grau en Mestre o Mestra d’Educació 
Primària

18 137 7,6

Llicenciatura en Psicopedagogia 6 46 7,7

Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

10 62 6,2

Grau en Traducció i Interpretació 67 504 7,5

Llicenciatura en Publicitat i Relacions 
Públiques

16 107 6,7

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 23 166 7,2

Llicenciatura en Comunicació 21 148 7,0



Audiovisual

Grau en Comunicació Audiovisual 28 210 7,5

Grau en Periodisme 19 159 8,4

Facultat de Ciències Humanes i Socials 272 1978 7,3 28%

Llicenciatura en Administració i 
Direcció d’Empreses

28 228 8,1

Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses

5 34 6,8

Diplomatura en Ciències Empresarials 4 32 8,0

Llicenciatura en Dret 12 108 9,0

Grau en Dret 8 72 9,0

Grau en Economia 9 70 7,8

Grau en Finances i Comptabilitat 2 18 9,0

Diplomatura en Turisme 0

Grau en Turisme 18 134 7,4

Diplomatura en Relacions Laborals 0

Llicenciatura en Ciències del Treball 0

Diplomatura en Gestió i Administració 
Pública

0

Grau en Criminologia 6 54 9,0

Grau en Relacions Laborals i Recursos 
Humans

4 36 9,0

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

96 786 8,2 74%

Enginyeria Industrial 31 249 8,0

Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials

15 135 9,0

Enginyeria Informàtica 4 24 6,0

Grau en Enginyeria Informàtica 2 18 9,0

Enginyeria Química 3 23 7,7

Grau en Enginyeria Química 2 18 9,0

Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial i Desenvolupament de 
Productes

10 60 6,0

Grau en Enginyeria en Disseny 
Industrial

6 42 7,0

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió

0 0

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes

0 0



Enginyeria Tècnica Mecànica 5 41 8,2

Grau en Enginyeria Mecànica 5 45 9,0

Llicenciatura en Química 5 41 8,2

Grau en Química 6 42 7,0

Arquitectura Tècnica 0 0

Grau en Enginyeria de l'Edificació 6 43 7,2

Grau en Enginyeria Elèctrica 3 24 8,0

Grau en Matemàtica Computacional 2 18 9,0

Enginyeria Tècnica Agrícola 0 0

Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals

105 823 7,8 -13%

Llicenciatura en Psicologia 20 153 7,7

Grau en Psicologia 8 64 8,0

Facultat de Ciències de la Salut 28 217 7,8 57%

Erasmus màster (tots) 3 15 5,0 36%

Visitants

TOTAL TITULACIONS 504 3819 7,6 23%

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/
Sèneca

Àsia/
Oceania

TOTAL Increment
curs

anterior

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

185 0 22 24 35 6 272 30,14%

Facultat de Ciències 
Jurídiques i 
Econòmiques

79 0 2 2 11 2 96 71,43%

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

70 24 1 6 3 1 105 16,00%

Facultat de Ciències de
la Saltut

16 0 0 1 11 0 28 64,71%

Erasmus màster (tots) 3 0 0 0 0 0 3 0.00%

TOTAL 353 24 25 33 60 9 504 22,93%

La FCHS continua sent el centre de major participació i continua creixent a un bon ritme. La FCJE
ha augmentat la participació en 40 estudiants respecte a l’any anterior.  L’ESTCE ha perdut  20



estudiants respecte a l'any anterior. La FCS ha augmentat la participació en 11 estudiants i Erasmus
màster s'ha mantingut amb el mateix nombre d'estudiants que l'any anterior.

Convocatòria Portugal-Santander Universidades
Dins del conveni amb Santander Universidades per a Iberoamèrica Estudiantat de Grau, s’han 
adjudicat cinc beques de 3.000 euros cadascuna a estudiantat amb destinació a Coïmbra, Oporto i 
Beira Interior dins del programa Erasmus 2013/14 de les titulacions de Periodisme, Publicitat i 
Relacions Públiques i Psicologia (llicenciatura i grau). 

Programa Erasmus-estudis

El  programa  Erasmus  compta  amb  una  participació,  oferta  i  demanda  més  altes  a  l’UJI.  Les
convocatòries  es  gestionen amb quasi  un  any d’antelació  respecte  a  l’inici  de  l’estada.  En l a
convocatòria del curs 201 2- 1 3 han participat la majoria dels graus implantats almenys en segon
curs. 

Taula 4. Progressió dels convenis Erasmus. 
Progressió convenis Erasmus 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Convenis 291 348 340 347

Universitats 185 190 194 199

Titulacions 26 26 29 21

Graus 0 9 27 29

Oferta de places 551 661 735 755

Països 21 21 22 22

El termini per a la presentació de sol·licituds va quedar fixat entre el 5 i el 19 de desembre de 2011 
per tal de seleccionar l’estudiantat amb temps suficient. Es van oferir 735 places en 29 graus i 29 
titulacions i hi va haver 599 sol·licituds aptes per participar en el programa Erasmus.

Va realitzar la selecció una comissió de professorat coordinador i representants de l'ORI. En un
principi van haver 421 estudiants assignats, el nombre més elevat a la història de l'UJI. Després de
les renúncies han realitzat la estada 353 estudiants. Ha sigut el curs de major realització tot i la
crisis que ens va fer pensar en expectatives de realització més inferiors. 

Erasmus-màster

La convocatòria per realitzar estudis en el segon semestre del curs 2012-13 ha estat oberta del 28 de
gener al 8 de febrer de 2013. 

En total s’ han ofert 9 places en 3 màsters. S’han adjudicat només 3 places a estudiantat del màster en
Tecnologies Geoespacials a la Universitat de Münster, dels quals 2 són ajudes Erasmus i 1 UJI per
falta de sol·licituds d'estudiantat dels altres màsters. 

CONVENIS 

D’altra banda, en el programa Erasmus durant el curs acadèmic 2012-13 s'han hagut de renovar fins
el  2013-14  tots  els  convenis  per  ser  l'últim  curs  del  Programa  Erasmus  com  a  programa
d'aprenentatge  permanent.  S’han  signat  30  nous  convenis  i  hem  incrementat  el  nombre
d’universitats sòcies fins a 199, aquest increment es deu principalment a l'entrada dels nous graus. 



Taula 5. Nous convenis signats durant el curs 2012-13. 

UNIVERSITAT PAÍS GRAU

Medizinische Universität Wien Àustria GMED

Haute Ecole Charlemagne Bèlgica GIAR 

Haute Ecole Charlemagne Bèlgica GTUR 

Université de Genève Suïssa GHIP

University of Nicosia Xipre GEAN

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Alemanya GMED

Georg-August Universität Göttingen Alemanya GECO

Aalborg University Dinamarca GPRP

Université Montpellier 2 França GQUI

Université Paul Valery França GPSI

Université de Paris Ouest- Nanterre la Défense França GTRA

Università degli studi di Bologna Itàlia GECO

Università degli studi di Bologna Itàlia GADE

Università degli Studi di Cagliari Itàlia GMED

Universitá Degli Studi Di Foggia Itàlia GDRE

Università degli Studi di Modena Itàlia GRLR

University of Roma “La Sapienza” Itàlia GPSI

Dublin Institute of Technology Irlanda GTUR

Instituto Politécnico de Leiria (IPL) Portugal GINF

Universitatea Din Bucuresti Romania GPSI

University of Eastern Finland Finlàndia GTRA

Bilkent Universitesi Turquia GCA

Bahcesehir University Turquia GCA

Bahcesehir University Turquia GECO

Leeds Metropolitan University Regne Unit GDRE

University of PÉCS Hongria GMED

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra Portugal GINF

El finançament rebut per a les ajudes Erasmus ha sigut el següent:

Taula 6. Finançament de les ajudes Erasmus.
Ajudes Erasmus 2012-13

Agència Nacional Erasmus (OAPEE) 366.600 

Universitat Jaume I 88.000

Generalitat Valenciana 0

Ministeri d’Educació 255.000 



Ministeri d’Educació (ajuda extra)* 61.625 

TOTAL 771.225

L’ajuda mensual per estudiant continua disminuint des del curs 2010-11. No obstant això, l’ajuda
mensual de l’OAPEE (fons europeus) per estudiant ha sigut superior a l'any anterior, 130 euros/mes.
El  Ministeri  d’Educació  ha  reduït  considerablement  l’ajuda  per  mes/estudiant:  100  euros/mes
enguany en comparació amb els 150 euros/mes de l’any anterior. En total, els fons externs sumen
230 euros/mes,  15 euros/mes menys que l’any anterior.  L'UJI ha mantingut  el  seu finançament
respecte  a  l'any  anterior  el  qual  ha  sigut  utilitzat  per  contractar  l'assegurança  de  viatge  i
complementar l'ajuda a l'estudiantat no becari del Ministeri d'Educació amb 45 euros/mes per 4
mesos per a estudiantat de semsetre o pe 8 mesos per a estudiantat de curs. 

L’estudiantat  UJI  no  becari  del  Ministeri  ha  rebut  una ajuda  complementària  considerablement
inferior a l'any anterior, de 85 euros/mes. 

El  finançament  de  la  Generalitat  Valenciana  encara  no  està  concedit,  però  sabem  que  serà
considerablement inferior a l'any anterior i, a més, encara no ens han pagat els fons concedits del
curs 2011-12. 

En conclusió, l'estudiantat no becari del Ministeri haurà rebut una ajuda mensual de 275 euros i
l'estudiantat becari haurà rebut una ajuda mensual de 315 euros.

Programa Intensiu de Turisme 

Enguany  ha  sigut  el  tercer  i  últim  any del  programa  intensiu  anomenat  “Sustainable  Tourism
Management” que coordina l’UJI i les universitats de Salford (Regne Unit) i Tampere (Finlàndia).
D urant dues setmanes, del 4 al 16 de març, els 41 estudiants i els 6 professors es van reunir per fer
sessions intensives i visites a destinacions turístiques importants a l sud de Finlàndia. El programa

es va dur a terme com estava previst i les universitats de Salford i l’UJI estan organitzant un màster
conjunt o un doble diploma, la qual cosa seria molt beneficiós per a ambdues institucions. 

      Treball en equips. Tampere, març 201 3. 

Per al curs 2013-14, l’OAPEE ha aprovat 21 projectes dels 36 presentats, dels quals 3 són de la
nostra  universitat  per  un  valor  total  de  84.421,25  euros.  Junt  a  la  Universitat  Politècnica  de
Catalunya, som la universitat amb més projectes aprovats.

L’UJI ha aconseguit la renovació del programa intensiu Main Lode presentat pel IDL i coordinat pel
professor Joan Serfaí Bernat i l’aprovació de dos nous programes intensius com a coordinadors
“Sustainable Forest Management in Rural Areas” coordinat per la professora Leonor Hernández i
“Global  Identity”  coordinat  per  la  professora Rosana Peris  per  al  màster  de Cooperació per  al



Desenvolupament per al curs 2013/14 dins de la convocatòria de programes intensius de l’OAPEE,
Organisme  Autònom de  Programes  Educatius  Europeus.  A més,  participem com a  socis  en  el
projecte HERCULES Drawing as Communication Tool of Students of Architecture/Engineers from
European Universities, el qual tindrà lloc a Gliwice i Opole (Polònia) a finals de juliol de 2013,
coordinat ací per la professora Teresa Gallego i també ens hem adherit a un projecte sobre Recursos
Humans, coordinat per la universitat de Arnhem Business School (Països Baixos) on el professor de
contacte és Ricardo Chiva. 

En  total,  es  beneficiaran  d'aquests  programes  33  estudiants  i  12  professors  de  l'UJI,  els  quals
col·laboraran amb més de 25 universitats europees. 

El mes de juliol de 2013, l'IDL ha desenvolupat el seu programa de Local Development Through
Europe: A Multinational and Interdisciplinary Approach des de l'1 al 14 de juliol amb la participació
de  30  estudiants  i  10  docents  de  les  universitats  de  València,  Nueva  de  Lisboa,  Bamberg
d'Alemanya,  West  Timisoara  de  Romania  i  Angers  de  França.  Aquest  projecte  forma  part  del
projecte de fínal de màster del màster en Desenvolupament Local. 

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  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.

Programa d’ajudes de l’UJI amb Amèrica del Nord, Àsia i Oceania

Durant el curs 2012-13 (al desembre de 2012) es va publicar una única convocatòria baix el nom de
Convocatòria d'intercanvi amb Amèrica del Nord, Àsia i Oceania, baix el nom Convocatòria amb
Amèrica del Nord, Àsia i Oceania, en lloc de les tres que es van traure l'any anterior (que eren una
per a Amèrica del Nord, una altra per a Austràlia, Rússia i el Japó i l'altra per a Malàisia). Aquest
any és la catorzena vegada que s'ofereix Amèrica del Nord com a destinació per a mobilitats al llarg
del curs 2013-14 a l'estudiantat de la Universitat Jaume I, que pot optar a estades a 2 països: els
Estats Units i el Canadà. Les destinacions Austràlia i Rússia s'ofereixen per quarta vegada a l'UJI i
el Japó i Malàisia per segona.

Enguany s’han produït dues noves incorporacions d'universitats sòcies nord-americanes:  Southern
Connecticut  State  University,  a  l'estat  de  Connecticut,  i  Marshall  University,  a  l'estat  de  West
Virginia. Així doncs, el programa compta ara amb onze universitats actives. La resta d’universitats
que  hi  participen  són:  University  of  Oklahoma,  Shawnee  State  University,  Alfred  University,
Murray  State  University,  Coe  College,  Florida  Atlantic  University,  Madonna  University,  St.
Edwards University i la Université de Montreal.

A Austràlia, Rússia, el Japó i Malàisia s'ha continuat amb les mateixes universitats sòcies: La Tobre
University, Mie University, Tomsk Polytechnic University i university of Malaya, respectivament.

El termini per a la presentació de sol·licituds va quedar fixat entre el 21 de desembre i el 12 de
gener de 2013. 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. Aquest any s'ha premiat amb 3 punts l'estudiantat
que tenia el 100% dels crèdits de primer superats i amb 3 punts si era la seua primera mobilitat. Es
van presentar 42 sol·licituds, de les quals 19 van ser aptes. Finalment, s’han atorgat 15 places per a
gaudir-les durant l’any 2013-14. L’ajuda econòmica és de 3.100 € per a Austràlia, 2.900 € per al
Japó, 2.800 € per a Malàisia i 2.700 € per a Rússia per a un semestre i està cofinançada pel Banc de



Santander. L'ajuda per al Canadà i els Estats Units és de 2.700 € i està cofinançada per BP Oil. 

Durant el  curs 2012/13 han gaudit  d’una plaça de mobilitat  per a Austràlia,  Rússia i el  Japó 7
estudiants de sis titulacions diferents amb una ajuda de 3.100 € per un semestre a Austràlia i el Japó
i 2.500 € per un semestre a Rússia. Per a Amèrica del Nord s'han atorgat 25 ajudes per a estudiants
d'11  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 pagar taxes fixades en el conveni
de la universitat de destinació. Així mateix, s'han beneficiat d'una ajuda de 3.100 € per un semestre
2 estudiantes del grau d'Estudis Anglesos per a una estada d'estudis a Malàisia.

Taula 7. Ajudes de l'UJI a Amèrica del Nord, Àsia i Oceania.
Ajudes Quantia

Universitat Jaume I 25.565 €

BP Oil 12.000 € (Amèrica del Nord)

Banco Santander 8.700 € (Àsia i Oceania)

TOTAL 46.565 €

Durant el curs 2012-13, i per primera vegada, s'ha tret una segona convocatòria (al maig de 2013)
per tal d'intentar cobrir les 10 places lliures que van quedar a la convocatòria de desembre de 2012.
La finalitat és oferir les places a Amèrica del Nord, Àsia i Oceania per realitzar estades durant el
segon semestre 2013-14. S'han rebut 7 sol·licituds, però només 2 estudiants han estat aptes. S'han
atorgat 2 places: una als Estats Units i l'altra a Rússia. S’ha mantingut la mateixa quantitat de les
ajudes.

Programa d’ajudes de l’UJI per a Amèrica Llatina 

La convocatòria per al curs 2012-13 va oferir un total de 34 places, encara que al final han sigut 33
els i les alumnes que han fet estades d’intercanvi a diferents països d’Amèrica Llatina en produir-se
una renúncia poc abans de realitzar l’estada.  En aquesta convocatòria 2012-13 s’han oferit  tres
places més que el curs passat 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 2.100 i 5.000 euros, fruit de la integració en la convocatòria
de dos  programes de finançament  del  Banc de Santander,  el  programa Fórmula  Santander  i  el
Programa Santander-CRUE Universidades. D’aquesta manera, les ajudes econòmiques de les quals
ha gaudit l'estudiantat ixent han sigut de tres tipus: 5.000 euros per al primer beneficiari,  3.000
euros per als vuit següents i 2.100 euros de finançament UJI íntegrament per a la resta. 

El nombre de sol·licituds per al programa ha sigut de 137, 68 més que al curs anterior, de les quals
95 han sigut aptes. El finançament del programa s’ha estructurat de la manera següent: 

Programa Quantia

Programa Fórmula Santander 5.000,00 €

Programa Santander-CRUE Universitats 24.000,00 €

Universitat Jaume I 52.700,00 €

Per centres, la participació més elevada prové de la Facultat de Ciències Humanes i Socials amb un
total  de  21,  seguit  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències  Experimentals  amb  6.  Les
titulacions amb un nivell de participació més alt continuen sent Publicitat i Relacions Públiques i
Comunicació Audiovisual, tant en llicenciatura com en grau.

En la convocatòria del curs 2013-14 s’han oferit un total de 28 places.



Programa SICUE

En els tretze 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 en els últims vuit cursos acadèmics.
CONVOCATÒRIA 2013/14 2012/2013 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

Oferta 517 548 499 344 322 309 283 168

Sol·licituds 214 217 195 137 108 115 102 60

Places adjudicades 138 112 124 81 77 85 78 43

Així mateix, el nombre de convenis signats en l’última convocatòria 2013-14 és de 266, front als
320 de l’anterior convocatòria, pel fet que pràcticament s’han extingit tots els plans antics i només
queden convenis per a estudis de grau. 

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 a l’estudiantat beneficiari 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 distància real fins a la universitat de destinació.

Aquest programa va publicar una nova edició al setembre de 2011 i de 2012 i el 2013 es preveu
publicar una nova edició per tal d’intentar pal·liar l’eliminació per part del Ministeri de les beques
Sèneca per al curs 2013/14. 

A.2. ESTUDIANTAT ENTRANT

1.El nombre d’estudiantat entrant ha disminuït respecte a l’any anterior, el grup més nombrós es
troba al  programa Erasmus.  Del programa amb Amèrica del  Nord només baixa 1 estudiant.  El
programa del Japó, Austràlia, Rússia i Malàisia baixa també en 1 estudiant. Baixa l’estudiantat del
programa EURUJI de 8 a  6  alumnes.  El  programa SICUE també disminueix  un poc així  com
l’alumnat de màster. Augmenta l’estudiantat d'Amèrica Llatina i també l'entrada d'alumnat visitant
de  2  a  4.  Les  titulacions  que  més  estudiants  reben  són  grau  en  Traducció  i  Interpretació,
Administració i Direcció d'Empreses i Dret. 

Taula 9. Estudiantat entrant per titulacions 

Titulació
Total

estudiantat
2011-12

Total
mesos

2011-12

Mitjana
mesos

2011-12

Total
estudiantat

2012-13

Total
mesos

2012-13

Mitjana
2012-13

Incre ment
total

estudiantat

Llicenciatura en Filologia Anglesa 8 48 6 - - -

Grau en Estudis Anglesos 4 32 8 16 92 5,75

Llicenciatura en Humanitats 14 78 5,57 4 20 5

Grau en Humanitats: Estudis 
Interculturals

2 10 5 2 10 5

Grau en Historia i Patrimoni - - - 1 5 5

Diplomatura en Mestre o Mestra d
’Educació Primària

9 45 5 - - -

Grau en Mestre o Mestra d 
’Educació Primària

- - - 1 5 5



Diplomatura en Mestre o Mestra d
’Educació Infantil

8 44 5,5 - - -

Grau en Mestre o Mestra d 
’Educació Infantil

- - - - - -

Llicenciatura en Psicopedagogia - - - - - -

Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

36 224 6,22 - - -

Grau en Traducció i Interpretació 11 63 5,73 53 297 5,6

Llicenciatura en Publicitat i 
Relacions Públiques

13 69 5,31 4 20 5

Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques

1 5 5 4 24 6

Llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual

6 34 5,67 - - -

Grau en Comunicació Audiovisual - - - 11 63 5,73

Grau en Periodisme 3 19 6,33 2 18 9

FACULTAT DE CIÈNCIES 
HUMANES I SOCIALS

115 671 5,83 98 554 5,65 -0,15%

Llicenciatura en Administració i 
Direcció d’Empreses

19 107 5,63 19 115 6,05

Grau en Administració i Direcció 
d'Empreses

4 20 5 6 30 5

Diplomatura en Ciències 
Empresarials

5 41 8,2 3 27 9

Llicenciatura en Dret 24 176 7,33 16 112 7

Grau en Dret - - - 2 14 7

Diplomatura en Turisme 8 40 5 - - -

Grau en Turisme 3 15 5 11 63 5,73

Diplomatura en Relacions 
Laborals

- - - - - -

Grau en Relacions Laborals - - - 1 9 9

Llicenciatura en Ciències del 
Treball

- - - - - -

Diplomatura en Gestió i 
Administració Pública

1 5 5 - - -

Grau en Criminologia - - - - - -

FACULTAT DE CIÈNCIES 
JURÍDIQUES I ECONÓMIQUES

64 404 6 58 370 6 0,00%

Enginyeria Industrial 5 25 5 3 23 7,67

Grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials

5 33 6,6 7 43 6,14

Enginyeria Informàtica 1 5 5 1 5 5

Grau en Enginyeria Informàtica 2 10 5 6 30 5

Enginyeria Química 3 19 6,33 3 15 5

Grau en Enginyeria Química - - - 2 10 5

Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial

11 63 5,73
-

- -



Grau en Enginyeria Tècnica en 
Disseny Industrial

- - -
2

14 7

Enginyeria Tècnica en Informàtica
de Gestió

- - - - - -

Enginyeria Tècnica en Informàtica
de Sistemes

- - - - - -

Enginyeria Tècnica Mecànica 3 19 6,33 1 9 9

Llicenciatura en Química 4 24 6 1 5 5

Grau en Química 0 0 0 4 20 5

Arquitectura Tècnica 2 10 5 - - -

Grau en Arquitectura Tècnica 2 14 7 2 18 9

Enginyeria Tècnica Agrícola 0 0 0 - - -

Grau en Enginyeria Alimentària i 
del Medi Rural

- - - 1 5 5

ESCOLA SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA I CIÈNCIES 

39 227 5,82 32 192 6 -0,18%

Llicenciatura en Psicologia 10 62 6,2 11 67 6,09

Grau en Psicologia - - - 2 14 7

Grau en Infermeria - - - 1 5 5

Grau en Medicina - - - 3 15 5

FACULTAT DE CIÈNCIES DE 
LA SALUT

10 62 6,2 17 101 5,94 -0,70%

Erasmus Màster 19 91 4,79 7 33 4,71 0,63%

Visitants ( Llicenciatura en 
Publicitat)

2 14 7 4 28 7 1,00%

TOTAL TITULACIONS 249 1.469 5,9 216 1.278 5,92 0,13%

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 de Malàisia (University of Malaya). Hem rebut tres estudiants de
doble  diplomatura  d’Alemanya  (Hochschule  Bochum)  i  tres  estudiants  del  programa  EURUJI
procedents de França (de les universitats d’Insa Lyon i Insa Toulouse).

Taula 10. Estudiantat entrant per programes i centres.

 Erasmus
Nord

Amèrica
Amèrica
Llatina

SICUE-
Sèneca

Malàisi
a

EURUJI
Dobles

titulacions
TOTAL

Facultat de Ciències Humanes i 
Socials

74 6 12 3 3 - 98

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

45 4 3 3 - 3 58

Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals

25 1 2 1 - 3 32

Facultat de Ciències de la Salut 6 1 7 3 - - 17

Erasmus Màster (tots) 7 7

Visitants 4 4

TOTAL 161 12 24 10 3 6 216



Pel  que fa  a  l’estudiantat  visitant  que  procedeix  d’universitats  estrangeres  fora  dels  programes
d’intercanvi,  enguany  han  vingut  4  estudiants.  Un  estudiant  d’Irlanda  del  Dublin  Institute  of

Technology, dos estudiants dels Estats Units, un de Black Hills State University i un altre de Rowan
University, i  un de Mèxic de la Universitat de Guadalajara. 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. Han vingut 7 estudiants de màster en total.

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 de 2,3. És a dir, per cada
estudiant entrant n’enviem 2,3. 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 (5,92). 

Taula 11. Comparació d’estudiantat ixent i entrant.

 Titulació 

Estudiantat

ixent

2012-13

Ixent

mesos

2012-13

Mitjana

mesos

2012-13

Estudiantat

entrant

2012-13

Entrant

mesos

2012-13

Mitjana

mesos

2012-13

Relació

ixents

entrants

Llicenciatura en 
Filologia Anglesa

9 61 6,8 0

Grau en Estudis 
Anglesos

29 171 5,9 16 92 5,7 1,8

Llicenciatura en 
Humanitats

10 75 7,5 4 20 5 2,5

Grau en Humanitats: 
Estudis Interculturals

5 37 7,4 2 10 5 2,5

Grau en Història i 
Patrimoni

6 50 8,3 1 5 5 6



Diplomatura en Mestre
o Mestra d ’Educació 
Física

0 0

Diplomatura en Mestre
o Mestra d ’Educació 
Infantil

0 0

Grau en Mestre o 
Mestra d ’Educació 
Infantil

4 36 9,0 0

Diplomatura en Mestre
o Mestra d ’Educació 
Musical

1 9 9,0 0

Diplomatura en Mestre
o Mestra d ’Educació 
Primària

0 0

Grau en Mestre o 
Mestra d ’Educació 
Primària

18 137 7,6 1 5 5 18,0

Llicenciatura en 
Psicopedagogia

6 46 7,7 0

Llicenciatura en 
Traducció i 
Interpretació

10 62 6,2 0

Grau en Traducció i 
Interpretació 

67 504 7,5 53 297 5,6 1,3

Llicenciatura en 
Publicitat i Relacions 
Públiques

16 107 6,7 4 20 5 4,0

Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques

23 166 7,2 4 24 6 5,8

Llicenciatura en 
Comunicació 
Audiovisual

21 148 7,0 0

Grau en Comunicació 
Audiovisual

28 210 7,5 11 63 5,73 2,5

Grau en Periodisme 19 159 8,4 2 18 9 9,5

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

272 1978 7,3 98 554 5,65 2,8

Llicenciatura en 
Administració i 
Direcció d’Empreses

28 228 8,1 19 115 6,05 1,5

Grau en Administració 5 34 6,8 6 30 5 0,8



i Direcció d’Empreses 

Diplomatura en 
Ciències Empresarials

4 32 8,0 3 27 9 1,3

Llicenciatura en Dret 12 108 9,0 16 112 7 0,8

Grau en Dret 8 72 9,0 2 14 7 4,0

Grau en Economia 9 70 7,8 0

Grau en Finances i 
Comptabilitat

2 18 9,0 0

Diplomatura en 
Turisme

0 0

Grau en Turisme 18 134 7,4 11 63 5,73 1,6

Diplomatura en 
Relacions Laborals

0 0

Llicenciatura en 
Ciències del Treball

0 0

Diplomatura en Gestió
i Administració 
Pública

0 0

Grau en Criminologia 6 54 9,0 0

Grau en Relacions 
Laborals i Recursos 
Humans

4 36 9,0 1 9 9 4,0

Facultat de Ciències 
Jurídiques i 
Econòmiques

96 786 8,2 58 370 6 1,7

Enginyeria Industrial 31 249 8,0 3 23 7,67 10,3

Grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials

15 135 9,0 7 43 6,14 2,1

Enginyeria 
Informàtica

4 24 6,0 1 5 5 4,0

Grau en Enginyeria 
Informàtica

2 18 9,0 6 30 5 0,3

Enginyeria Química 3 23 7,7 3 15 5 1,0

Grau en Enginyeria 
Química

2 18 9,0 2 10 5 1,0

Enginyeria Tècnica en 
Disseny Industrial

10 60 6,0

Grau en Enginyeria en 
Disseny Industrial

6 42 7,0 2 14 7 3,0

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió

0 0 0

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de 

0 0 0



Sistemes

Enginyeria Tècnica 
Mecànica

5 41 8,2 0 5,0

Grau en Enginyeria 
Mecànica

5 45 9,0 1 9 9

Llicenciatura en 
Química

5 41 8,2 1 5 5 5,0

Grau en Química 6 42 7,0 4 20 5 1,5

Arquitectura Tècnica 0 0 0

Grau en Arquitectura 
Tècnica

6 43 7,2 2 18 9 3,0

Grau en Enginyeria 
Elèctrica

3 24 8,0 0

Grau en Matemàtica 
Computacional

2 18 9,0 0

Enginyeria Tècnica 
Agrícola

0 0 0

Grau en Enginyeria 
Agroalimentària i del 
Medi Rural

0 0 1 5 5

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

105 823 7,8 32 192 6 3,3

Llicenciatura en 
Psicologia

20 153 7,7 11 67 6,09 1,8

Grau en Psicologia 8 64 8,0 2 14 7 4,0

Grau en Infermeria 0 0 1 5 5

Grau en Medicina 0 0 3 15 5

Facultat de Ciències 
de la Salut

28 217 7,8 17 101 5,94 1,6

Erasmus màster (tots) 3 15 5,0 7 33 4,71 0,4

Visitants 4 28 7

TOTAL 
TITULACIONS

504 3819 7,6 216 1278 5,92 2,3

Per països, destaquen Itàlia, Espanya, França, Alemanya i Regne Unit com a principals socis de
l’UJI. En la majoria dels països tenim més estudiantat ixent que entrant, excepte a Malàisia, Mèxic i
Romania. 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  pèrdua  d’estudiantat  entrant:  (gràfic
actualitzat). 



  

Satisfacció de l’estudiantat que ha participat en programes d’intercanvi, curs 2011-12 

Tant  els  alumnes  ixents  com els  entrants  donen a  la  satisfacció  general amb el  programa una
puntuació molt alta. El  91 % està satisfet o molt satisfet. L’estudiantat ixent UJI està més satisfet
amb l’UJI que amb la universitat de destinació (4,1 4 i 3, 94 ). El mateix ocorre per a l’estudiant
entrant, el qual està molt més satisfet amb l’UJI (4, 5 7) que amb la seua universitat d’origen, 3, 84 ,
el valor més baix de tots. En ambdós casos,  el 79% de l’estudiantat recomanaria la universitat de
destinació. 

Projectes curriculars propis amb universitats
estrangeres

DOBLES TÍTOLS INTERNACIONALS

S ’han  desenvolupat,  amb  el  Servei  de  Comunicació  i  Publicacions,  accions  de  màrqueting
adreçades  al  futur  estudiantat  de  l’UJI  perquè  coneguen  totes  les  possibilitats  de  doble  títol
internacional que tenen. 

EURUJI 2012/13. És el dotzè 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 un altre de Tolosa i ha
continuat un estudiant de l’INSA de Lió en el segon any. 

S’han  concedit  13  ajudes  UJI  per  un  import  total  de  7.920  euros,  destinats  a  10  estudiants
d’Enginyeria Industrial per a realitzar el segon any de doble títol internacional, dels quals cinc l’han
fet a Lió i cinc a Tolosa, a més de tres estudiants entrants. Les ajudes estan destinades a compensar
la diferència de nivell de vida.

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA, VIA UNIVERSITY COLLEGE, DINAMARCA

En el primer any d ’existència, una estudianta ha estat seleccionada dins de la convocatòria Erasmus
2013/14 per  a  realitzar  el  doble  títol  internacional  per  a  obtindre  el  Bachelor  of  Architectural
Technology and Construction Management desprès de cursar any i mig en aqueixa universitat i fer
la presentació del projecte de final de grau davant d’un tribunal conjunt. De moment no esperem
cap estudiant entrant. 



GRAUS  EN  ADE,  ECONOMIA  I  FINANCES  I  COMPTABILITAT,  UNIVERSITÉ
LUMIÈRE, L IÓ 02 

En el  primer  any d ’existència  dos  estudiants  del  grau  en  Economia  i  del  grau  en  Finances  i
Comptabilitat  han estat  seleccionats dins de la convocatòria Erasmus 2013/14 per a realitzar el
doble títol en l’Université Lumière Lyon per a obtindre un dels títols en Economie . 

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  2012/13  hi  ha
aproximadament 290 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, les bases
de  funcionament  i  gestió  dels  programes  d’intercanvi  són  les  següents  normatives:  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  la  seua  modificació  de  març  de  2012,  i la
Normativa  reguladora  del  reconeixement  dels  crèdits  cursats  en  altres  universitats  dins  d’un
programa d’intercanvi, aprovada al setembre 2012 i la seua modificació de desembre 2012. A més,
cal destacar l'actualització i aprovació a gener 2013 de la Normativa reguladora de l'estudiantat
visitant a la Universitat Jaume I.

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 2012/13 el nombre de persones responsables d’intercanvi nomenades és, a
la Facultat  de Ciències Humanes i  Socials,  d’11 coordinadors i  coordinadores d’intercanvi i  21
tutors i tutores d’intercanvi; a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, de 6 coordinadors i
coordinadores d’intercanvi i 14 tutors i tutores d’intercanvi; a l’Escola Superior de Tecnologia i
Ciències  Experimentals,  de  10  coordinadors  i  coordinadores  d’intercanvi  i  10  tutors  i  tutores
d’intercanvi, i a la Facultat de Ciències de la Salut, de 3 coordinadors i coordinadores d’intercanvi i
1 tutor 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,  Relacions
Internacionals i  Institucionals i  Multilingüisme 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, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme 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 d’una o dues 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 fins a 2.000 euros per a despeses de matrícula i màxima de 7.000 euros
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 de tipus 1, per a matrícula, 20 en total, i les beques de tipus 2, que inclouen tant
pagament de matrícula com ajuda econòmica de 5.000 euros per a cinc beneficiaris. No obstant
això, per a la convocatòria del curs 2013/14 s’ha canviat la distribució del finançament total i s’han
oferit un nombre mínim de 19 beques de fins a 2.000 euros per a despeses de matrícula més 2.000
euros d’ajuda econòmica addicional només per als beneficiaris que cursen màsters presencials, de
manera que totes aquelles ajudes econòmiques per a màsters en línia no repartides han donat lloc a
beques addicionals, i  s’ha aconseguit un nombre total de 27 beques distribuïdes amb criteris de
major equitat.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOL·LICITUDS
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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 poguera 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 a la convocatòria per al
curs acadèmic 2011/12 es van oferir  deu 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
ajudes, sis destinades a becaris de renovació, ja que al curs passar 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 de sol·licitants total ha sigut de vint.

A la quarta edició del programa, per al curs 2013/14 s’ha incrementat el nombre de sol·licituds a 29
i s’han concedit les quatre beques de renovació i sis més de nova concessió.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOL·LICITUDS

 (b) Integració de l’estudiantat estranger 

Benvinguda als estudiants llatinoamericans becaris de màster i doctorat 

El  17  d’octubre  de  2012,  l’ORI  va  organitzar  el  III  Acte  de  Benvinguda  a  estudiants
llatinoamericans  beneficiaris  de  beques  de  màster  i  ajudes  de  doctorat  del  Vicerectorat  de
Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme de l’UJI, amb la participació
de representants del Banco Santander, patrocinador d’aquestes ajudes. 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.

Benvinguda als estudiants internacionals de màster

El 25 de setembre va tenir lloc la primera sessió de benvinguda a estudiantat de màster, organitzada
juntament  amb el  Servei  de Comunicació i  Publicacions  i  l’ORI .  La sessió va consistir  en el
lliurament de material informatiu, una benvinguda institucional, una presentació de la universitat,
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informació sobre visat i una visita guiada al campus. A l’acte van assistir uns 40 estudiants i es va
crear amb l’objectiu d’informar i per tal que els estudiants de diferents màsters i països es pogueren
conèixer. 

Acte de reconeixement pels 25 anys del programa Erasmus al Palau de la Generalitat

El 3 d’octubre de 2012 el president de la Generalitat va donar la benvinguda a una representació
d’estudiants Erasmus de cada una de les universitats valencianes. Un total de deu estudiants de
l’UJI entrants, de vuit països europeus diferents i de sis titulacions diferents van acudir a l’acte,
juntament  amb  la  vicerectora  de  Cooperació,  Relacions  Internacionals,  Institucionals  i
Multilingüisme.

 

3 d’ctubre de 2012, estudiants de l’UJI amb el president de la Generalitat

Cicle de cinema espanyol comentat per alumnat internacional

El curs 2012/13 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 (quatre per
semestre) amb subtítols en espanyol sempre que va ser possible). Les pel·lícules escollides entre
l’ORI i el professorat d’espanyol per a estrangers van ser: Pa negre, Un franco, 14 pesetas, Celda
211, Un novio para Yasmina, Arrugas, La Buena Nueva, i Grupo 7. A les projeccions va anar una
mitjana d’unes 32 persones, lleugerament menys que en altres ocasions 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, quatre estudiants durant el primer
semestre (un brasiler, un anglès, una txeca i una argentina) i tres estudiants entrants en el segon
semestre (una txeca i dues argentines) van col·laborar en el cicle, organitzat per l’ORI, el SLT i el
SASC. Els professors d’espanyol per a estrangers han adequat les classes per poder tractar els temes
de  les  pel·lícules  en  classe.  Cal  destacar  que  enguany  no  s’ha  pogut  imprimir  el  tríptic  que
habitualment es repartia entre els estudiants. 

 

 

 

C i c l e  d e  c i n e m a  e s p a n y o l  c o m e n t a t  p e r  a l u m n a t  i n t e r n a c i o n a l ,  a b r i l  2 0 1 2  



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 1.722 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 160 persones adscrites a aquest grup.

 

Programa Mentor

Aquest any el programa de mentors ha funcionat satisfactòriament amb 55 estudiants UJI que han
sigut mentors durant el primer semestre i 50 durant el segon. 1 44 estudiants estrangers han demana
t ajuda de mentors. S’han emparella t els mentors i els mentees per titulació i per facultats perquè
els p uguen 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,  si  entreguen  l’enquesta  de  satisfacció  i  si  han  acudit  a  un  mínim de  sis  hores
d’activitats realitzades per l’ORI i han vingut a la sessió formativa inicial.  Es va atorgar un diploma
honorífic  a  la  millor  parella  de  cada  semestre.  Com  a  novetat  el  curs  2012-2013,  l’ORI  va
col·laborar amb l’OCDS i ara forma part del programa UJI VOLUNTÀRIA. D’aquesta manera, ara,
els  estudiants  que  vulguen  aconseguir  els  1,5  crèdits  han d’assistir  a  la  formació  bàsica  del
voluntariat que organitza l’OCDS juntament amb els requisits que sempre ha demanat l’ORI . 

  

Mentors i mentees abans de la gimcana.
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Programa d’activitats per a estudiantat internacional en programes d’intercanvi

El programa d’activitats que l’ORI ofereix segueix tenint molta acceptació per part de l’estudiantat
internacional.  A més,  continua  comptant  amb  la  discreta  participació  de  PAS  i  PDI  entrant  i
estudiantat de màster a través de la llista de distribució d’estudiantat estranger que va crear el SCP
al setembre de 2012.

  

Estudiants en la visita guiada per l’Àgora

Family Programme

Enguany s’ha seguit coordinant el programa d’allotjament en famílies per als estudiants d’intercanvi
entrants. 

Durant el curs 2012/13 s’han allotjat en famílies de Castelló 38 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.  Aquest  increment  en  estudiantat  dels  EUA és  per  la
participació  en  el  programa  dels  estudiants  del  programa  WISE Spain,  de  la  Western  Illinois
University que va tenir lloc a l’abril de 2013. Els participants valoren positivament les reunions
inicials per a les famílies i els estudiants i el suport de l’ORI en la selecció de les famílies i el
seguiment  del  programa.  Enguany  per  primera  vegada  ha  obtingut  finançament  del  Family
Programme  l’estudiantat  de  la  Universitat  de  Costa  Rica  entrant  a  la  Universitat  Jaume  I.
Tanmateix, no s’ha pogut celebrar la tradicional trobada al Casino Antic que s’anava duent a terme
des de l’any 2006 i la barbacoa en el Pinar de Castelló ha hagut de ser substituïda per un menú en
un restaurant proper, a causa del mal temps que va fer el dia previst.

S’han  atorgat  beques  als  estudiants  participants  en  el  programa  que  s’han  presentat  a  la
convocatòria. 

Per a millorar el programa, enguany s’han començat a informatitzar les dades de les famílies amb
l’objectiu de fer una millor gestió del programa i per preservar millor les dades dels participants. Hi
ha un total de 60 famílies en la ciutat de Castelló i unes 50 en localitats de la província. 

        Emily, EUA, amb la seua fam í lia espanyola 



Study Abroad

Enguany hem tornat a tenir en el programa de WISE Spain els estudiants de la Western Illinois
University. Un total de 15 estudiants d’aquella universitat i una professora s’han desplaçat fins a
Castelló per fer un programa intensiu d’espanyol i activitats culturals durant el mes d’abril. Els
estudiants han estat molt satisfets amb la seua estada.

       Benvinguda oficial als estudiants, abril 2013 

En octubre  de  2012,  un  total  de  20 estudiants  i  3  professors  de  la  Saint  Edward’s  University,
d’Austin, Texas, van gaudir d’un programa per a estudiantat de grau i postgrau en la Facultat de
Ciències  Jurídiques  i  Econòmiques  durant  una  setmana.  D’una  banda,  van  tindre  sessions
acadèmiques amb professorat de l’UJI dels departaments de màrqueting i  d’economia. Un grup
reduït d’estudiants van fer el treball de final de màster per a l’ITC sobre una empresa ceràmica.
Entre les activitats per a aquest grup cal destacar les visites a la BP, CERACASA i a la Cambra de
Comerç i ASCER.

  Visita guiada per Castelló, octubre de 2012       Sessions de postgrau a l’ITC, octubre de 2012  
  

El món a l’UJI

Durant l’any 2012/13 s’ha continuat emetent el programa de ràdio creat l’any 2008 a VoxUji Ràdio
«El món a l’UJI»,  amb noves gravacions,  per  tal  de donar  una major  informació dels  països i
universitats  on poden anar  els  estudiants  ixents.  La  finalitat  principal  és  aconseguir  una  major
participació als programes d’intercanvi dels estudiants UJI i integrar als estudiants entrants en les
activitats  universitàries  amb  l’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.



Satisfacció d'estudiantat entrant en programes d'intercanvi

El qüestionari de satisfacció d’estudiantat entrant del curs 2011/2012 ha donat els següents resultats
rellevants: 

L’estudiantat entrant és, amb diferència, el més satisfet amb el programa d’intercanvi (4,46). Hi ha
una gran diferència de satisfacció a favor de l’UJI (4,57) i la satisfacció amb la seua universitat
d’origen (3,84), aspecte que ha augmentat respecte a l’any anterior. 

El que més valoren de la  seua estada són les instal·lacions del  campus,  l’accés als  ordinadors,
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 estudiants espanyols (3,34), malgrat el programa de mentors, 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) i estan
convençuts que augmentaran les seues possibilitats de trobar treball (4,35).

Finalment, s’han sol·licitat i obtingut dues ajudes del programa europeu EURODISEA per un total
de 14.123,7 euros, per a la contractació de dos International Student Assistants durant 10 mesos, 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 del 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’alumnat, professorat 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
unes  altres  universitats  estrangeres,  aquestes  convocatòries  també han continuat  l’aposta  per  la
mobilitat amb finalitats formatives. 

En el curs 2012/13 s’han concedit 25 missions docents Erasmus en universitats sòcies europees i la
quantitat de l’ajuda ha estat de 750 € per a una estada d’un mínim d’una setmana laborable.

Dins del marc Erasmus i del p rograma d’aprenentatge permanent, també s’ha portat a terme durant
el curs 2012/13 la convocatòria del programa d’ajudes de mobilitat per al professorat per a estades
de Formació Erasmus (SST) en universitats europees. La quantitat d’aquestes ajudes ha estat de 750
€ per a una estada d’un mínim d’una setmana laborable. 

D’altra banda, en el curs 2012/13, i gràcies al patrocini del Banco Santander, s’ha tornat a traure 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 de entre 1.800 i 2.300 €, segons la destinació, per
una estada d’un mínim d’una setmana laborable. 

El nombre de professorat ixent ha estat de 72 en el curs 2012/13, xifra que representa un augment
d’aproximadament un 26% respecte al curs passat, 2011/12. La modalitat més nombrosa és la de
missions docents a Europa, que suposa aproximadament un 35% del total, seguida de les estades
docents formatives a Europa i les estades docents a Amèrica Llatina.

Pel que fa als centres de l’UJI, aproximadament el 38% de les mobilitats correspon a professorat
ixent de la FCHS.



Taula 12: Distribució d’ajudes de mobilitat per al professorat 2012/13
Departament TOTAL

2011/
12

TOTAL

2012/
13

Erasmus 2012/13 Amèrica, Àsia i Oceania 2012/13

Missió 
docent

Erasmus
formació

Amèrica
Llatina

Amèrica 
del Nord

Àsia Oceania

Ciències de la Comunicació 4 3 2 1

Estudis Anglesos 5 5 1 1 1 1 1

Filologia i Cultures Europees 0 4 1 1 2

Educació 0 0

Història, Geografia i Art 1 1 1

Filosofia, Sociologia 4 8 3 3 1 1

Traducció i Comunicació 9 6 4 1 1

SUBTOTAL FCHS 23 27 11 4 4 3 3 2

Administració d ’Empreses i Màrqueting 5 9 4 4 1

Dret del Treball i Seguretat Social i 
Eclesiàstic de l’Estat

0 1 1

Dret Privat 1 0

Dret Públic 2 1

Economia 3 7 1 1 3 1

Finances i Comptabilitat 5 1 2 1

SUBTOTAL FCJE 16 19 6 7 4 0 2 0

Ciències Agràries i del Medi Natural 0 0

Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 0 1 1

Enginyeria i Ciència dels Computadors 0 2 1 1

Enginyeria Mecànica i Construcció 8 5 3 1 1

Enginyeria Química 2 0 2

Física 0 2

Llenguatge i Sistemes Informàtics 1 1

Matemàtiques 0 0 1

Química Física i Analítica 1 1 1 1

Química Inorgànica i Orgànica 4 0

SUBTOTAL ESTCE 17 13 4 1 2 3 3 0

Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 1 5 1 4

Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i 
Metodologia

0 4 2 2

Unitat Predepartamental de Medicina 0 4 2 1 1

Unitat Predepartamental d’Infermeria 0 0

SUBTOTAL FCS 1 13 4 1 3 4 1 0

TOTAL 57 72 25 13 13 10 9 2

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 a Amèrica Llatina.

Taula 13: Distribució d’ajudes de mobilitat per al professorat 2012/13 per països

País
TOTAL

2011/12

TOTAL

2012/13

Alemanya 1 3

Argentina 3 6

Austràlia 1 2

Brasil 3 2

Canadà 0 1

Cuba 2 0

Dinamarca 2 2

Equador 0 1

Estats Units 2 9

França 6 6

Grècia 1 0

Hongria 0 2

Índia 1 1

Irlanda 4 2

Itàlia 5 6

Japó 0 3



Mèxic 3 3

Països Baixos 1 1

Polònia 2 0

Portugal 2 5

Regne Unit 8 7

Rep. Dominicana 0 1

Romania 3 2

Singapur 0 3

Suïssa 2 1

Xile 3 0

Xina 2 2

TOTAL 57 72

E.2. PROFESSORAT ENTRANT

En el curs 2012/13 s’ha convocat, per segona 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 unes 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 de fins a 2.000 € per a
professorat procedent de universitats no europees.

En aquesta segona edició del programa, al llarg del curs 2012/13, el nombre de professorat entrant
va ser de set. Per graus, enguany destaca la participació del grau en Dret.

Taula 14: Professorat visitant procedent d’altres universitat estrangeres 2012/13

Universitat d ’origen País Grau UJI Assignatura UJI

Hamk University of Applied Sciences Finlàndia Arquitectura Tècnica ED0917 Construcció III: Estructures d’Acer i 
Fusta 

Trent University Canadà Periodisme PE0908 Història del Món Actual 

Universität Zürich Suïssa Enginyeria Informàtica EI1028 Sistemes Intel·ligents 

Universiteit Gent Bèlgica Enginyeria Agroalimentària i del Medi 
Rural 

AG1018 Protecció de Cultius 

University of Miami EUA Dret DR1021 Dret Processal Civil 

University of Strathclyde Regne Unit Dret DR1014 Dret Internacional Públic

DR1015 Institucions i Dret de la Unió Europea 

Univesidade do Minho Portugal Turisme TU0916 Art Espanyol i Recursos Turístics 



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.

Al curs 2012/13 s’ha tret la setena 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
o entitat no universitària 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 2013, i gràcies al patrocini del Banco Santander, també s’ha publicat
per tercera 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 destinació, per una estada d’un mínim d’una setmana laborable.

El nombre de personal d’administració i serveis ixent ha estat de 18 en el curs 2012/13. 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 2012/13.
Servei TOTAL

2010/11 
TOTAL
2011/12 

Europa 2011/12 Amèrica, Àsia i Oceania 2011/12 

Formació en
altre servei 

Curs de
llengua 

Amèrica
Llatina 

Amèrica
del Nord 

Àsia Oceania 

Biblioteca - Centre de Documentació 2 1 1

Càtedra UNESCO de la Filosofia per
a la Pau 

1 2 1 1

Departament de Ciències de la 
Comunicació 

0 1 1

Departament de Psicologia Bàsica, 
Clínica i Psicobiologia 

1 0

Departament d'Enginyeria i Ciència 
dels Computadors 

1 0

Gabinet de Planificació i Prospectiva 
Tecnològica 

0 1 1

Informació Comptable 0 1 1

Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local de la 
Comunitat Valenciana (IIDL) 

2 1 1

Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat 

1 0

Oficina de Relacions Internacionals 6 6 3 1 1 1

Oficina d'Inserció Professional i 
Estades en Pràctiques 

0 1 1

Servei de Contractació i Assumptes 
Generals 

2 0

Servei de Comunicació i 
Publicacions 

0 1 1

Servei de Gestió Econòmica 1 0



Servei TOTAL
2010/11 

TOTAL
2011/12 

Europa 2011/12 Amèrica, Àsia i Oceania 2011/12 

Formació en
altre servei 

Curs de
llengua 

Amèrica
Llatina 

Amèrica
del Nord 

Àsia Oceania 

Servei d'Informàtica 1 1 1

Servei de Llengües i Terminologia 0 2 1 1

Vicerectorat d'Investigació i Política 
Científica 

1 0

TOTAL 19 18 7 3 3 3 2 0

Pel que fa als països de destinació enguany destaquen els Estats Units i Alemanya.

Taula 16: Distribució d’ajudes de mobilitat per al personal d’administració i serveis 2012/13
per països.

País TOTAL

2011/12

TOTAL

2012/13

Alemanya 1 2

Argentina 1 0

Bèlgica 1 1

Bolívia 1 1

Canadà 1 0

Costa Rica 1 1

Cuba 1 0

Estats Units 1 3

Estònia 0 1

Finlàndia 0 1

França 2 0

Índia 1 0

Irlanda 0 3

Islàndia 0 1

Itàlia 1 0

Japó 0 1

Malta 1 0

Portugal 1 1

Regne Unit 2 0

República Dominicana 1 0

Singapur 0 1

Uruguai 1 1

Xipre 1 0

TOTAL 19 18

Altres activitats

PROGRAMA D’AMBAIXADORS I AMBAIXADORES DE L’UJI

Al  mes  de  març  de  2012,  des  del  Vicerectorat  de  Cooperació,  Relacions  Internacionals  i
Institucionals i Multilingüisme es va iniciar el programa d’ambaixadors i ambaixadores de l’UJI
que compta amb el  patrocini  de BP Oil.  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 col·labora amb el Servei de Comunicació i
Publicacions  de  l’UJI  per  al  desenvolupament  del  programa  en  l’apartat  d’ambaixador  i
ambaixadora  internacional,  que  ja  ha  complit  un  any d'existència.  Després  del  primer  any del
programa, ja hi ha més de cent ambaixadors i ambaixadores internacionals a Europa, Amèrica, Àsia
i Oceania amb resultats molt satisfactoris. Al maig 2013 es va celebrar un acte de reconeixement als
ambaixadors i ambaixadores.

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
i d’una 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.

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
més recent; ja que l’UJI es membre des de l’any 2008). Les activitats que es gestionen directament
des del Vicerectorat de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme són
les següents.

Grup Compostel·la d’Universitats
• Erasmus Hogeschool Campus Dansaert (Brussel ·l es), Seminar “Embracing of Modernisation 

Agenda-EMMA”, 24 de maig 2013 

• Universitat de Oulu (Brussel ·l es), Seminar “Accompanying Measures Embracing of 
Modernisation Agenda-EMMA”, 25-28 de febrer 2013 

• Universitat d’Oulu (Finl à ndia), XVIII Assemblea General, 20-22 de setembre 2012 

S’ha assistit també a les reunions de la Comissió Executiva a:
• Santiago de Compostel ·l a (Espanya), 17-18 de juny 2013 
• Brussel·les (Bè lgica), Erasmushogeshool University, 25-28 de febrer 2013 

CICUE (Comissió d’Internacionalització i Cooperació de les Universitats Espanyoles)

Assistència a les reunions convocades per la CICUE, que van tindre lloc a:
• Comissió Executiva, seu de la CRUE, Madrid, 12 de setembre 2012 
• Comissió Executiva, seu de la CRUE, Madrid, 18 d’octubre 2012 

• Comissió Executiva, seu de la CRUE, Madrid, 18 de gener 2013 
• Comissió Executiva, seu de la CRUE, Madrid, 1 de març 2013 

• Comissió Executiva, Universitat Politècnica de València, 24 d’abril 2013 



• Comissió Executiva, Universitat de Girona, 12 de juny 2013 

• Plenari, Universi tat de C òrdov a, 26 i 27 de novembre 2012 
• Plenari, Universitat de Girona, 13 i 14 de juny 2013 

La vicerectora de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme és vocal de
la Comissió Executiva de la CICUE des del 8 de juny 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 de València, 7 de novembre de 2012 
• Comissió Executiva, Universitat de València, 21 de març de 2013 

INTERNACIONALITZACIÓ I MULTILINGÜISME

Dins de les accions de desplegament del Pla pluriennal de multilingüisme 2011/2014, s’han celebrat
diferents reunions per al seguiment dels plans de multilingüisme i internacionalització, especialment
en les comissions de grau.

És  important  destacar  entre  els  objectius  aconseguits  aquest  curs  acadèmic  l’elaboració  dels
programes d’estades breus de professorat visitant procedent d’universitats  estrangeres per a fins
docents curs 2012/13 , i el segon programa de reconeixement intern de coneixements lingüístics per
a la docència multilingüe. 

La Universitat Jaume I ha posat en marxa els programes següents:
• Programa d’assessors i mentors lingüístics
• Programa de reconeixement i suport de la docència en valencià, pel qual s'han concedit ajudes 

a dues titulacions que s'han compromès a incrementar la docència en valencià.

• Programa de reconeixement i suport de la internacionalització dels graus i la docència en 
anglès, pel qual s’han concedit ajudes a tres titulacions que s'han compromès a incrementar la 
docència en anglès

• 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 2012/13: el 13 de febrer, 13 de març, 18 d’abril i 8 de juliol del 2013.

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: 12 estudiants 
• Drac-PDI: 5 docents i investigadors 

• Drac-estiu: 5 estudiants 
• Drac-Pas: 2 membre s del p ersonal d’a dministra ció i serveis 

• Drac-M à ster: 2 estudiants 

http://www.uji.es/bin/serveis/otci/prog/profvisi/1112/conv.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/otci/prog/profvisi/1112/conv.pdf


Solidaritat i cooperació al desenvolupament

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la Solidaritat ha continuat amb 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 amb uns 300
estudiants i estudiantes voluntaris. 

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  de competències  de  “Tècnic  d'Inserció  Laboral:  Millora  a  través
d'habilitats, aptituds i coneixements” del programa Incorpora.

Des de l'Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastres (OPSIDE), a més de la
consolidació de projectes internacionals i d'assessorament s'ha iniciat el treball per a replicar l'àrea
en la Universitat d'Antioquia a Colòmbia una vegada ja s'ha consolidat l'OPSIDE-UNAN-León a
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  I  Curs de
Formació  Contínua  en  Mediació  Intercultural,  el  qual  permet  l'acreditació  de  professionals  del
sector.

“L'estat de la cooperació al desenvolupament. Situació actual i perspectives” ha estat el tema de la
XIV Jornada de Cooperació Internacional i Solidaritat a partir del qual s'ha iniciat la línia de gestió
de projectes internacionals. 

El  compromís  de  l’UJI  amb  l'entorn  social  de  Castelló  s'ha  posat  de  manifest  a  través  de  la
consolidació, a pesar de les circumstàncies de crisi, del programa Pisos Solidaris del Barri de Sant
Llorenç que ofereix la possibilitat de beques d'allotjament a l’estudiantat que realitza treball social i
de  dinamització  comunitària  en  col·laboració  amb l'Ajuntament  i  amb l'Institut  Valencià  de  la
Vivenda.

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  de
l’estudiantat 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), adscrita al
Vicerectorat de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme, és fruit del
compromís institucional de la Universitat Jaume I per a articular i organitzar eficaçment accions
adreçades 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 àmbit 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 a escoltar, rebre i acollir tots aqueixos suggeriments que,
en aquest sentit, l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis vulguen fer-nos
arribar.

Les 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 de 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 els quals compta la
Universitat Jaume I, entre altres, Ràdio VoxUJI, Periòdic VoxUJI, Agenda del dia UJI, i també 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 de les usuàries i dels usuaris i del 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 els 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 l’estudiantat amb necessitats educatives especials

• Suport i integració escolar
• Suport a persones majors i dependents

• Voluntariat esportiu
• Programa Ensenyem la Universitat

• Voluntariat de l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE)
• Suport a ONG

• Voluntariat al Centre Penitenciari I de Castelló
• Voluntariat de l’Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI)

• Voluntariat d’activitats recreatives i animació sociocultural
• Voluntariat pel valencià

• Programa Mentor 
• Voluntariat mediambiental

Participants
Les entitats externes a l’UJI amb les quals col·labora l’OCDS en matèria de voluntariat són les 
següents:

• Associació de Pares Afectats pel Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat de la província de Castelló 
(APADAHCAS)

• Associació Castellonenca de Suport al Superdotat i Talentós (ACAST)

• Servei de Suport i Orientació al Menor (SSOM)
• Associació Gitana

• Fundació Secretariat Gitano
• Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló (AEMC)

• Associació Síndrome de Down (ASINDOWN)
• Associació de Familiars amb Xiquets i Adults Discapacitats (AFANIAS)

• Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paül, Centre Social Marillac
• Associació de Paràlisis Cerebral de Castelló (ASPROPACE)

• Reial Germandat de Veterans de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil
• Medicus Mundi

• Acció contra la Fam
• Centre penitenciari de Castelló

• Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló (AEMC)

Els serveis de l’UJI que col·laboren amb el programa són els següents: 
• Servei d’Esports

• Servei de Llengües i Terminologia
• Unitat de Suport Educatiu (USE)

• Oficina de Relacions Internacionals (ORI)



Voluntaris incorporats en cada un dels programes

Suport a estudiants amb necessitats educatives especials ( 117 voluntaris i voluntàries ) 
• Dos  voluntaris  han  donat  suport  a  l’Associació  Castellonenca  de  Suport  al  Superdotat  i

Talentós (ACAST). Aquests van participar en l’organització i dinamització de tallers i activitats
dirigides a xiquets i xiquetes amb altes capacitats.

• 86 voluntaris han donat suport a diferents associacions, centres educatius, etc., relacionats amb
el suport a persones amb necessitats especials.

• 29 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.  Dintre  del
programa que coordinada l’USE. 

Suport i integració escolar (25 voluntaris)
• 20 voluntaris han donat 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. 

• Quatre persones van ser voluntàries en la fundació Secretariat Gitano. La missió de la fundació 
és la promoció integral de la comunitat gitana.

• Una persona ha participat com a voluntària en l’Associació Gitana.

Suport a persones majors i dependents (20 voluntaris)
• Set  voluntaris  van  a  participar  en  l’Associació  Síndrome de  Down a  través  dels  diferents

serveis i programes (centre d’atenció primerenca, gabinet psicopedagògic, formació i ocupació,
centre especial d’ocupació, oci i temps lliure).

• Dos voluntaris han participat en les accions de la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant
Vicent de Paül Centre Social Marillac. Hi han participat en accions d’acollir,  acompanyar i
orientar a les persones sense llar en situació de més dificultat i exclusió social.

• 11 voluntaris han donat suport a la Reial Germandat de Veterans de les Forces Armades i de la
Guàrdia Civil.

Voluntariat esportiu ( Nou voluntaris) 
• Un total de nou voluntaris han participat donant suport al Servei d’Esports de l’UJI 

Voluntariat Ensenyem la Universitat (14 voluntaris) 
• Un  total  de  14  voluntaris  han  participat  ensenyant  les  instal·lacions  de  la  Universitat  a

col·legis, instituts, associacions, etc., d intre del programa que coordinada l’USE. 

Voluntariat  de  l’Observatori  Psicosocial  de  Recursos  en  Situacions  de  Desastre  (dues
voluntàries)

• Hi  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). 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 al C entre P enitenciari Castelló 1 ( Cinc voluntaris) 
• Un total de cinc voluntaris han participat en aquest voluntariat desenvolupant diferents tallers:

d’assertivitat, de relaxació, esportius, etc.

Voluntariat pel Valencià (18 voluntaris) 
• 18 voluntaris han participat en accions per a promoure el valencià. Dintre del programa que

coordina el Servei de Llengües i Terminologia.



Programa M entor (9 voluntaris) 
• Nou voluntaris  han  estat  en  contacte  amb els  estudiants  estrangers  que  han  visitat  la   U

niversitat Jaume I a través del programa que coordina l’ORI. 

Voluntariat mediambiental (67 voluntaris)

Curs de formació de voluntariat forestal (26, 27 de novembre i 3 i 4 de desembre de 2013). Els 23
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, professor de Biologia de
l’Institut Gilabert Centelles de Nules.

Els objectius d’aquest curs de formació han estat:
• 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 i la implicació en la defensa del mateix.
• 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’estudiantat  prenga
consciència del medi. S’ha fet insistència en l’adquisició de coneixements, valors i competències
per a actuar en favor del medi ambient, així com s’ha donat informació i formació bàsica sobre
aqueixes accions individuals i col·lectives respectuoses amb l’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 de l’entorn i la reflexió sobre
els diferents valors mediambientals i la responsabilitat de cada subjecte.

Eixides de repoblació forestal 

Aquest  curs  acadèmic,  l’Oficina  de
Cooperació  al  Desenvolupament  i
Solidaritat del Vicerectorat de Cooperació,
Relacions  Internacionals  i  Institucionals  i
Multilingüisme  en  col·laboració  amb  el
Vicerectorat  d’Estudiants,  Ocupació  i
Innovació  Educativa,  han  organitzat  dues
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 9 i 16 de febrer
de 2013. 

El nombre total de participants ha estat molt
satisfactori:

 



Dia de l’eixida
Nombre de
participants

9 de febrer de 2013 40

16 de febrer de 2013 27

L’objectiu de la pràctica ha estat possibilitar i estimular la participació activa dels universitaris i
universitàries i de les persones relacionades amb l’UJI en la conservació i la millora del patrimoni
natural a través del voluntariat mediambiental per a repoblar una de les zones més afectades.

La Conselleria hi va col·laborar amb l’adquisició de plançons de diferents espècies com ara auró,
pi blanc i negral, carrasca o f reixe . El coordinador del projecte, Ramon Saborit, es va encarregar
de donar als assistents unes nocions prèvies en el pla de la reforestació, així com va comentar els
components del bosc mediterrani, com s’adapta la vegetació al clima del territori i perquè el bosc
guarda estreta relació amb la història i la cultura.

Amb aquestes  jornades pretenem ajudar a  formar masses boscoses  adaptades  al  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-s’hi.

Restaurar  el  bosc  primigeni  de  carrasca  i  roure  que  avui  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 a la zona.

Accions de solidaritat

Quarta convocatòria de Pràctiques solidàries a països empobrits

L’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  en  col·laboració  amb  l’OIPEP,  va
incorporar al curs 2009-10 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 l’estudiantat  puga realitzar pràctiques de grau,  de treballs de final de
carrera i de pràctiques de màster a països empobrits. La iniciativa se suporta sobre un programa de
beques dirigit a estudiants i estudiantes 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 estudiantat 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, el suport del PDI hi és
essencial perquè aquest programa és puga dur a terme, ja que l’estudiantat ha de comptar amb la
supervisió d’un professional a l’entitat i d’un tutor o tutora en la Universitat Jaume I.



El resultat d’aquesta quarta convocatòria 2012-13 ha estat el següent:

Entitat País Seleccionats

Centro  de  Planificación  y  Gestión
CEPLAG  de  la  Universidad  Mayor
San Simón en Cochabamba 

Bolívia Un estudiant

Asociación  Civil  Pasa  la  Voz  en
Cusco

Perú Un estudiant

Comisión Nacional Dominicana para
la UNESCO de Sto. Domingo 

Rep. Dominicana Un estudiant

Instituto  Superior  Pedagógico  José
Varona (Universidad de la Habana) 

Cuba Dos estudiants

14è Programa Pisos Solidaris

És una iniciativa de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, l’Institut Valencià de la Vivenda (IVVSA)
i la Universitat Jaume I, orientada a dinamitzar el teixit social i col·laborar en els programes propis
del barri de Sant Llorenç, alhora que proporciona allotjament a estudiantat de la Universitat Jaume
I.

Aquest  Programa  el  gestiona  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 i les estudiantes 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 i les estudiantes 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 a la convivència pacífica.

El Programa consisteix en:
• Beca d'allotjament en pisos individuals i compartits.
• Integració de l’estudiantat al barri, i col·laboració en els iniciatives existents (associacions, 

programes culturals, socials, etc.).

• Fomentar la transmissió de valors solidaris i d'integració social.

Dirigit a :
• Estudiants i estudiantes de la Universitat Jaume I.

• Sense càrregues familiars.
• Disposats a dedicar part del seu temps a col·laborar en les diferents activitats(recursos socials, 

reunions, formació, dinamització comunitària,etc.) que desenvolupa el programa.

Instal·lacions:

Per al curs 2012-2013 s’han oferit a l’estudiantat deu places en pisos d’una i tres habitacions. Les
condicions d’allotjament són les següents:

• Fer un dipòsit de 120 euros.
• Assumir  el  pagament  de  despeses  corrents  (aigua,  llum,  comunitat  i  la  part  de  beca

d’allotjament no coberta per la Universitat Jaume I).

• Participar  en  el  projecte  d’intervenció  social  i  comunitària  que  la  Universitat  Jaume  I
desenvolupa al barri de Sant Llorenç.

Preinscripció i temporalització:
• Convocatòria oberta i permanent tot l'any (en funció de les places disponibles) tret del mes

d’agost.

Al  curs  2012-13  han  participat  en  aquest  Programa  deu  estudiants  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.  ( Destacant-hi la

participació en la Fira Alternativa de Castelló). 
• Suport en comptabilitat i funcionament a les associacions de veïns i de la tercera edat del barri.

• Suport en activitats de dinamització comunitària al barri (ajuda als presidents d’escala dels 
blocs 5 i 6).

• Col·laboració en les activitats de la  Fundación Secretariado Gitano a través  la impartició de
classes d'angl è s, de repàs escolar i una visita guiada a l’UJI. 

• 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
al 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.
• Organització d'un dia de convivència amb patrocini del negociat de Dinamització Comunitària

de l'Ajuntament de Castelló.

  

Dia de lluita contra la sida. 1 de desembre de 2012

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 40 cartells, exposats
al vestíbul de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

L’entrega de premis als cartells de l’edició 2012 va tindre lloc el dia 30 de novembre de 2012.
Aquest  premi consisteix en la dotació econòmica de 275 euros al  guanyador o guanyadora del
primer premi i 175 euros al del segon premi. El jurat està format per la direcció de la titulació de
Disseny, per un tècnic del servei Unisexsida, 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  de  l’Estudiantat  i  per  la  direcció  de  l’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i
Solidaritat.

Cartell guanyador 2012



El primer premi va ser per a Marta Arranz Domínguez, per la seua obra amb el títol “Protégete
seriamente contra el s ida”, El segon premi fou per a Miriam Ben í tez G ó mez, per la seua obra
amb el títol “Abraça la vida ”, també es va atorgar una menció especial a María del Carmen Pons
Martínez , per la seua obra amb el títol “Cuida’t la vida” 

Entrega de premis Dia de la sida 2012

III Concurs de targetes nadalenques solidàries UJI 2012

Aquest curs 2012-13 es va convocar el III 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 l’estudiantat 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 36 cartells, exposats
al vestíbul de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

Targeta guanyadora 2012

El primer premi va ser per a Iván Poveda Chabrera, per l’obra amb el títol “Nadal solidari UJI
2012”, el segon premi va ser per a  Alessia Giazzi, per la seua obra amb el títol “Nadal solidari”,
també es va atorgar una menció especial a  Diana Gil Boix, per la seua obra amb el títol “Nadal
Solidari ” i una altra menció a  Aaron Casino Peñarroja, per la seua obra amb el títol “Navidad
solidaria” 

Els premis de les dues targetes guanyadores va consistir en dues cistelles amb productes de comerç
just.



Suport en l’acollida de xiquets i xiquetes sahrauís 

Com tots els estius, l’associació Smara organitza l’acolliment, per famílies de Castelló i província.
39 xiquets i xiquetes sahrauís passaran un millor estiu dins del marc del programa Vacances en pau.
Aquest any va tindre lloc el 9 de juliol de 2013, a la sala d’actes de l’edifici de Postgrau.

 

Accions de cooperació

XVI JORNADA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT

Des  de  l’any  1997  la  Universitat  Jaume  I  celebra  anualment  les  Jornades  de  Cooperació
Internacional  i  Solidaritat.  Durant  setze  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 als
fenòmens  migratoris,  passant  pel  nou ordre  mundial  o  les  alternatives  per  a  l’eliminació  de  la
pobresa que es presenten al segle XXI.

El 22 de novembre de 2012, tingué lloc la XVI Jornada de Cooperació Internacional i Solidaritat de
l'UJI,  que  es  va  centrar  a  revisar  “L'estat  de  la  cooperació  al  desenvolupament”  amb especial
atenció a la “Situació actual i perspectives” d’aquesta.

 A la Jornada van assistir un total de 305 persones en qualitat de ponents o assistents.

Aquest va ser el programa:

XVI JORNADA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT

UNIVERSITAT JAUME I

L’ESTAT DE LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. SITUACIÓ ACTUAL I
PERSPECTIVES

Universitat Jaume I de Castelló. 22 de novembre de 2012

Aula Magna de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

09.00 – 09.30 h Lliurament de materials i acreditació dels participants.

09.30 h Inauguració

10.00 h Situació actual i perspectives de la cooperació valenciana. 

Tot i que figurava al programa Herminia Palomar, directora general d’Integració i Cooperació de la
Generalitat Valenciana, finalment fou substituïda per Francesc Gamero Lluna, subdirector general
d’Integració i Cooperació de la Generalitat Valenciana.



11.30 h Cafè de comerç just a càrrec de La Tenda de Tot el Món.

12.00 h Situació actual i perspectives de la cooperació espanyola. 

José Antonio Alonso, director de l’Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

13.00  h  Situació  actual  i  perspectives  de  la  cooperació  europea:  visió  general  i  entramat
institucional): 

• Roberto Escarré, Oficina de Gestió de Projectes Internacionals de la Universitat d’Alacant.

• Eduardo Lázaro, coordinador de l’Antena ENPI CBC MED para el Mediterráneo Occidental
• Celsa Monrós, Oficina Europa Direct-Castelló

14.00 h Dinar

15.00 h Situació actual i perspectives de la cooperació europea: programes de cooperació:
• ENPI, Eduardo Lázaro, coordinador de l’Antena ENPI CBC MED para el Mediterráneo 

Occidental

• EDULINK i TEMPUS, Roberto Escarré, Oficina de Gestió de Projectes Internacionals de la 
Universitat d’Alacant

• ERASMUS MUNDUS, Celsa Monrós, Oficina Europa Direct-Castelló

17.30 h Cafè de comerç just a càrrec de La Tenda de Tot el Món

18.00  h  Taula  redona:  «La  cooperació  universitària  per  al  desenvolupament.  Situació  actual  i
perspectives»

• Silvia Arias, directora de l’Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad 
Autónoma de Madrid

• Olga Gil, vicerectora de  Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València- 
Estudi General, representant del Comitè Universitari Valencià de Relacions Internacionals i 
Cooperació (CUVRIC).

• Héctor Núñez, cap d’àrea del Departamento de Cooperación Universitaria y Científica 
(AECID)

• Moderadora: Inmaculada Fortanet, vicerectora de Cooperació i Relacions Internacionals, 
Institucionals i Multilingüisme, Universitat Jaume I

19.00 h Taula redona: «La necessària cerca de sinergies en la cooperació al desenvolupament»
• Olga Gil, vicerectora de  Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València- 

Estudi General, representant del Comitè Universitari Valencià de Relacions Internacionals i 
Cooperació (CUVRIC).

• Alejandro Moreno, regidor de l’Ajuntament de Vila-real, professor de la Universitat Jaume I

• Carles Xavier López, president de la Coordinadora d’ONG del País Valencià
• Moderadora: Carmen Lázaro, directora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 

Solidaritat, Universitat Jaume I



VI Fira de ONG i Comerç Just i Ecològic

Per sisè any consecutiu, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament va organitzar la VI Fira de
ONG i Comerç Just i Ecològic.

Aquesta fira es va celebrar el  20 de desembre,  de 10 a 18 hores, al  vestíbul de la Facultat  de
Ciències Jurídiques i Econòmiques. 

Hi van participar ONG i establiments especialitzats en productes de comerç just i de producció
ecològica,  com ara  Fundació Cronos Vida y Cultura,  Fundació Pau i  Solidaritat,  Associació de
Consumidors  Ecològics  “La Tomaca”,  Associació  Perifèries,  Xarxa  d’Agroecologia  de  Castelló
(XAC), Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, La Tenda de Tot el Món i  Som
Enèrgia. 

L’objectiu de la Fira va ser acostar a la societat de Castelló en general i al 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. 

5a 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 cinquena 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 28 de febrer de 2013 i es van atorgar ajudes a
un total de vuit projectes: 



DEPARTAMENT O SERVEI DEL PDI O PAS QUE
PROPOSA EL PROJECTE

ONG/ORGANISMES
QUE HI

COL·LABOREN
TÍTOL DEL PROJECTE

Departament de Química Inorgànica i Orgànica
Kampala

International
University (Uganda)

Capacitación en técnicas fotoquímicas para el
tratamiento de aguas

Departament de Traducció i Comunicació
Universidad Estatal

de Bolivar (Equador)

Propuesta didáctica basada en un enfoque
intercultural para una mejor apropiación del

currículo escolar en las unidades educativas de
Guaranda

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i
Metodologia

Doctor Harisingh
Gour University,

Sagar  i

St. Xavier's Collage,
Gujarat University

(India)

Adivasi Sevalaya.Comunidad de población tribal
situada en el estado de Gujarat, India. Encuentro de

identidades y liderazgos entre los misioneros
jesuitas y los habitantes indígenas de la India,
llamados Adivasis. Estudio aplicado a otras

comunidades tribales

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i
Metodologia

Universidad
Nacional de

Colombia, Bogot á 

Promoción del derecho a la educación de jóvenes y
mujeres víctimas de violencia sociopolítica en

Colombia

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i

Metodologia 

Universidad de
Antioquia.Grupo de

Investigación en
Salud Mental

(GISAME). Facultad
Nacional de Salud

Pública (Colòmbia)

Fortalecimiento del sistema de atención psicosocial
en desastres y emergencias en la Universidad de

Antioquia. Medellín

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i
Metodologia

Universidad Mayor
de San Simón

(Bolívia)

Fortalecimiento de las capacidades para la
planificación, seguimiento y evaluación de las

políticas con enfoque de género: identificación de
buenas prácticas en la integración laboral de las

mujeres de Cochabamba

Departament d’Educació

Universidad
Comunitaria

Intercultural de las
Nacionalidades y
Pueblos Indígenas
(UINPI)Amawtay
Wasi (Equador)

Fortalecimiento del área académica de la
Universidad Comunitaria Intercultural de las

Nacionalidades y Pueblos Amawtay Wasi a través
de la dotación de equipamiento

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
Universidad de Bahir

Dar (UBD) (Etiòpia) 
Promoting resilience of pastoral communities in

Ethiopia through climate change science and
technology

Beques i ajudes

Beques per al codesenvolupament UJI (8a 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  als  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 2012/2013, hi ha hagut una beca de codesenvolupament UJI que s’ha atorgat a un
estudiant provinent d’Equador.

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  2012/2013  és  l’onzena  edició  d’aquest  programa  i  s'han  becat  dos estudiants
llatinoamericans i un africà. 

Programa de cooperació interuniversitària i investigació científica (PCI)

Aquest programa consistia 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 eren contribuir a l’enfortiment dels centres d’educació superior i
d’investigació dels 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 donava suport a l’AECID en la
gestió d’aquest Programa i era l’encarregada de donar informació 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  tramitar  les  cartes  d’aval,  revisar  els  projectes  i  enviar  la  documentació
necessària a l’AECID.

Malauradament, al curs 2011/2012 l’AECID ja no va publicar aquesta convocatòria, i la gestió al
curs 2012/2013 s'està limitant principalment al suport de projectes en pròrroga (3) i 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,  al  curs 2011/2012 també es va retallar  aquest programa i des d'aleshores s'han
limitat a fer renovacions de becaris. Al curs 2012/2013 hi ha hagut cinc becaris MAEC provinents
de: Bolívia, Colòmbia (2), El Salvador i Perú.  L’OCDS col·labora amb l’AECID en el seguiment
periòdic d'aquests becaris i becàries.



III Mercat agroecològic i de productes locals

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:

El 23 de maig va tindre lloc a l’Àgora de l’UJI el III Mercat agroecològic i de productes locals de
l’UJI. Hi hagué un total de 16 expositors entre ONG, productors locals i artesans. La participació i
interès de la comunitat universitària en aquesta activitat fou molt positiva i els productes oferits van
tindre una gran acceptació.

                  III Mercat Agoecològic a l’Àgora de l’UJI

L’OCDS a les xarxes socials

Al tram final del curs 2011/2012 l’OCDS es va obrir perfil a les xarxes socials LinkedIn, Facebook
i Twitter, buscant així una major eficiència en la comunicació externa de l’Oficina. A finals del curs
2012/2013 estem prop dels 400 contactes.

  



GESTIÓ DE PROJECTES INTERNACIONALS

La disminució de convocatòries a l'Estat espanyol ha fet que reorientem cap a l'entorn internacional,
especialment  cap  a  la  Unió  Europea,  la  cerca  de  finançament  per  continuar  fent  cooperació
universitària al desenvolupament. En aquest sentit, l'OCDS ha estat preparant el seu personal amb
diferents cursos i jornades i dissenyant un protocol per tal de canalitzar cap a l'àmbit internacional
les inquietuds solidàries de la comunitat universitària UJI. Algunes mostres les podem trobar al
programa de  la  XVI Jornada de  Cooperació  Internacional  i  Solidaritat,  abans  esmentat,  o  a  la
jornada de difusió del programa TEMPUS que tingué lloc a la Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques el passat 17 de desembre, amb el següent programa:   

                             

Aula JB 1005 Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE-UJI)

Presentació de l’Infoday, del programa TEMPUS i del nou servici que prestarà l’OCDS (Inmaculada 
Fortanet, Vicerectora de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme; 
Carmen Lázaro Guillamón, Directora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat )

Aspectes generals a l'hora de sol·licitar projectes internacionals (David Marí, Tècnic OCDS)
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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 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: 7a edició del 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  a  intervindre  en  aquest  tipus  de
situacions. El curs, realitzat del 15 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 35 estudiants: psicòlegs, treballadors socials, estudiants, bombers i educadors.
Aquest any s’ha incorporat la simulació d’una emergència. 

7è Cicle de conferències: psicologia i desastres

Aquesta activitat va tindre lloc a les instal·lacions de l’institut Francesc Ribalta. Va estar oberta a tota la
població castellonenca. Les conferències van ser les següents:

18 d’abril 

La intervenció psicosocial en desastres naturals des d’una perspectiva transcultural.

Dr.  César San Juan Guillén.  President  de l’Institut  Basc de Victimologia.  Professor  de Psicologia  de la
Universitat del País Basc.

25 d’abril 

En temps de crisi, les persones podem extraure el millor de nosaltres?

Dra.  Anna  Forés  Miravalles.  Professora  de  la  Universitat  de  Barcelona.  Vicedegana  de  la  Facultat  de
Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

9 de maig

Com s’han de tractar les pèrdues, la mort i el dol amb els xiquets i adolescents en l’escola a través del cine.

Dra. Mar Cortina. Mestra. Psicopedagoga. Doctora en Ciències de l’Educació. Presidenta de l’Associació
Espanyola de Tanatologia.



Hi van assistir una mitjana de 120 persones a cadascuna de les conferències.

 

La resiliència: del patiment a l’esperança

L’objectiu general  del  curs va ser  donar a conèixer a l’estudiantat  diferents aspectes relacionats amb la
resiliència i com poden promoure-la en els seus contextos de treball. 

És un curs de formació continuada de 50 hores que es va a realitzar del 9 de novembre de 2012 al 15 de
febrer de 2013.

La matrícula ha sigut de 27 persones. 

Col·laboracions:

La tècnica de l’OPSIDE va col·laborar i participar com a docent/ponent en:

Màster  en  Cooperació  al  Desenvolupament.  Institut  Interuniversitari  de  Desenvolupament  Local  (IIDL).
“Aspectes psicosocials de l’ajuda humanitària”.

1a Cimera de Cooperants  Ciutat  de  Castelló.  Universitat  Jaume I.  Associació Redolí  per  la  Cooperació
Internacional  al  Desenvolupament.  29  de  novembre  de  2012.  “Projectes  de  cooperació  universitària,
alternatives per a sobreposar-se a les retallades”.

Activitats de l’Àrea de Recursos i Comunicació

Les accions d’aquesta 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 ajudar als 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 (270 materials).

 
• Gestió dels voluntaris del programa UJI-Voluntària-OPSIDE.

• Presentació i difusió de les activitats de l’OPSIDE als següents congressos i jornades:

L’Educació per al Desenvolupament des de una perspectiva de intervenció psicosocial. VI Congrés
Universitat  i  Cooperació  al  Desenvolupament.  Desenvolupament  Humà i  Universitat.  24  al  26
d’abril de 2013. València.

La  metodologia  etnogràfica.  Aplicació  en  el  camp  de  la  Cooperació  al  Desenvolupament.  VI
Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament. Desenvolupament Humà i Universitat. 24 al
26 d’abril de 2013. València.

Un treball a les Jornades de Foment de la Investigació:



Estudio exploratorio de las historias de vida de mujeres desplazadas por la violencia en Colombia. I
Jornades de Foment de la investigació per a estudiants de Psicologia. 13-14 de d es embre de 2012.
Universitat Jaume I. 

• Sensibilització i formació des de la premsa.

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 els 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 juny de 2013). Aquest projecte està
subvencionat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.  Té
com a objectiu fomentar accions d’investigació, intervenció, assessorament i formació relacionat
amb la intervenció psicosocial en desastres en l’OPSIDE de la UNAN-León.

“Enfortiment  d’un  sistema  d’atenció  psicosocial  en  desastres  i  emergències  a  la  Universitat
d’Antioquia-Colòmbia”. Té com objectiu posar en marxa un sistema d’investigació, intervenció,
assessorament i formació relacionat amb la intervenció psicosocial en desastres a la Universitat
d’Antioquia. Projecte subvencionat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
(OCDS).

Convenis signats:

• Universitat de Màlaga

• Universitat d’Antioquia (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  finalitat  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.

VI 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”, sisena edició, 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  onze  projectes  corresponents  a  la  quarta
convocatòria del curs 2011-2012. 

Aquest curs s’han presentat a la convocatòria un total de quinze projectes dels quals s’han concedit
set, ja que s’ha realitzat una modificació en la convocatòria, per motius de pressupost, que ha passat
a ser en règim de concurrència competitiva, per la qual es concedeixen 4 projectes de modalitat A,
estudis i investigacions i tres projectes de modalitat B, activitats de formació i difusió. 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/13 – “Estudi sobre la comunicació publicitària per a immigrants. Mètodes i processos

de  treball  en les  principals  agències  de publicitat  de la  Comunitat  Valenciana”,  dirigit  per
Cristina González Oñate del Departament de Ciències de la Comunicació.

• OPI04A/13 - “Missions interculturals”, dirigit per Joan Andreu Traver Martí del Departament
d’Educació.

• OPI08A/13 - “Comunicació, usos del llenguatge i relacions interculturals a l’aula (Estudi sobre
la comunicació d’alumnes estrangers amb residència permanent)”, dirigit per Raquel Segovia



Martín del Departament d’Estudis Anglesos. 

• OPI10A/13 - “Anàlisi de la situació d’exclusió social de les dones immigrants bolivianes”,
dirigit per Rosana Peris Pichastor del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i
Metodologia.  

Modalitat B. Activitats de formació i difusió
• OPI05B/13 - “La universitat, un màs de diversitat (recursos interdisciplinar i s per a una realitat

plural)”, dirigit per Enric Ramiro Roca del Departament d’Educació. 

• OPI12B/13 -  “Noves realitats en l’escola: Àsia”, dirigit per Mª Paola Ruiz Bernardo del 
Departament d’Educació.

• OPI15B/13 - “Salut, migració i interculturalitat en el segle XXI”, dirigit per Mª Trinidad 
Herrero Ezquerro del Departament de Medicina.

“I Curs de formació continuada en mediació intercultural”
 

Amb el suport financer de la Conselleria de Benestar Social de la
Generalitat Valenciana s’ha realitzat, del 18 de febrer al 20 de maig
de  2013,   “l’I  Curs  de  formació  continuada  en  mediació
intercultural” de 80 h. 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. Aquest curs és la segona edició del “Curs de mediació
intercultural” realitzat el curs anterior i que va ser subvencionat per
la  Conselleria  de  Justícia  i  Benestar  Social  de  la  Generalitat
Valenciana, així, després de l’alta demanda per part de les persones
que van quedar en llista d’espera en la primera edició s’ha realitzat
la segona.

El principal objectiu del curs ha sigut “proporcionar formació relativa als diferents aspectes que
envolten la mediació intercultural com ara els processos migratoris, la legislació, la gestió de la
diversitat,  la  prevenció  de  conflictes  o  la  perspectiva  de  gènere  en  funció  de  les  comunitats
d’origen.”

Al mateix temps, es plantegen una sèrie d’objectius específics que s’han  d’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 en 

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. El retorn.
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 mediador 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 generacions. Bones pràctiques en mediació. 
Casos pràctics.

7. Marco 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.

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:

• “I  Curs  de  formació  continuada en  mediació  intercultural”,  organitzat  per  l’Observatori
Permanent de la Immigració amb la subvenció de la Conselleria de Benestar Social, amb els
temes, “Comunicació intercultural”, “Competències interculturals” i “Formulació de plans i
projectes  interculturals.  Definició.  Cicle  del  projecte:  Identificació,  Disseny,  Execució  i
Avaluació. Captació de fons. Casos pràctics.” 

• 7a edició del Curs d’Intervenció psicosocial en desastres, organitzat per l’OPSIDE, amb els
temes “Les víctimes dels desastres.  Grups de risc:  immigrants i  persones amb diversitat
funcional”, “Mitjans de comunicació”.

• Màster en Cooperació al Desenvolupament especialitat Ajuda Humanitària organitzat per
l’Institut  Interuniversitari  de  Desenvolupiament  Local,  amb  la  sessió  “Primers  auxilis
psicològics”, “Dol transcultural” i “Expressió de la pena” corresponent al bloc “Aspectes
psicosocials  de  l’ajuda  humanitària”  del  mòdul  “L’agent  i  els  beneficiaris  de  l’ajuda
humanitària internacional”.



Assistència a congressos/jornades

Des de l’OPI-UJI, s’ha assistit a:

• “Jornades  de  sensibilització  per  a  la  prevenció  de  la
discriminació interètnica, la xenofòbia i el racisme” (20 i 21
de març de 2013) incloses en la “IV Setmana de prevenció
contra el racisme i la xenofòbia” organitzada per la Direcció
General  d’Integració  i  Cooperació  de  la  Generalitat
Valenciana.

• “I Jornada formativa sobre diversitat” (11 d’abril de 2013)
organitzada per l’Ajuntament de Vila-real, la policia local de
Vila-real i Moviment contra la Intolerància.

• “VII Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament
humà i universitat.“ (del 24 al 26 d’abril de 2013), amb la
comunicació  “Experiències  locals  d’organització  social  i
educació popular en el context de Gestepaz a Colòmbia” i el
pòster  “L’educació  per  al  desenvolupament  des  d’una
perspectiva  d’intervenció  psicosocial”,  organitzat  pel
Comité  Universitari  Valencià  de  Relacions  Internacionals
Cooperació  (CUVRIC),  integrat  per  les  cinc  universitats
públiques valencianes.

Altres activitats

Accions de formació

Curs “Competencias del técnico de inserción laboral - TIL: mejora a través de habilidades,
aptitudes y conocimientos ” 

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. Es tracta
d’un curs  que  potencia  les  competències  adquirides  en  les  dues  passades  edicions  del  curs  de
postgrau propi Tècnic en Integració Laboral que van tindre lloc durant els cursos 2008/09 i 2011/12.
El curs, amb una durada de 40 hores (inici: 17 d’abril de 2013 i finalització: 11 de juny de 2013), ha
estat estructurat en 36 hores de formació en línia i 4 hores presencials corresponents a les sessions
inicial i final de la formació,  impartides tant per professorat UJI com per experts externs. Aquest
curs pretén formar l'alumnat en integració sociolaboral de persones amb especials dificultats per
accedir a un treball, en els quals la figura de l’especialista en integració laboral és 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-s'hi 30
alumnes.

Curs “Gestió bàsica de les entitats no lucratives” (setena edició)

Aquest curs 2012/13 ha tingut lloc la setena edició del curs de formació superior “Gestió bàsica de
les entitats no lucratives”, organitzat per l’OCDS.

El curs es va desenvolupar els dies 19, 20, 26, 27 d’abril i 3, 4, 10 i 11 de maig de 2013 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,  amb el  desenvolupament  dels
aspectes comptables, fiscals, així com la col·laboració empresarial i la gestió del voluntariat.

Els nombre d’assistents a aquest curs ha sigut de 23. Aquest curs és convalidable per 1,5 crèdits.



Escola d'Estiu

Objecte

En 2013 la Universitat Jaume I ha celebrat la setzena edició de l’Escola d’Estiu dels Xiquets i de les
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’hi 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 aqueixos mètodes d’ensenyament que permeteren
aconseguir que els xiquets i xiquetes aprengueren jugant, i a tractar que els seus aprenentatges foren
significatius i 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 estat de 553, repartits
en grups per any de naixement, de la següent manera:

Grups A (anys 2009/08): .............. 91 places
Grups B (anys 2007/06): ............ 115 places
Grups C (anys 2005/04): ............ 117 places
Grups D (anys 2003/02/01): ........ 151 places
Grups E (anys 2000/99/98/97): ..... 79 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 2012/13 

Durant el curs 2012/13 el Servei de Llengües i Terminologia ha dut a terme les habituals campanyes
de promoció del  valencià  a  la  comunitat  universitària,  però cal  destacar  l’esforç especial  en el
rellançament de les activitats del voluntariat lingüístic.

El treball principal s’ha centrat, sobretot, en les actuacions derivades de la posada en marxa del Pla
pluriennal de multilingüisme. Per això,  s’han fet  reunions de treball  amb les  31 comissions de
titulació de la Universitat i s’ha fet el seguiment dels corresponents plans de multilingüisme. També
s’han aprovat i posat en marxa els programes següents, gestionats pel Servei:

• Programa d’assessors i mentors lingüístics

• Programa de reconeixement i suport de la docència en valencià
• Programa de reconeixement i suport de la internacionalització dels graus i la docència en 

anglès

• Programa de reconeixement intern de coneixements lingüístics per a la docència multilingüe.

S’ha ampliat l’oferta de cursos d’idiomes que s’ofereixen i, durant aquest curs, com a novetat, s’han

obert a tota la societat.

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 2012/13 s’han impartit un total de  73 cursos d’idiomes que ha comportat la
formació de 1.314 persones (17 8 PDI, 223 PAS, 608 EST i 259 membres de SAUJI), dels quals
887 (el 67,5%) han obtingut el corresponent certificat d’acreditació.

Per llengües, s’han fet 1 7 cursos d’espanyol com a llengua estrangera, 23 cursos d’anglès, 1 5 de
català, 7 de francès, 3 d’italià i 8 d’aleman y. 

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 8 0 0 0 0 0 0 0 8

Anglès 1 4 3 4 2 0 0 9 23

Català 0 0 1 0 3 2 5 4 15

Català LE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Francès 5 1 1 0 0 0 0 0 7

Espanyol 3 0 7 0 2 1 0 4 17 



LE

Italià 3 0 0 0 0 0 0 0 3

Total 20 5 12 4 7 3 5 17 73

Nombre de persones assistents als cursos d’idiomes
Llengua PAS PDI Estudiantat SAUJI Externs TOTAL APTES

Alemany 8 8 111 8 2 137 91

Anglès 133 107 120 139 3 502 313

Català 51 42 106 82 35 316 197

Català LE 0 0 0 0 0 0 0

Francès 27 14 42 5 0 87 65

Espanyol 
LE

2 4 187 1 9 4 216 175

Italià 2 3 42 6 3 56 46

Total 223 178 608 259 47 1314 887

A més,  enguany,  la  Universitat  ha ofert  a  la  comunitat  universitària  la  possibilitat  de formació
virtual d’idiomes mitjançant els cursos Rosetta Stone (RS) a un preu sensiblement inferior al del
mercat; també han estat oferts als membres dels col·legis professionals que tenen signat conveni
amb la Universitat.

Proves d’acreditació d’idiomes

En aquest curs s’ha realitzat la cinquena 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.  Cal  remarcar  que  el  Servei  de  Llengües  i  Terminologia  ha  obtingut  la
qualificació de centre acreditador d’ACLES i que els nivells B1 i B2 d’anglès disposen del segell
ACLES que els permeten un reconeixement arreu de l’Estat i d’Europa.

A la convocatòria 2013 s’han presentat 211 persones de les quals han aprovat el 43,6%. Nombre
d’inscrits i aptes per idioma:

Llengua Nombre d’inscrits Nombre d’aptes Percentatge

Alemany 0 0 0

Anglès 183 68 39

Català 15 14 93,3

Francès 8 6 100

Italià 5 4 80

Total 211 92 43,6

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,  actualment  també  tenen  el
reconeixement de la JQCV.



També s’ha organitzat un total 17 grups de conversa de diferents idiomes als quals han assistit 191
persones, segons l’adscripció següent:

Llengua Grups
impartits

Assistents PAS PDI EST SAUJI

Alemany 4 34 1 11 20 2

Anglès 10 123 1 27 83 12

Català 0 0 0 0 0 0

Francès 3 3 4 1 4 26 3

Italià 0 0 0 0 0 0

Total 17 191 3 32 139 17

Àrea de Promoció Lingüística

1. Demanda de les llengües de la docència per part de l’estudiantat (percentatge). Curs 2012/13 
Català Castellà Indiferent No ho sap + no gravat

26,77 59,31 13,56 0,34 

2. Dades de llengües d’impartició de la docència en els graus (percentatge). Curs 2012/13, (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

19,19 76,46 2,95 0,01 1,39

3. Places perfilades lingüísticament curs 2012/13: 1 9 de 119 (15,97%).

4. Coneixements del català de l’estudiantat

Coneixements de català declarat per l’estudiant a la matrícula (percentatge). Curs 2012/13 
Parla Llig Escriu Entén

Correctament o 

bastant bé

85,74 91,98 82,51 94,47

Amb dificultat o 

no gens

13,26 7,16 16,49 4,70

No contesta 0,8 0,8 0,8 0,8

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. 

• Participació en el XI Concurs Universitari de Narrativa Sambori



• Col·laboració en la Festa de Benvinguda 2012. Cursa no competitiva Fem la carrera en 
valencià . 

• Participació en el XI V Premi Vicent Ventura. 
• Col·laboració amb el festival de música en valencià Feslloch.

• Campanya del voluntariat lingüístic.

6. Beques i ajudes

S’han concedit quatre ajudes destinades a la realització o assistència a congressos, jornades o a
activitats amb el valencià com a llengua vehicular i s’han atorgat quatre ajudes per a la realització
de tesis, projectes docents o treballs d’investigació en valencià, l’any 2012.

7. Idioma de les tesis llegides

L’idioma de les tesis llegides a la Universitat Jaume I l’any 2012, segons la informació facilitada pel
Servei de Gestió de la Docència i Estudiants.

Llengua Tesis Percentatge

Valencià 3 3,89

Castellà 62 80,52

Anglès 12 15,59

Total 77

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 2012. 

Idioma Entrades:

nombres

absoluts

Eixides:

nombres

absoluts

Entrades:

percentatge

Eixides:

percentatge

Anglès 53 39 0,18 0,46

Castellà 9.450 2.639 32,48 31,26

Francès 16 3 0,05 0,02

Valencià 19.565 5.760 67,25 68,23

Alemany 8 3 0,02 0,02

Total 29.092 8.444

Estudi comparatiu del percentatge de les eixides des de l’any 2008 a l’any 2012:
Any 2008 Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012 

Alemany 0 0 0,02 0 0,02

Anglès 0,06 0,12 0,02 0,26 0,46

Castellà 21,31 25,75 29,79 31,95 31,26

Francès 0,03 0,09 0,01 0,01 0,02

Valencià 78,58 73,98 70,15 67,75 68,23

Altres 0,04 0,01 0 0,01 0

Si comparem els documents que han eixit en valencià pel Registre General durant l’any 2012 amb



els d’anys anteriors veurem que hi ha hagut un lleuger augment de 0,48 punts sobre l’any 2011,
però encara mantenim una diferència de 10,35 punts respecte del 2008. El castellà ha baixat també
molt lleugerament, 0,69 punts en benefici del valencià i de l’anglès.

Àrea de Llengües Estrangeres

Durant el curs 2012-2013 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 com a llengua d’arribada.

Entre els principals tipus de textos per traduir o corregir tramitats o realitzats per l’Àrea podem citar
els següents: certificats de molts diversos tipus, convenis i acords, formularis, normatives (com ara
la  normativa  acadèmica  de  màsters),  calendaris,  procediments  i  instruccions  de  matrícula,
informació  sobre  la  universitat  en  general  (presentacions,  guia  institucional),  sobre  accions
específiques (per exemple, del programa d’ambaixadors i ambaixadores) i sobre estudis (díptics de
grau, pàgines web), guies docents, monografies de màsters, informació de màsters per al s uplement
e uropeu al t ítol, ofertes tecnològiques, aplicació de l’UJI per a mòbils, etc. 

Des del juliol de l’any passat hem acceptat 172 sol·licituds de traducció o correcció, 8 de les quals
es troben ara mateix en curs. D’aquestes, hi ha encàrrecs que no arriben via formulari, com el cas de
les guies docents, que suposen un gruix important de la feina feta (i que de fet, encara es troba en
curs de realització).

A més,  seguim rebent  nombroses  consultes  de diferents  tipus  (terminològiques,  professionals,  i
també de traducció o correcció de paràgrafs, frases o paraules soltes). 

D’altra banda, d ’acord amb la decisió presa a l’abril del 2012, durant aquest curs no s’han gestionat
tampoc encàrrecs de traducció i correcció en llengües estrangeres de documents de recerca, a causa
de les restriccions a què el Servei es veu sotmès per a contractacions i per poder gestionar tots els
encàrrecs que ens arriben.  En aquest  sentit,  convé recordar  que els  recursos  humans de l’Àrea
continuen sent els mateixos que fa catorze anys, quan es va crear, i com que la demanda ha crescut
molt, ha calgut anar retallant o externalitzant alguns dels serveis oferts. 

A banda de les tasques diàries, convé destacar la participació en dos projectes interuniversitaris: 

1) “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. 

 2) “Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès”. Aquest
projecte ha donat com a fruit la publicació del manual que descriu el títol del projecte.  Es tracta
d’un material de suport a l’estratègia d’internacionalització de les universitats, pensat per a docents,
investigadors, personal d'administració i serveis i professionals de la llengua. El manual ofereix
criteris per a la redacció i la traducció de textos institucionals, a més d’eines i recursos addicionals, i
respon així al repte de garantir la qualitat i la coherència dels documents que les universitats de la
Xarxa Vives publiquen en anglès. Ha estat elaborat per la Secció d’Anglès del Grup de Treball de
Qualitat Lingüística de la Xarxa. 

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. Cal destacar la correcció de les guies docents dels graus i
màsters de l’UJI, . 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  el  Servei  d’Activitats  Socioculturals,  el  Servei
d’Esports i 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  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 i impulsar 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. 
• 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 Adrián (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.)
• Juan Antonio Baigorri García (Esmalglass S.A.)

• Juan José Benavent Estrems (Keraben S.A.)
• José Benlloch Fernández (Ajuntament de Vila-real)

• Julian Bolinches Sánchez (Iberdrola S.A.)
• Carlos Cabrera Ahís (Ceracasa)

• José Ramón Calpe Saera (Ajuntament de Borriana)
• Óscar Clavell López (Ajuntament de la Vall d’Uixó)

• 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 d’Almassora)

• Ignacio Ferrer Ros de Ursinos (Caixa Rural Castelló)
• Julio García Sainz (Ferro Spain S.A.)

• Jesús Ger García (Marina d’Or-Loger S.A.)
• Enrique Gimeno Escrig (Facsa)

• Federico Michavila Pallarés (Torrecid S.A.)
• Manuel Monfort Tena (Transportes Monfort S.A.)

• Juan José Monzonís 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.)

• Virgilio Ruiz Moreno (Azuliber 1, 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)
• Enrique Vicedo Madrona (BP Oil 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 
• María 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 Barragán 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

• Andrés Marzal Varó 
• Javier Moliner Gargallo

• M. José Morte Ruiz
• Enrique Pallarés Tortosa 

• María Victoria Petit Lavall 
• Sebastián Pla Colomina 

• Luis Prades Perona
• José Sos García

Secretari
• Cipriano de Mesa Díaz (Director de la Fundació)



Patronos

A l’any 2012, conformaren la FUE-UJI un total 36 patrons: 

Universitat  Jaume  I;  Confederació  d’Empresaris  de  Castelló;  ASCER;  Autoritat  Portuària  de
Castelló; Ajuntament de Benicàssim; 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; Caixa Almassora; Caja Rural Castellón; Ceracasa S.A.; Cerámicas Aparici S.A.; Civis
Hoteles; Diputació Provincial de Castelló; Ecocat S.A.; Esmalglass S.A; Facsa; Ferro Spain, S.A.;
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.; Torrecid S.A.; Transportes Monfort S.A.; UBE Chemical Europe S.A.

Estructura organitzativa 

L’estructura  organitzativa  de  la  Fundació  Universitat  Jaume I-Empresa  es  configura  segons les
activitats  que  habitualment  realitza  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, per les seues 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 R+D+i
• Àrea de Formació

• Àrea d’Ocupació, Autoocupació i Pràctiques Formatives
• Àrea d’Administració

• Àrea d’Informàtica i Comunicació

R+D+i

Des  del  Departament  de  R+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 54 convenis de col·laboració
i assistències tècniques. 

Al 2012 s’han aprovat tres projectes del Programa del CDTI entre l’empresa Heliotec 2006 S.L., el
Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció de l’UJI i la FUE-UJI.

A finals del 2012 es va iniciar el Programa, emmarcat en la convocatòria d’ajudes de la Conseller i
a  d’Educació,  Formació  i  Ocupació,  per  a  estades  de  personal  investigador  en  empreses  de  la
Comunitat Valenciana pel 2013. 

Formació 

A l’àrea de formació es van realitzar un total de 104 accions formatives de diversa envergadura que
versen sobre temes variats i amb 1,708 alumnes en total i amb més de 9.700 hores de docència.

Es van signar dos convenis de col·laboració en temes de formació amb el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) i el Cambridge Institut. 

Durant el 2012 es va ampliar la formació “Live Learning” basada en videosessiones en directe a
quasi tots el cursos orientats a professional superiors i directius. 

En 2012 la Fundació va gestionar gratuïtament a més de setanta empreses les bonificacions de la
Fundació Tripartida.



El  Club  de  Recursos  Humans,  que  va  nàixer  dins  de  la  FUE-UJI,  persegueix,  entre  els  seus
objectius, cobrir les expectatives d’informació, coneixement, formació, desenvolupament, relació i
interacció dels seus membres. Al 2012 el Club va comptar amb 147 socis. Al llarg de l’any es van
realitzar vuit  tallers i  una jornada amb la presència del catedràtic d’economia de la Universitat
Ramon Llull, Santiago Niño Becerra al Paranimf de l’UJI.

A l’àrea de Congressos s’han realitzat un total de 16 esdeveniments, amb 1.020 participants.

Pràctiques externes extracurriculars 

Quant al Programa de Pràctiques Externes Extracurriculars , destinat a alumnes dels últims cursos i
alumnes de postgrau, la Fundació va proporcionar 1.003 estades i es van signar 112 nous convenis
amb diferents entitats, i continuen vigents 1.388 convenis de cooperació educativa amb empreses
que acullen estudiants en pràctiques. 

Els perfils més sol·licitats per les empreses corresponen a les titulacions de Ciències Empresarials i
ADEM, Enginyeria Informàtica (tècnica i superior) i Enginyeria Industrial (tècnica i superior) . 

Fòrum Jovellanos de Foment Empresarial

Des del Fòrum Jovellanos, s’ha participat de forma molt activa en activitats de caràcter emprenedor
tals com Enreda’t Castelló 2012 i el Dia de la Persona Emprenedora de la Comunitat Valenciana i
de Castelló. A més, col·labora amb EADE Consulting a través del patrocini d’un dels premis en el
Concurs CreaEmpresa, al treball amb major perspectives d’ocupació 

Centre associat al SERVEF

A l’abril de 2012 va finalitzar l’autorització administrativa com a Centre Associat del SERVEF de
la Fundació Universitat Jaume I-Empresa. Com a conseqüència de la reforma escomesa pel Servef
al gener de 2012, s’han extingit les homologacions dels centres associats en matèria d’intermediació
laboral.

tumeves.com

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. L’any 2012 ha rebut més de
207,484 visites i  va comptar amb 169 videopresentacions i 250 empreses registrades.

Informàtica

Al Departament d’Informàtica es ressalta la migració a Google Apps i  el canvi del sistema d’aula
virtual de la Fundació. S’han continuat millores en funcionalitats de la pàgina w eb de la Fundació,
de tumeves.com i de FUE-Facil. 

Comunicació

En Comunicació s’han enviat un total de 196 notes de premsa plasmades en 349 aparicions en els
mitjans de comunicació escrits. 

La FUE-UJI té una participació molt activa a la xarxa social de Facebook (amb 2.044 amics i 828
m’agrada)  i  Twitter (amb  781  seguidors)  des  del  2009.  En  2010  es  va  ampliar  a  la  xarxa
professional Linkedlin (amb 712 contactes). I des del 2011, disposa d’un Canal en Youtube (amb
22 vídeos) on es poden visionar els vídeos corporatius de l’entitat,  dels nostres professors, dels
congressos i jornades. 

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 du a terme l’entitat. Aquesta informació es difon en format electrònic. En



total es remet a més de 15.000 destinataris.

Amb caràcter  mensual,  el  butlletí  “elfue.com”  recull  les  principals  actuacions  que organitza  la
Fundació, així com altres d’interès general. Aquesta informació s’envia, en format pdf a més de 700
persones.

La Fundació al 2012 va rebre el  Premi de la Federació Valenciana d’Associacions de Malalts
d’Alzheimer (FEVAFA) per  la  labor  realitzada  en  l’organització  de  l  IV Congrés  Autonòmic
d’Alzheimer , celebrat a Castelló en 2011. 

Fundació Isonomia

Presentació

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, entitat privada sense ànim de lucre depenent de
l'UJI,  té  com a  finalitat  la  promoció  de  la  igualtat  efectiva  de  dones  i  homes  així  com altres
col.lectius desafavorits. 

Els seus principals objectius son: 
• Promoure la formació en igualtat de gènere: grau, postgrau així com la formació contínua de 

capacitació i de reciclatge.

• Valorar l'impacte de la desigualtat entre dones i homes i dissenyar alternatives que permetin 
minimitzar les seves 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.

El curs 2012-2013 cal destacar el treball dut a terme per la Fundació Isonomia-Universitat Jaume I
fent de la Universitat Jaume I una universitat pionera en la inclusió de la igualtat en els estudis de
postgrau,  en  activitats  universitàries  extraacadèmiques  i  formació  permanent  així  com  en  la
promoció de la igualtat en tota la província de Castelló a través de la Xarxa de Municipis Isonomia. 



En reconeixement d'aquest esforç va estar guardonada amb el IV Premi Violeta pel Compromís
Institucional  contra  la  Violència  de  Gènere  per  les  Joventuts  Socialistes  d'Espanya  el  25  de
novembre de 2012.

La Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat

La Fundació Isonomia ha aconseguit mantindre la Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat
efectiva de dones i homes i apropar la igualtat a la majoria de pobles de la província de Castelló -i
altres províncies- a través de les seves principals activitats. 

Principals activitats

La formació en matèria d'Igualtat 

Formació Postgrau per línia
• Màster universitari en igualtat i gènere en l'àmbit públic i privat

(interuniversitari) [60 ECTS]. V i VI Edició.
• Curs de Postgrau “Especialista en agent d'igualtat ” [33 ECTS]. III

Edició. 

• Curs de Postgrau “Especialista en intervenció amb homes en
igualtat, gènere i masculinitats” [22 ECTS]

Formació continua i permanent 

Per línia
• Curs “En el gènere informàtic... Iguala't” . [40 hores].
• Curs “La igualtat de dones i homes a l'UJI “- 2ª edició. [20 hores].

• Curs “Definició de vocacions i orientació professional: trencant estereotips de gènere” - 2ª 
edició [30 hores].

• Curs “comunicació inclusiva (nivell 1)”. [20 hores].

• Curs “Igualtat efectiva entre dones i homes (bàsic)”. [20 hores].

Presencial
• Tertúlies d'igualtat. [10 hores].

• Tallers Isonomia “Les relacions de bons tractes com a estratègia preventiva de la violència de 
gènere”. [10 hores].

• Tallers Isonomia “Debat sobre el sexisme als mitjans de comunicació”. [10 hores].

• Jornades “Noves masculinitats i transformacions socials”. [10 hores].
• Seminari “La igualtat de dones i homes als mitjans de comunicació”.

• Seminari “El dret a la igualtat de dones i homes a les TIC”.

Formació a la carta

Per línia
• Curs “Conciliació de la vida familiar, personal i laboral”. [125 hores]. UJI.

P resencial 
• Curs “L'aplicació de la igualtat d'oportunitats entre homes en l'educació infantil i primària”. 

[20 hores]. IOCUM - Gestió esportiva i educativa.

• Curs “Avancem en igualtat”. [20 hores]. CEFIRE Castelló.



La Investigació

Acadèmica
• Fundació Isonomia participa en el Centre de Coordinació d'Estudis de Gènere de les 

Universitats Públiques Valencianes.
• Grup d’Investigació Isonomia [Interdisciplinar]

• VI Seminari internacional sobre l'aplicació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
Igualtat Efectiva de dones i homes. La presència equilibrada a l'àmbit de la participació política
i en les institucions de l'Estat: tres models diferents França, Islàndia i Espanya. 6, 7 i 8 de maig 
de 2013. UJI.

 

• IX Congrés Estatal Isonomia: Empreniment amb perspectiva de gènere a l'economia social.
• VIII Seminari contra la Violència de Gènere. Aprenem per al bon tracte o per a la violència? 22

novembre de 2012.UJI.

Grups de Treball Social
• Grup de Treball al voltant de la Discapacitat

• Grup de Treball al voltant del Desenvolupament Local Igualitari

Projectes 

Projecte Emprende-dona. 2012.

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Programes d’Interlocució i Participació Social
• CIUDATANES/13 

• Activitats al voltant del 8 de març. Març 2013.
• Plataforma ciudatana de participació i control sobre la igualtat

d’oportunitats.

• Cicle de conferències, col.loquis i xerrades al voltant de la igualtat i
la prevenció de la violència de gènere.

• Exposicions fotogràfiques per a la promoció de la igualtat. 



Publicacions
• Actes del IX Congres Estatal Isonomia.

• Actes de VIII Seminari Estatal Isonomia contra la Violència de Gènere. Aprenem per al bon 
tracte o per a la violència?

• Butlletí Redisonomia.

Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació
de la Comunitat Valenciana

Introducció 

Amb data 12 de desembre de 2006, Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la
Comunitat Valenciana va quedar constituïda mitjançant la corresponent inscripció d’aquesta 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 regis
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. 

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. 

Actuacions més significatives realitzades durant el curs 2012/13 

En compliment de l’objecte fundacional i dels acords del Patronat i de la Comissió Executiva de la
Fundació General de la Universitat Jaume I, les actuacions desenvolupades durant el curs 2012/13
s’han  realitzat  des  de  les  diferents  unitats  o  àrees  de  gestió  de  l’entitat:  Àrea  de  Gestió
Administrativa i Recursos Humans, Àrea de Gestió d’Activitats, i l’Àrea de Comunicació. Aquests
grups  de  treball  porten  a  terme,  sota  la  coordinació  de  Gerència,  les  tasques  de  gestió  i
d’administració pròpies de l’entitat, la gestió de les actuacions definides en els diferents programes
de col·laboració amb la Universitat Jaume I, així com la gestió vinculada amb la informació, la
comunicació i les relacions amb els mitjans, respectivament. 

A. Signatura de convenis de col·laboració 
• Tercer 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. 

• Conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat Jaume I de Castelló encarrega la 
gestió i desenvolupament del programa “Estiu Jove” a la Fundació General de la Universitat 
Jaume I. 

• Conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat Jaume I de Castelló encarrega a la 
Fundació General de la Universitat Jaume I la gestió i desenvolupament d’accions per a 
impulsar i fomentar la comunicació, informació i divulgació de diferents activitats en l’àmbit 
socioeducatiu. 

• Conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat Jaume I de Castelló encarrega a la 
Fundació General de la Universitat Jaume I el servei de suport i gestió de determinades 
actuacions del programa Campus Obert. 

• Concert de col·laboració per a la realització de pràctiques formatives no laborals d’alumnat de 
la Fundació Síndrome de Down de Castelló en la Fundació General de la Universitat Jaume I. 



B. 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 2013, amb el pressupost i la seua memòria explicativa. 

• Els comptes anuals de 2012, amb el balanç, el compte de resultats i les memòries de gestió 
econòmica i d’activitats fundacionals. 

C. 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 13 del Patronat es va portar a terme el 14 de desembre de 2012, en la qual es 
va aprovar el pla d’actuació de la Fundació per a l’any 2013, amb el pressupost i la seua 
memòria explicativa. 

• La 14a reunió del Patronat es va celebrar el 13 d’abril de 2013, en la qual es van aprovar dels 
comptes anuals de l’exercici 2012 de la Fundació. 

D. Programes i activitats desenvolupades per la Fundació 

Les  principals  activitats  que  l’entitat  ha  portat  a  terme durant  el  curs  2012/13,  en  l’àmbit  del
conveni marc de col·laboració signat entre la Universitat Jaume I i la Fundació General, han segut
els següents: 

1.- Suport 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. 

La Fundació  General,  en col·laboració  amb la  Universitat  Jaume I,  abans  de la  finalització de
cadascun dels dos semestres del curs acadèmic 2012/13, ha portat a terme diferents tasques que
configuren el procés de l'avaluació docent del professorat durant aquest període lectiu, entre les
quals cal destacar: 

• Suport i atenció al professorat en les reserves, i planificació de les dates i horaris de les 
enquestes. 

• Coordinació del desenvolupament de les enquestes a l'alumnat en els períodes oficials, així 
com la realització de les enquestes anticipades i retardades que es duen a terme fora d’aquests 
terminis, per necessitats de la programació docent. 

• Col·laborar en la revisió de la documentació, i realitzar la digitalització de les dades i 
informació obtinguda. 

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  2013  s’ha  celebrat  la  setzena  edició  l’Escola  d’Estiu  dels  xiquets  i  xiquetes,  programa
d’activitats  que  depen  del  Vicerectorat  de  Fundacions  i  Responsabilitat  Social,  i  gestiona  i
desenvolupa la Fundació General de l’UJI en col·laboració amb el Servei d’Esports. A través del
conveni de col·laboració signat amb la Universitat Jaume I, la Fundació ha gestionat i 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. 

3.-  Desenvolupament  d’accions  informatives  i  de  comunicació  amb  entitats  públiques  i
privades. 

La Fundació General, en col·laboració amb la Universitat Jaume I, té entre les seues funcions més
rellevants promoure i fomentar la investigació i el desenvolupament tecnològic en qualsevol dels
seus vessants científic, humanístic i tècnic, donar suport a la gestió d’infraestructures i serveis, així
com cooperar en el compliment de les funcions pròpies de la Universitat, entre les quals es troben
totes aquelles activitats que contribueixen a potenciar les relacions amb les organitzacions i entitats
que dinamitzen el seu entorn social 

Amb aquest objectiu, la Fundació General col·labora en el suport a la gestió i desenvolupament de
les següents activitats, entre altres actuacions adients: 

• Gestió i actualització del Llibre Taronja i Llibre Blanc. 

• Suport a la Finestra Única. 
• Organització del Congrés Obert i Virtual Castelló 2020. 

• Altres activitats de comunicació i difusió. 

4.- Col·laboració en la gestió de beques i ajudes a l’estudi. 

Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament formatiu i professional de l’alumnat universitari
que ha destacat pel seu rendiment acadèmic, la Fundació General, en estreta col·laboració amb els
òrgans  i  estaments  universitaris  amb  competències  sobre  beques  i  ajudes,  alumnat  i  postgrau,
participa activament en totes les àrees que configuren la gestió de les convocatòries, processos de
selecció i adjudicació de les següents beques i ajudes: 

• Beques per a la realització d’estudis de màster a la Universitat Jaume I, finançades pel Banc 
Santander. 

• Beques per a la realització d’estudis de postgrau en la Universitat Jaume I, finançades per la 
Fundació Balaguer-Gonel Hermanos. 

• Ajudes a la matrícula per a l’alumnat de grau i dels plans antics de la Universitat Jaume I. 

• Ajudes a l'estudi per a l'alumnat que ha superat les proves d'accés a la Universitat Jaume I. 

5.- Suport a la gestió i promoció d’estudis de postgrau. 

Per a contribuir i potenciar el procés formatiu de les titulades i titulats universitaris, és de capital
importància promocionar i recolzar els 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, entre les que cal destacar: 

• 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 TICs. 

• 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 2012/13 s’ha portat a terme la promoció i el suport a la gestió de diversos màsters que, en les
respectives àrees del coneixement, imparteix la Universitat Jaume I, la qual cosa ha constituït un
valuós mecanisme per a potenciar la seua acceptació i major demanda per part de l’alumnat. 

6.- Accions de suport a la gestió de l’activitat investigadora i innovació tecnològica. 

El  Marc  de  Qualitat  de  la  Universitat  Jaume I  considera  els  clients  i  usuaris  de  la  institució,
persones  i  entitats  que  requereixen  els  seus  serveis  i  la  seua  col·laboració,  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 aconseguir una millora contínua dels serveis que
s’ofereixen. 

Amb aquest objectiu, la Fundació General, en col·laboració amb l'Oficina de Promoció i Avaluació
de la Qualitat (OPAQ) i altres estaments universitaris, duu a terme les enquestes de satisfacció a les
organitzacions i entitats que contracten projectes d’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. 

Parc Científic, Tecnológic i Empresarial de la
Universitat Jaume I, S.L.

Durant l’exercici 2012 aquestes han estat les accions més rellevants realitzades per Espaitec : 

Les infraestructures  

Amb una zona urbanitzable de 64.776 m 2 , amb superfície  construïble de 94.500 m 2 , amb 22
parcel·les de fins a cinc plantes per edifici,  comptem ja amb tres edificis construïts:  Espaitec 1 ,
edifici incubadora del Parc amb empreses derivades i emergents , Espaitec 2 , C entre d’ i ntercanvi
de c oneixement i i nnovació, destinat a empreses en fase de creixement, i l’edifici Walhalla, primer
projecte tractor d’ Espaitec i Data Center de l’empresa Tissat. 

Inauguració Espaitec 2, Centre d’intercanvi de coneixement i innovació

El Parc Científic Tecnològic i  Empresarial  de la Universitat  Jaume I de Castelló,  Espaitec ,  va
inaugurar, el 10 de setembre de 2012, el Centre d’ i ntercanvi de c oneixement i i nnovació, Espaitec
2 , edifici del p arc per a empreses de base tecnològica en fase de creixement i consolidació . 

L’edifici  té  capacitat  per  a  20  empreses  innovador es d’alta  i  mitjana  tecnologia ,  en  fase
d’acceleració i creixement. Des que finalitzaren els treballs d’adaptació d’espais, vuit empreses de
base  tecnològica ja s’ hi  han instal·lat  i  altres tres preparen la  documentació per a realitzar les
sol·licituds d’ instal·lació . 

El projecte finançat per l’antic Ministeri de Ciència i Innovació  comptà amb un pressupost total
concedit de 11.715.677 €, dels quals l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes de la Universitat Jaume I
(OTOP) ha utilitzat  9.521.073,79 €,  la qual cosa suposa un considerable estalvi de  més de dos
milions d’euros en l’ execució del projecte. 

Des que finalitzaren les obres de l’edifici, a l’octubre de 2011, i després de la realització de diversos
treballs  d’adaptació  d’espais  a  les  necessitats  tècniques de  les  empreses,  cinc  firmes  de  base
tecnològica ja realitzen activitats  en les noves instal·lacions d’ Espaitec .  ActualTec Innovación
Tecnológica, SL, Ingenieria y Soluciones de Movilidad, SL, Mediciones y Corrosion, SL, i Biotica



Bioquimica  Analitica,  SL van  ser traslladades  des  de  l’edifici  d’investigació  1  a  les  noves
instal·lacions  del  Parc.  D’altra  banda,  l’empresa  Sofistic  Telematic  Security  va  passar de  ser
empresa virtual a empresa física, instal·lada a l’ Espaitec 2. 

A més, recentment, s’ hi han instal·lat les firmes: Outcomes 10, la qual va passar del primer edifici
del Parc al segon i altres dues noves empreses amb vinculació virtual s’hi han instal·lat: PayNoPain
Solutions, SL, i Ceteck Civera Tecnologia, SL. 

Elaboren la  informació corresponent per a tramitar les sol·licituds:  e-Commfactory i Soluciones
Cuatroochenta. 

El Centre d’ i ntercanvi de c oneixement i i nnovació està destinat a acollir aqueixes empreses del
Parc, les quals,  després de superar els primers tres anys de vida a l’edifici incubadora Espaitec 1,
continuen creixent. Així mateix, s’hi instal·laran empreses externes de base tecnològica nascudes i/o
covades en uns altres centres i fortament innovadores, amb un alt component científic i tecnològic, i
que decidisquen estar  connectades a  l’ecosistema de la  Universitat  Jaume I  i  al  sistema global
d’innovació a través del Parc. 

 L’edifici  ha estat  construït  amb la  consideració de les  tres  tipologies  bàsiques d’empreses que
puguen sol·licitar  instal·lació . Per això, compta amb 12 locals-oficina, orientats a empreses TIC;
quatre  tallers-nau industrials,  per  a  projectes  amb necessitats  de  manipular  maquinari,  equips  i
instrumental o plantes pilot, i quatre laboratoris, dirigits a empreses d’assa ig s i prestació de serveis
amb equipament científic més sofisticat, tots aquests amb zones administratives i distribuïts en cinc
plantes. 

Per plantes, el soterrani disposa de 78 places de pàrquing i xicotets magatzems per a les empreses. 

A la planta baixa i la primera planta s’hi han instal·lat els laboratoris i tallers, els quals compten
amb una planta de laboratori-taller i un entresolat, a la primera planta, com a zona administrativa i
de gestió . La segona planta ha estat concebuda com a zona comuna d’espais compartits de l’edifici.
Compta amb quatre sales de reunions, una sala multiusos amb capacitat per a 100 persones, zona de
descans, una cafeteria-sala de venda automàtica, així com dues terrasses practicables enjardinades,
una vinculada a la zona de descans i una altra a la sala multiusos. Planta dotada amb connectivitat
Wi-Fi i mitjans audiovisuals. 

La tercera, quarta i cinquena planta han estat destinades a quatre oficines diàfanes per planta amb
tres despatxos individuals interiors en cada una d’aquestes. Espais concebuts per a empreses, el
treball dels quals gira al voltant de les tecnologies de la informació i les comunicacions, així com
per a empreses d’ assessoria , consultoria i enginyeria . 

Per  últim ,  la  planta  de  coberta  conté  les  instal·lacions  de  l’edifici  amb  panells  fotovoltaics,
màquines  de  climatització i  ventilació i  la  góndola , destinada a  la  neteja  i  manteniment de la
fatxada. 

A plena capacitat, Espaitec 2 albergarà 20 empreses/entitats, amb un potencial de facturació de fins
a 40 MM€, i una creació i/o consolidació d’uns 400 llocs de treball d’alta qualificació. S’ha previst
tindre ocupat l’edifici al 100% en quatre anys . 

Des del punt de vista arquitectònic , d’acord amb les altes exigències tecnològiques exigides per un
entorn  cientificotecnològic i  innovador,  com  Espaitec ,  l’edifici  Espaitec 2  ha  obtingut  la
qualificació energètica B, això suposa una  reducció  d’emissions de CO 2 durant la vida  útil de
l’edifici del 42% respecte dels actuals edificis de nova construcció . 

El consum d’ energia anual es redueix en quasi un 50% gràcies a què els locals es projecten per a un
funcionament  autònom de les instal·lacions, a partir d’un comptador individualitzat dels consums
d’aigua, electricitat i gas. Però, sobretot, cal destacar les mesures, preses per l’OTOP en el disseny
de l’edifici, que preveuen, entre altres: fa çane s i cobertes de policarbonat d’un alt grau d’aïllament



i  una  forta  inèrcia  tèrmica per  a  reduir  les  pèrdues energètiques ;  sistema de  climatització de
qualificació energètica A+ de refrigeració per volum variable amb recuperació ; 72 panells solars
que aprofiten l’ energia del sol per a convertir-la en electricitat i reduir-ne el consum elèctric i l’
emissió de CO 2 a l’atmosfera; il·luminació basada a fer arribar la màxima quantitat de llum natural
al  màxim nombre de dependències i paviments de gres porcellànic obtingut de material  reciclatge
en un 95%. 

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  derivades,  sorgides  de  grups  d’investigació;  es
remarca, perquè 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 i les investigadores de l’UJI.
Per a aconseguir-ho , s’han realitzat entre altres les activitats següents: 

Visita de l’estudiantat de la St. Edward’s University, de Texas, a les instal·lacions d’ Espaitec
per a conèixer l’ecosistema d’innovació i emprenedoria castellonenc 

Amb l’objectiu de conèixer l’ecosistema d’innovació i la iniciativa emprenedora de Castelló, un
grup d’estudiantat nord-americà ha visitat les instal·lacions d’ Espaitec . 

Després  d’una  ràpida  visita  a  les  instal·lacions  del  Parc,  Juan  Antonio  Bertolín,  responsable
d’Innovació i Projectes d’Espaitec, ha realitzat una breu explicació sobre la trajectòria d’ Espaitec i
els  serveis  oferits  a  empreses,  amb  especial  atenció  al  servei  e’InnoBridge per  a  la
internacionalització d’empreses de base tecnològica. 

Presentació de l’IMPIVA del Pla d’incentius a l’ emprenedoria i innovació 

El dia 11 de juny va tindre lloc, a la sala de premsa de l’edifici de Rectorat de la Universitat Jaume I
de Castelló, la presentació del Pla d’incentius a l’ emprenedoria i innovació de l’IMPIVA, l’Institut
de la Mitjana i la Xicoteta Indústria Valenciana. Es va tractar de la primera jornada itinerant que
l’IMPIVA impartia  per  tota  la  Comunitat  Valenciana  amb  l’objectiu  de  donar  a  conèixer  dos
programes  destinats  a  fomentar  la  creació  d’empreses  de  base  tecnològica,  d’una  banda,  i  el
creixement  de  les  existents  per  l’altra;  programes  per  a  fomentar  una  economia  basada  en  el
coneixement dins de la Comunitat Valenciana. 

El Pla d’incentius a l’ emprenedoria i innovació es basa en les següents línies d’actuació: 

Programa de creació d’EBT, el qual considera com a accions incentivables les despeses i inversions
necessàries  per  a  dotar-se de l’equipament  i  tecnologia adequats  per  a  desenvolupar  l’activitat.
Cobreix  fins  al  75% dels  costos  i  entre  les  despeses  incentivables hi  ha  els  recursos  humans,
inversions (equips i patents , entre d’altres) i serveis externs. 

Programa  de  suport  al  creixement,  llançat  per  a  incentivar  la  contractació  de  consultoria
especialitzada en la preparació del Pla de creixement i documentació complementària necessària per
a la interlocució amb potencials inversors, buscar la incorporació de capital o recursos permanents
en l’empresa per a possibilitar el salt endavant. L’ajuda cobreix fins al 75% dels costos elegibles i
les despeses incentivables són serveis externs de consultoria. 

Durant  les  sessions  impartides  pel  personal  de  l’IMPIVA,  qui  dirigeix  i  gestiona  el  Pla i  els
programes, tant d’incentius com de préstecs, es va seguir el següent ordre del dia: 

• Pla d’incentius. 
• Programes EBT i creixement de l’IMPIVA. 

• Préstecs participatius emprenedors ENISA i IVF.

 



Jornada d’Eficiència Global Aplicada a Indústries i Infraestructures a la ciutat de Castelló

Esdeveniment inaugurat el dia 14 juny de 2012 per l’alcalde de Castelló de la Plana i el rector de la
Universitat Jaume I, a la sala de premsa de l’edifici de Rectorat.

L’objectiu  d’aquesta  trobada va  ser donar  cobertura  a  l’excel·lència  operacional  i  eficiència
energètica, tan importants a hores d’ara per a empreses públiques i privades, i donar a conèixer
l’experiència de GE-IP en aquest àmbit, així com les solucions. 

Comptem amb l’aportació de casos pràctics.

Vam conèixer de primera mà la manera en la qual els pot ser útil la plataforma Proficy Software per
a incrementar la productivitat i a dur a terme projectes més rendibles, maximitzar la disponibilitat i
el rendiment dels seus serveis i optimitzar l’eficiència del personal d’operació i administració. 

Compartim i  es  va  debatre  aquesta  informació  amb  altres  usuaris,  integradors,  enginyeries  i
responsables de GE, per a conèixer les dades  reals de mercat i  casos pràctics d’implantació de
solucions Proficy Software en infraestructures (aigua, eficiència energètica, Smart City) i indústries.

Curs de HTML5 i CSS3 a l’UJI 

L’empresa  4TIC,  d’ Espaitec, va  impartir, al  novembre,  un curs  de 16 hores  presencials  per  a
aprendre les últimes novetats sobre HTML5 i CSS3. El curs va tindre lloc a les instal·lacions de
l’UJI i dirigit a estudiantat i professionals del sector TIC de tota la província de Castelló. 

Durant dos caps de setmana, divendres 9 i 16 de novembre, de 16 a 20 h, i dissabtes 10 i 17 de
novembre, de 10 a 14 h, va tindre lloc aquest nou curs organitzat i impartit per la empresa emergent
d’ Espaitec 4TIC, empresa especialitzada en administració i  firma electrònica,  desenvolupament
d’aplicacions per a mòbils, repositoris digitals i transcripció de textos antics, que porta diversos
anys apostant per la formació en tendències i novetats relacionades amb les noves tecnologies a
través d’iniciatives com decharlas .com, entre altres. 

El curs, adreçat a estudiantat i professionals del sector TIC, va girar, entre altres, al voltant de les
següents àrees d’interès: fonaments del HTML i CSS; HTML5 i miniaplicacions JavaScript per a
àudio/vídeo, emmagatzemament web i geolocalització ; navegadors i SEO; disseny d’UX i eines de
productivitat.  L’objectiu  és  que  les  persones  assistents  aprenguen,  entre  altres  funcions,  a
desenvolupar aplicacions web basades en HTML5 i CSS3, a dissenyar pàgines web receptives que
s’adapten a qualsevol dispositiu, substituir codi JavaScript per animacions basades en CSS3, crear i
interpretar  wireframes eficientment i  optimitzar l’ample de banda que consumen les aplicacions
web. 

El curs el van impartir Ricardo Borillo i Sergio Gragera. Ricardo és especialista en Agile i professor
del màster en Desenvolupament Web Avançat i del curs d’especialització en Desen volup ament
Àgil que ofereix la Universitat Jaume I. Sergio desenvolupa en   l’actualitat aplicacions web amb
Sencha ExtJS i aplicacions mòbils amb Android, iPhone i Sencha Touch en 4TIC. 

Campanya solidària de recol·lecta d’ ordinadors i consoles de joc a la UJI 

La Universitat Jaume I de Castelló, en col·laboració amb l’associació Networking Directives de
Castellón  (NDCS),  Fundación DASYC para  el  Desarrollo  de  Acciones  Sociales  y  Culturales  i
Espaitec , i el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l’UJI, van iniciar el 26 de novembre, fins
al 20 de desembre, un programa de recol·lecta d’ ordinadors i consoles de joc per al projecte de
ciberaula infantil que Fundación DASYC coordina en la planta de pediatria de l’Hospital General
de Castelló. 

L’acció,  emmarcada  dins  del  Novembre  Solidari,  promogut  per  NDCS,  tenia  com  a  objectiu
recol·lectar ordinadors i consoles de joc usades que servisquen com a material didàctic i de joc per



als xiquets ingressats a l’Hospital General de Castelló, entre els tres i els 16 anys. 

Sobre  el  projecte  ciberaules de  Fundación  DASYC,  projecte  en  col·laboració  entre  l’Agència
Valenciana  de  Salut  i  la  Fundación  DASYC  para  el  Desarrollo  de  Acciones  Sociales  de  la
Comunidad  Valenciana  (Fundación  DASYC)  per  a  la  intervenció  del  personal  voluntari  de  la
Fundación  DASYC  a  l’Hospital  General  de  Castelló,  per  a  la  realització  d’activitats
d’acompanyament i entreteniment als menors ingressats que puguen, segons el protocol establit,
gaudir del nou espai lúdic del qual disposa l’Hospital, la ciberaula. 

Les activitats dutes a terme per aquest grup de voluntariat de la província de Castelló s’han centrat
en els menors que romanen ingressats en la planta de pediatria de l’Hospital General de Castelló,
concretament en un programa conegut amb el nom de ciberaules familiars que s’inscriu dins de les
iniciatives de la Fundació La Caixa, en col·laboració amb les conselleries de sanitat de les diferents
comunitats autònomes, dirigides a afavorir el desenvolupament integral dels xiquets i dels joves. Hi
ha establides ciberaules per tota la geografia espanyola, atesa la bona acollida i l’èxit que tenen als
hospitals on hi ha xiquets ingressats.

Jornada de Promoció de la Iniciativa Emprenedora entre l’estudiantat de l’UJI

Per  tercer  any  consecutiu,  l’Oficina  d’Inserció  Professional  i  Estades en  Pràctiques  de  l’UJI
(OIPEP) en col·laboració amb la Càtedra Increa i el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la
Universitat  Jaume  I  ( Espaitec )  hem  organitzat  una  jornada  per  a  fomentar  la  iniciativa
emprenedora entre els estudiants i estudiantes de diferents titulacions de l’UJI. 

La jornada va tindre lloc el 21 de desembre de 2012, a la sala multiusos de l’edifici Espaitec 2 , amb
l’objectiu de donar a conèixer les principals eines disponibles en la comunitat universitària per a
fomentar la iniciativa emprenedora, emmarcant-se dins de les accions de difusió de foment de la
iniciativa emprenedora fomentades per la Conselleria d’ Educació de la Generalitat Valenciana. 

En primer lloc, la Càtedra Increa d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge va presentar les diferents
accions formatives i d’assessorament per a la creació d’empreses innovadores. En segon, Espaitec
va  acostar  el  concepte  de  parc  científic,  tecnològic  i  empresarial  als   estudiants,  i  va  donar  a
conèixer els serveis bàsics i avançats oferits per a la creació i creixement empresarial, així com les
instal·lacions disponibles. 

La jornada va finalitzar amb la intervenció de diversos emprenedors que van  explicar-hi la seua
pròpia  experiència.  Ángel López  va  estudiar  Enginyeria  Informàtica  a  l’UJI,  va  participar  en
diversos cursos de la Càtedra Increa i va col·laborar amb diversos grups d’investigació de l’UJI. En
l’actualitat, la seua empresa, Sofistic Telematic Security, dedicada a la seguretat informàtica està
ubicada en l’edifici  Espaitec 2, en fase de creixement. Luciana Reis és el cas d’una emprenedora
nata, en l’actualitat és la sòcia promotora de Promocupón, un nou  mitjà valorat per anunciants i
consumidors que combina  el mitjà imprès amb tots els recursos de l’era digital, web, aplicacions
mòbils  i  multiplataforma de  realitat  augmentada.  Per  a  finalitzar,  SECOT  Castellón,  Seniors
Españoles para la Cooperación Técnica, van explicar el treball desenvolupat per la seua associació,
una  iniciativa  sense  ànim de  lucre  formada  per  executius  jubilats  que  de  manera  voluntària  i
altruista ofereixen la seua experiència i coneixements en gestió empresarial a joves emprenedors,
pimes i ONG. 

Projecte e’livinglab 

L’e’livinglab  d’ Espaitec ,  promogut  per  l’entitat  gestora  del  Parc,  les  empreses  d’aquest  i  la
Universitat  Jaume  I,  és  un  espai  orientat  a  activar,  impulsar  i  estendre  la  capacitat  creativa  i
innovadora  en  tecnologia d’emprenedors,  empreses,  ciutadans  i  ciutadanes  de  la  societat
castellonenca. Pretén ser un entorn comparable al concepte d’«aprenentatge experimental», on els
usuaris estan immersos en un espai creatiu social per al disseny i experimentació del seu propi futur.



El projecte ha estat cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (70%) a  través del programa
Innplanta,  subprograma  dedicat  a  la  implantació  o  millora  d’infraestructures  cient i
ficotecnològiques i l’ adquisició d’equipament d’entitats instal·lades en parcs i la Universitat Jaume
I (30%) ha comptat amb un pressupost total inicial de 996.380 euros. Concebut en diverses fases
programades per a dos anys d’ implementació (2011 i 2012) del qual s’ha executat aproximadament
el 65%. 

En la fase inicial es va assignar un àrea d’Espaitec dedicada a zona de demostració de prototips
desenvolupats per les empreses instal·lades en el Parc en diferents sectors: biotecnologia, sensòrica,
automatismes,  robòtica  i  TICS.  En  aquest  espai  els  diferents  usuaris  dels  serveis  i  productes
exposats  han  pogut  proporcionar  la  seua  retroalimentacio  i  promoure,  així,  la  innovació  en  el
disseny  dels  mateixos.  També  hi  han  pogut  aportar  la  seua  experiència  i  encaixar-la  amb  les
necessitats reals que s’han identificat. 

La primera fase ha comptat amb cinc projectes en els quals van participar set empreses d’ Espaitec :
4TIC, AWD, Biotica, C-Robots, Cité Trade Tech, Ingesom i Xop Fisica. Destaquen entre altres,
àrees com ara la sostenibilitat on Xop Física controlarà el consum d’aigua dels jardins del campus a
través del sensor Humidec®. 

En el sector de la salut, Biótica, empresa encarregada de desenvolupar  tècniques ràpides per a la
detecció i quantificació microbiològiques , controlarà potencials brots de legionel·la en la piscina i
contenidors d’aigua de la Universitat amb l’ús dels seus equips automàtics. 

 La  col·laboració entre  4TIC i  AWD  permetrà controlar  el  nivell  de  contaminació produït  pels
cotxes al campus. 

La  segona fase  del  projecte  ha  tractat  de  desplegar  els  prototips  a  la  resta  d’instal·lacions  del
campus del Riu Sec, i ha configurat una base del Smart Campus. S’ha previst, en una tercera fase,
poder desplegar a la ciutat de Castelló de la Plana algun dels prototips, dins del projecte de Smart
City. L’objectiu és que aquests prototips passen a ser productes innovadors  reals que cobrisquen
necessitats  existents  perquè,  a  mitjà  termini,  siguen  extensibles  a  la  resta  de  la  província  i,
posteriorment, a la resta de la geografia . 

La proposta, presentada per Espaitec, forma part de l’European Network of Living Labs (ENoLL),
l’objectiu de la qual és contribuir a la creació d’un sistema d’ innovació dinàmic europeu, basat en
el suport a la investigació cocreativa enfocada a l’usuari final. 

Espaitec  lidera ara la posada en marxa de l’e’livinglab en l’entorn del campus de la Universitat
Jaume I, la qual cosa suposarà la translació de l’actual campus a un denominat Smart Campus, en el
qual productes avançats tecnològicament , es posaran a disposició de la comunitat universitària a fi
de millorar la qualitat de vida en l’entorn i involucrar-la en el desenvolupament de productes més
innovadors gràcies a la participació i a la retroalimentació com a usuaris finals ( democratització de
la  innovació ).  És el  que  podríem denominar proveïment participatiu  simbiòtic, ja que totes les
persones participants es beneficiaran dels resultats obtinguts. 

En l’e’livinglab participen experiments, projectes tant de les empreses vinculades al Parc Científic,
Tecnològic i Empresarial de l’UJI com de grups d’ investigació de la mateixa Universitat. 

En la primera fase de l’e’livinglab s’han posat en marxa 16 projectes molt avançats tecnològicament
i que permetran resoldre necessitats identificades al campus de la Universitat Jaume I de Castelló. 

Els projectes són: 
• Equip  de  detecció de  Legionella  pneumophila , amb  dos  procediments:  per  procediment

automàtic s’ instal·larà a les zones d’ acumulació d’aigües i aire condicionat de la Universitat.
Per procediment manual s’ instal·larà a les zones d’ acumulació d’aigües i aire condicionat de
la Universitat. 



• Conductímetre:  disseny d’un sistema de control de reg,  conductivitat  i  humitat  a les zones
enjardinades  del  campus,  per  mitjà  de la  lectura,  en  temps  real, dels  valors  a  través d’un
conjunt de sensors dispersos per diferents plantacions. 

• Disseny de sistema en RFID: per al seguiment d’atletes en recorreguts pel campus, on cada
atleta disposarà d’un xip i a través de pals amb el sistema d’antena es monitoritzaran distàncies
i temps i així es poden calcular esforços. Accessible a través de la plataforma web 2.0. 

• Disseny  d’un  sistema  de  gestió de  llibres  per  mitjà  d’etiquetes  intel·ligents  i  arcs  de
radiofreqüència (RF) que s’ ubicarà a la Biblioteca de la Universitat Jaume I. 

• Disseny de  dos  robots  de  telepresència:  un  per  a  la  recepció i  un  altre  per  a  la  sala  de
videoconferències. 

•  Disseny d’un sistema de control  de temperatura (Termocont) per a  controlar  sistemes   de
refrigeració de servidors  a  l’Institut  Universitari  de Plaguicides  i  Aigües  (IUPA),  ubicat  al
campus de la Universitat Jaume I. 

• Disseny d’un arbre solar i eòlic (Flower Power) totalment autònom a instal·lar al campus, com
a punt de  reunió social incorpora,  a més de  còmodes seients i  il·luminació led nocturna, un
sistema de càrrega per a mòbils i portàtils , així com garanteix el confort. 

• Disseny d’un sistema de  pagament  TPV per  a  processos  de  matriculació dels  estudiants  i
estudiantes de la Universitat Jaume I amb l’ús de pantalles multitàctils . 

• Disseny de bústies innovadores per a la correspondència de les empreses ubicades en el Parc
Científic i Tecnològic.

• Control intel·ligent de l’apagat de la llum i l’aire condicionat quan el despatx està buit . 

• Disseny d’un sistema de control d’entrades de vehicles al campus de la Universitat Jaume I per
mitjà de la lectura en temps real de les matrícules, el qual  permetrà analitzar l’afluència dels
vehicles al recinte i valorar-ne l’impacte en la contaminació de l’entorn. 

• Disseny d’un sistema de gestió d’enllumenat dels fanals del campus de la Universitat Jaume I
amb un sistema intel·ligent de comunicació M2M ( machine-to-machine ) que permetrà reduir
els costos energètics de la Universitat. 

• Disseny d’un sistema de punt d’informació per als estudiants i estudiantes de la Universitat
Jaume I, basat en tecnologia de pantalles multitàctils que permetrà proporcionar-los continguts
acadèmics. 

• Disseny  d’un  sistema  de  monitorizació en  continu  dels  consums  energètics  i  altres
representatius per a calcular l’empremta ecològica del campus i la informació de la qual siga
compartida amb tota la comunitat acadèmica . 

• Disseny d’un sistema de control d’accés d’estudiantat a aules segons requeriments del Tractat
de Bolonya, a través de tecnologies codi QRCode i RFID. 

• Disseny  d’un  laboratori  de  ciències  de  comunicacions  audiovisuals  que  permetrà generar
tecnologies audiovisuals per a espais educatius 3D. 

Relacions amb les empreses del Parc

Indicadors 2012

A continuació presentem els indicadors d’ Espaitec per a l’exercici 2012, d’acord amb les variables
concertades per la Xarxa de Parcs Científics Valencians, els quals recullen les dades estadístiques
dels cinc parcs científics i tecnològics de la Comunitat Valenciana. En les dades presentades no s’ha
considerat a l’empresa UBE Corporation Europe, SA, virtualment connectada a Espaitec . 

Al tancament de l’exercici de 2012, el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat
Jaume  I  comptava  amb  45  empreses  i  entitats  vinculades.  D’aquestes,  16  estaven  físicament
ubicades en instal·lacions pròpies i 29 vinculades de manera virtual.



Ha estat  un  total  de  19  el  nombre  d’empreses  donades  d’alta  durant  el  2012:  Internet  Mind,
Momentum Consulting,  Econectia,  Electromedación,  La  Única  Sepia  Creativa,  Nosdom,  Alpre,
Promocupón,  Prevemás,  Ecogestión,  Repol,  UBE  Corporation  Europe,  Atom  Management,
Quadam, Sofistic Telematic Security, Electronic Commerce Factory i Civera Tecnológica.

D’altra banda, han estat set les empreses s’han donat de baixa: Grupo Bonatel, Atom Management,
Equipo Supera, Ziudad, Pimátika, Kankiü i Quadam.

Si ens centrem en els sectors d’activitat, hi destaca el sector de les tecnologies de la informació i
comunicacions (TIC) amb 17 empreses vinculades, la qual cosa suposa un 38% del total. És en el
sector TIC on hi ha un nombre més gran d’empreses físicament instal·lades en el Parc, amb especial
atenció a les empreses en fase de creixement de l’edifici Espaitec 2 que ocupen una mitjana de nou
treballadors altament qualificats per empresa. 

Quatre empreses desenvolupen l’activitat en el sector salut i biotecnologia, la qual cosa suposa un
9% del total. Altres quatre ho fan en l’àrea de l’energia i medi ambient, la qual cosa correspon a un
altre  9%  del  total.  Destaca  com  a  segon  sector  rellevant  l’identificat  com  a  materials,
nanotecnologia, òptica i electrònica, on operen 11 empreses, és a dir, el 24% del total. En el sector
de serveis innovadors són cinc les empreses que desenvolupen l’activitat, el que suposa un 11% del
total. Finalment, dues operen en l’àmbit social i dues formen part d’altres sectors, aquestes suposen
un 4,5%. 

Respecte al nombre de treballadors i treballadores vinculats a Espaitec , tant de manera virtual com
físicament  instal·lats,  el  nombre ascendeix a  653 persones,  de  les  quals  133 estan  íntegrament
dedicades a I+D. De la totalitat del personal vinculat, 450 son homes, la qual cosa correspon a un
69% davant del 31% corresponent a dones; és a dir, 203 dones desenvolupen la seua activitat en
empreses vinculades a  Espaitec .  Si fem només menció de les empreses instal·lades al Parc, al
tancament del present exercici, 136 persones treballen a les instal·lacions d’Espaitec. 

El conjunt d’empreses vinculades a Espaitec ha tingut, durant 2012, a 80 estudiants en pràctiques
treballant en aqueixes instal·lacions; d’aquests, 33 estudiants han estat contractats per les empreses
durant el present exercici. 

La facturació total durant l’exercici 2012 ha estat de 94.844.676 € amb una inversió en I+D de
3.045.495 €.

Quant  a  la  innovació  i  transferència  tecnològica,  les  patents  registrades per  la  totalitat  de  les
empreses vinculades han estat 13, i sis llicenciades. El conjunt d’empreses vinculades a Espaitec ha
col·laborat  durant  2012 amb un total  de 33 grups  d’investigació  universitaris,  la  majoria  de la
Universitat Jaume I de Castelló. 

Plataforma multimèdia, vídeos de promoció de la iniciativa emprenedora de les empreses

Per a la promoció de la iniciativa emprenedora i el treball en xarxa a la província de Castelló de les
nostres empreses, un dels projectes claus per a augmentar la visibilitat és per mitjà de la gravació de
vídeos. 

 A través de la plataforma multimèdia, cada empresa d’Espaitec disposa d’un  microlloc web en
www.empresas.espaitec.uji.es on,  a  més de les dades,  fotografies i  logotip de l’empresa,  es pot
veure un vídeo. El format d’aquest vídeo és del tipus micropresentació, de molt breu durada, d’uns
90 segons. 

Espaitec renova i du el manteniment de la plataforma amb la gravació i edició de vídeos de les
noves  empreses  que  s’incorporen  al  Parc,  a  més  de  la  renovació  dels  nous  continguts  de  les
empreses ja instal·lades. 

Vídeos en anglès d’empreses Espaitec 



En aquest projecte hem dut a terme la gravació de vídeos en anglès de les empreses d’ Espaitec per
a difondre’ls a nivell internacional i així poder dinamitzar l’activitat en I+D+i de les empreses del
Parc Científic en l’àmbit internacional. 

Les empreses de base tecnològica d’ Espaitec treballen en sis sectors clau: tecnologies d’informació
i  comunicacions;  serveis  avançats;  tecnologies  de  la  producció  industrial;  sostenibilitat,  salut  i
nanotecnologies. 

Posicionament en línia d’Espaitec i empreses

Una altra iniciativa ha estat la posada en marxa d’una campanya de comunicació per a millorar el
posicionament en línia d’ Espaitec i de les empreses d’aquest a través d’accions específiques en
xarxes socials i posicionament de la web www.espaitec.uji.es i www.empresas.espaitec.uji.es.

Amb aquesta acció volem tindre una major visibilitat en línia que impacte directament sobre les
empreses vinculades al Parc, a més de fomentar l’intercanvi de coneixement i innovació. L’objectiu
final,  donar a  conèixer  l’oferta  d’empreses  Espaitec i  posicionar  la  nostra  web corporativa i  la
plataforma d’empreses en les principals xarxes socials com ara Facebook, Linkedin i Twitter. 

D’altra  banda,  les  possibilitats  oferides  per les  xarxes  socials  faciliten la  democratització de la
innovació promoguda per  Espaitec ,  de manera que, davant de l’organització d’esdeveniments i
jornades,  audiència  i  ponents  participen activament  i  conjuntament  en l’elaboració  i  difusió de
continguts d’interès general abans, durant i després de l’esdeveniment. 

Servisca d’exemple, en el cas d’Espaitec, que a través de les passades edicions d’esdeveniments
com iWeekend Castelló i iWeekend UJI, es van crear grups de treball virtuals, a través de Facebook,
on  compartir  experiències  i  coneixement,  Espaitec un  d’aquests  membres  actius.  Des  de  la
comunitat virtual, es van fomentar trobades i reunions personalitzades amb potencials emprenedors
que han derivat a la posada en marxa d’un projecte empresarial. 

Espaitec 2.0. La presència del Parc en les xarxes socials

Laboratori Social Media Castelló 2.0 

 S’ha  col·laborat  amb  participació  activa  en  les  xarxes  socials,  Linkedin (492),  Twitter  (732
seguidors i 1.130 tuits ), Facebook (136 amics, 392 m’agrada), aquestes són les dades de les quals
disposem actualment. 

Jornades Espaitec 

Jornades d’Intercanvi de Coneixement i Innovació

Amb l’objectiu de fomentar la transferència tecnològica activa, les oportunitats de negoci de les
empreses instal·lades en el Parc, les col·laboracions entre empreses Espaitec i grups d’investigació
de l'UJI, així com la creació i promoció d’empreses derivades universitàries, al llarg de 2012 hem
realitzat les jornades següents: 

Jornades e’suc

Amb  una  duració  de  45  minuts,  tipus  desdejuni de  treball  i  a  criteri  del  Departament  de
Comunicació i Màrqueting del parc, s’hi 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 en el  parc.  De la mateixa manera, es promou el  treball en xarxa per a la
intrageneració de possibles oportunitats de negoci entre les empreses ubicades en el parc. Detallem
alguns dels e’suc realitzats: 



Jornada e’suc de Finançament Públic i Privat de la Innovació, realitzada el 16 maig de 2012
amb Atomm

La directora de Desenvolupament de Negoci de la consultora financera Atomm, experta a assessorar
a empreses de base tecnològica per a obtindre finançament des de la creació a la consolidació,
passant pel creixement, expansió, internacionalització i eixida al mercat alternatiu borsari, va donar
les claus de tots els canvis que succeeixen en matèria de finançament per a la I+D+i.

Si fem un ràpid repàs a les convocatòries de finançament públic convocat enguany i considerem els
canvis que s’aplicaran a altres de recent publicació, el finançament públic espanyol dels pròxims
anys es caracteritzarà per un interès major al voltant del 4%, l’exigència d’avals de préstec i la
petició a les empreses sol·licitants de coinvertir en el finançament del projecte. És a dir, la idea de
préstecs  sense  interès  desapareix  pràcticament  del  panorama  del  finançament  públic  de  la
innovació. 

Durant el desdejuni s’ha comentat part de les deduccions fiscals per activitats d’I+D+i. Com a dada
curiosa,  la  majoria  d’empreses  que  dediquen  recursos  a  aquests  fins  no  apliquen  aquestes
deduccions, bé per desconeixement o per deixadesa. Si bé, inicialment pot suposar un treball ardu
on cal individualitzar les despeses per a cada un dels projectes, a llarg termini pot convertir-se en un
procés normalitzat que aporte grans beneficis fiscals a l’empresa. 

 La jornada ha finalitzat amb un recorregut a les diferents maneres de finançament privat existents.
Des  del  capital-llavor,  procedent  de  família  i  amics,  en  la  fase  inicial,  a  l’aportació  d’àngels
inversors en fase emergent, i el capital de risc privat en fases de creixement. 

Jornada e’suc de Projectes de Noves Empreses Espaitec 2 

Amb la iniciativa de l’e’suc i amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi de coneixement i innovació i
oportunitats de negoci entre les empreses del Parc, en aquesta jornada es va decidir donar a conèixer
els nous projectes de les empreses instal·lades en Espaitec 2 . 

Cinc empreses de base tecnològica ja realitzen activitats en les noves instal·lacions d’ Espaitec 2 .:
ActualTec Innovación Tecnológica, SL, Ingenieria y Soluciones de Movilidad, SL, Mediciones y
Corrosión,  SL,  i  Biótica  Bioquímica  Analítica,  SL,  van  ser traslladades  des  de  l’edifici
d’Investigació 1. 

D’altra banda, l’empresa Sofistic Telematic Security va passar de ser empresa virtual a empresa
física, instal·lada a Espaitec 2. 

A més de les cinc firmes ja instal·lades en el nou edifici, altres quatre van iniciar la tramitació per a
fer-ho en breu; fou el cas d’Outcomes 10 que va saltar del primer edifici del Parc al segon i el de
tres noves empreses consolidades que van sol·licitar el pas d’empreses amb vinculació virtual a
instal·lar-se físicament a l’ Espaitec 2: PayNoPain Solutions, SL, Ceteck Civera Tecnología, SL, i
EcoGestión Ambiental, SL.

Jornada e’suc de Nadal

Acabem l’any  amb  l’últim  e’suc  d’ Espaitec ,  amb  l’objectiu  de  fomentar  l’intercanvi  de
coneixement i innovació i oportunitats de negoci entre les empreses del Parc. 

Van participar-hi 99 persones, procedents de les 45 empreses del Parc, distribuïdes per la ubicació
en les infraestructures del Parc (edifici  Espaitec 1 , edifici  Espaitec 2 i edifici Walhalla) i les que
tenen vinculació virtual e’Vi (no situades físicament en el Parc). 

Durant l’acte, a més d’explicar l’evolució de la Unitat Gestora al llarg de 2012, sobre els serveis
oferits,  projectes  executats  i  infraestructures  disponibles,  les  empreses  s’han  presentat
individualment, i han donat a conèixer els serveis oferits i l’equip humà responsable.



Jornada d’Oportunitats de Negoci en Tecnologies Biomèdiques i Salut: OnTec Health

El dia 11 de desembre 2012, a la sala multiusos de l’edifici Espaitec 2, van participar professionals
de la salut i noves tecnologies en una nova jornada OnTec d’ Espaitec , en aquesta ocasió centrada
en oportunitats de negoci en tecnologies biomèdiques i salut. 

Durant  la  primera  part  de  la  jornada,  nou  grups  d’investigació  de  la  UJI  van  presentar  les
tecnologies  que desenvolupen en diverses àrees  com la  utilització de les  TIC en psicologia,  el
desenvolupament  de  recobriments  osteoinductors per  a  implants,  o  la  química  teòrica  i
computacional aplicada als processos enzimàtics, entre d’altres. 

La segona part de la jornada es va centrar en les empreses. Vuit firmes de base tecnològica, entre les
quals destacà la participació d’Actualmed i Outcomes10, ambdues instal·lades en   Espaitec , van
presentar la seua oferta de productes i serveis en el sector de la salut, en àrees tan diverses com el
tractament d’imatges mèdiques, la millora de l’eficiència de la gestió d’hospitals, la investigació en
resultats  en  salut  i  farmacoeconomia ,  la  medicina  genòmica,  o  la  fabricació  d’instruments  i
subministraments mèdics. 

Finançament per al creixement d’EBT ubicades a l’ Espaitec 

L’obtenció del finançament necessari  per a les iniciatives empresarials de les empreses de base
tecnològica ubicades en el Parc Científic de la UJI ha rebut suport tant amb l’accés a instruments
públics de finançament com amb aliances estratègiques i accions de formació. En aquesta línia hem
dut a terme les accions següents:

Fòrums de finançament

Difusió,  formació  per  a  la  preparació  de  projectes  i  acompanyament  en  fòrums  d’inversió  de
caràcter nacional, com el Fòrum Keiretsu a Barcelona, Fòrum Inversió a la Innovació dels CEEI,
Fòrum Inversió CVBAN, Fòrum Neotec de Capital Risc on experts en inversió tecnològica avaluen
els projectes.

Jornada de Finançament per a No Financers

El 26 gener 2012, a la sala de premsa del Rectorat de la Universitat Jaume I, va tindre lloc la
Jornada de Finançament per a No Financers, en col·laboració amb el Parc Científic de la Universitat
de Girona i el Parc Científic dels Illes Balears.

La Jornada va tindre dos objectius principals, en primer lloc, acostar conceptes bàsics i fórmules de
processos d’inversió a empresaris i emprenedors. En segon, donar a conèixer totes les alternatives
existents per a emprenedors i empreses en matèria de finançament públic i privat, amb especial
insistència en noves maneres de finançament basades en el micromecenatge , una nova manera de
finançar projectes de qualsevol índole a través d’aportacions col·laboratives. 

Es  va  retransmetre  en  directe,  a  través  de  reproducció  en  temps  real, en  l’enllaç
http://jecom.uji.es/tv/directe.html i mitjançant les xarxes socials en  #espaitec_financiacon. A més,
durant la jornada es va contactar en directe amb Nova York, on els fundadors de Rock the Post van
presentar aquesta nova xarxa social on empreses emergents busquen finançament i altres recursos
per als seus negocis. 

Taller Bàsic de Finançament d’Innovació per a No Financers

Va tindre lloc, el  27 març de 2012, al Parc Científic Tecnològic de la Universitat  Carles III de
Madrid-Leganés, organitzat per l’entitat madrilenya, l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics
d’Espanya (APTE) i el Parc Científic Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló
( Espaitec ), amb l’objectiu de difondre cultura de finançament entre tècnics amb perfil no financer
vinculats a les entitats gestores dels parcs científics d’Espanya. 



APTE col·labora i organitza aquest tipus de tallers com a mecanisme de capacitació dels recursos
humans,  vinculats  al  desenvolupament  de  processos  innovadors,  que  persegueixen  elevar  la
capacitat  de  les  entitats  gestores  dels  parcs  en  l’assessorament  financer  de  les  més  de  6.000
empreses ubicades en el conjunt de parcs científics nacionals, especialment en mecanismes d’accés
a recursos de finançament privat.

El taller va ser, en aquesta ocasió, organitzat amb Espaitec , el director general del qual, Francisco
Negre, deté el càrrec de president de la Comissió Delegada de Finançament d’APTE i va comptar
amb la participació de més d’una trentena de tècnics de la xarxa d’APTE, provinents de tota la
geografia espanyola. La jornada  va ser retransmesa en directe via  reproducció en temps real i va
haver-hi interacció a través de xarxes socials. 

Projecte Crash Business Accelerator Institute (e’Crash BAI), fase II, per a l’acceleració de les
empreses del Parc

A través d’ Espaitec i d’acord amb l’eix número 1 (Capital humà) del  Pla general estratègic de
ciència  i  tecnologia  (PGECIT)  2010-14  de  la  Comunitat  Valenciana,  hem  dut  a  terme  la
identificació d’empreses del Parc amb personal altament qualificat i amb idees altament impactants
(crash idees) amb capacitat de convertir-se en iniciatives empresarials amb un grau d’èxit garantit i
les hem llançat a través del programa liderat per l’internacional Kenneth P. Morse (emprenedor,
professor  d’ESADE  Business  School  a  Barcelona.  Founding  managing  director,  MIT
Entrepreneurship Center, Cambridge, EUA). 

Com a continuació del programa realitzat l’any anterior, s’han seleccionat les empreses vinculades a
Espaitec ,  amb millor posicionament i disposició per a participar en el programa de creixement
empresarial Valencian Global Growth Program, organitzat per Business Innovation i amb el qual
hem col·laborat a difondre. 

Aquest programa, amb una duració de 18 mesos, persegueix identificar empreses de la Comunitat
Valenciana de Base Tecnològica i amb alt potencial de creixement, amb l’objectiu d’aconseguir, en
cinc anys, situar-les en valors de desenes de milions d’euros de facturació.

S’han  realitzat  reunions  informatives  i  presentació  del  programa,  així  com  la  participació  de
Francisco Negre, director general d’Espaitec, en el Comitè de Selecció dels projectes.

De les 12 empreses que s’hi van preseleccionar, sis estan instal·lades en l’edifici Espaitec 2 (Centre
d’Intercanvi de Coneixement i Innovació) del Parc i les altres sis tenen connexió virtual amb el
Parc. 

Van  decidir  inscriure’s  en  el  programa  quatre  empreses,  dues  van  ser  les  seleccionades  per  a
realitzar-lo : Actualtec Innovación Tecnológica, SL, i Advanced Wireless Dynamics, SL. 

Actualment,  només contínua  participant  en el  programa Actualtec  Innovación Tecnológica,  SL,
empresa ubicada en la tercera planta de l’edifici  Espaitec 2, que es dedica a sistemes radiològics
d’última generació. 

Proporcionen  solucions  òptimes  amb la  utilització  de  tecnologia  basada  en  programari  lliure  i
maquinari Apple per a obtindre resultats sorprenents.

 La nostra col·laboració també s’ha materialitzat en l’entrenament local que prestem junt amb uns
altres experts. El projecte, en l’àmbit internacional, l’ha liderat el grup de Ken Morse. 

La relació amb la província de Castelló

Continuem la col·laboració i participem en la difusió dels Centres de Dinamització Econòmica i
Social (CEDES) de la Diputació de Castelló, distribuïts per l’interior de la província, es cohesiona
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.

Continuem la col·laboració amb diferents ajuntaments de la província de Castelló (Castelló de la
Plana, Onda, Vila-real, Vinaròs, Benicàssim, etc.) per a identificar i donar suport a les necessitats
empresarials  que  poden  cobrir  entitats  de  coneixement  i  tecnologia  a  través  de  resultats
d’investigació. 

Durant 2012 hem tingut una intensa col·laboració amb l’associació, a Vila-real, Fundación Globalis,
de la qual formem part del Comitè de Direcció i en dos dels eixos estratègics, Angels (creació de la
primera xarxa provincial  d’àngels inversors) i l’impuls del Clúster de Salut i  Turisme, del qual
formem part de la Comissió Gestora (Secretaria). 

D’altra banda, s’ha treballat la identificació del  Pla d’accions a realitzar en el 2012, que ha estat
presentat a l’Ajuntament perquè l’aprove. 

Resum de les accions més rellevants realitzades fins a la data en relació amb: 

Fundación Globalis
• Pertinença al Comitè Executiu i participació activa en les reunions periòdiques (>30 reunions).

• Participació en la constitució de la Fundación (54 patrons fundadors).
• Col·laboració  i  participació  en  les  presentacions  a  institucions:  Diputació  Provincial,

Ajuntament de Vila-r eal , Cambra de Comerç, Universitat Jaume I, CEEI, etc. 

• Col·laboració en la realització del Pla estratègic junt amb les empreses Avanzalis i Metaforum.
(Es disposa de còpia del Pla estratègic). 

• Participació en la candidatura i consecució del reconeixement de Vila-r eal com a ciutat de la
ciència i la innovació de a la xarxa Innpulso. 

• Preparació i participació en la  Trobada empresarial d’empreses de la comarca amb el Clúster
Aeronuticaerospacial de la Comunitat Valenciana. 

• Participació en una entrevista de l’emissora Onda Cero. 

• I Trobada de fundadors i patrons de la Fundació. 
• Participació en les reunions del Patronat.

• Organització i reunions dels grups de treball.
• Reunions  monogràfiques  sobre  projectes  específics  presentats  i/o  amb  el  suport  de  la

Fundación  Banco  de  Tierras,  Moneda  Social,  Olimpiada de  la  Innovación,  Hub  Vila-real,
Vilanet, Fira Citrícola, expedició empresarial a Àustria, col·laboració amb FUNDETEC, etc.
(>20).

• Col·laboració en l’elaboració proposada al projecte europeu AAL iCare4U.
• Reunions amb el  coordinador  de la  línia  Angels  (Carlos  Camastro),  per  a  llançar  la  xarxa

provincial d’àngels inversors.

• Participació en entrevistes i comitè de selecció de la directora general (Purificación Baldoví).

Clúster de Salut i Turisme
• Participació en la conferència del Congrés Obert Castelló 2020.

• Reunions prèvies d’elaboració de la primera proposta . 
• Reunió de presentació de l’ esborrany de la proposta de Clúster al conseller de Sanitat i al

president de la Diputació. 

• Constitució i participació en la Comissió Gestora creada per a l’impuls del Clúster. Participen:
Diputació Provincial, Conselleria de Sanitat, Ajuntament de Castelló de la Plana, Patronat de
Turisme,  Hospital  Provincial,  Universitat  Jaume  I  (Miguel  Ángel  Moliner  i  Juan  Vicente
Sánchez) , Espaitec , Fundación Globalis. 

• Espaitec assumeix la Secretaria de la Comissió Gestora.



• Jornada de treball de la Comissió Gestora amb l’expert en clústers i membre de l’European
Cluster Policy Group, Juan Manuel Esteban.

• Reunió amb empreses del sector turístic i salut.
• Selecció  d’un  becari  de  suport  per  a  l’elaboració  del  primer  esborrany del  Pla estratègic.

Comissió integrada per Miguel Ángel Moliner, Juan Vicente Sánchez i per Francisco Negre. 

Promoció de la iniciativa emprenedora i el  treball en xarxa a la província de
Castelló 

Des de l’inici d’activitats,  Espaitec ha apostat perquè el talent existent a la província de Castelló
aflore, s’identifique, s’ancore, es relacione i destaque. 

Durant 2012, hem organitzat i col·laborat en l’organització dels següents esdeveniments dirigits a la
promoció de la iniciativa emprenedora en la província:

iWeekend Castelló 2012 

Els dies 19, 20 i 21 d’octubre 2012, a l’auditori i palau de congressos de Castelló,  Espaitec, va
col·laborar en l’organització de l’ iWeekend Castelló. 

L’ iWeekend és  un  esdeveniment  que,  durant  un  cap  de  setmana,  reuneix  emprenedors  i
professionals  amb  talent  i  de  diferents  perfils  per  a  votar  tres  idees  i  portar-les  a  la  realitat,
desenvolupar un pla de negocis i un prototip col·laboratiu. És una excel·lent oportunitat per a fer
contactes, per a fer que ments inquietes i  experts professionals es coneguen i interactuen per a
convertir una idea en un projecte empresarial. 

Entre d’altres,  iWeekend promou la cultura de l’emprenedoria en les noves tecnologies, fomenta
una  metodologia  pràctica  de  compartir  coneixement  i  aprendre  fent,  i  ajuda  a  emprenedors  i
emprenedores a iniciar projectes en tan sols dos dies. 

Espaitec ha participat en aquesta iniciativa des de la primera edició a Castelló, l’any 2009.

Els projectes guanyadors en les diferents edicions són avui en dia empreses virtuals d’ Espaitec .
L’empresa guanyadora de 2102 ha estat WSportPro, dedicada a promoure l’esport femení a través
d’una plataforma web d’esport femení, que connecta les esportistes amb l’afició. 

Enxarxa’t Castelló 2012

Un element clau a l’hora de promoure la diversificació del sistema productiu de la província de
Castelló és la generació de nous mecanismes per a donar suport i dinamitzar la creació d’empreses
de base tecnològica i l’estímul de l’interès de la societat per la ciència i la tecnologia.

La macrojornada Enxarxa’t Castelló 2012 és un d’aquests mecanismes. Es va celebrar a l’auditori i
palau de congressos de Castelló el 14 setembre 2012. Espaitec, un any més, va col·laborar amb
altres entitats, com CEEI Castellón, en l’organització d’aquest esdeveniment.

Jornada Oportunitats i Nous Models de Negoci en Línia 

A fi  de continuar  amb les iniciatives  posades en marxa en 2010 per a  fomentar  i  divulgar  les
activitats emprenedores de les dones, i fer especial insistència en el sector tecnològic, i aprofitar les
necessitats  identificades  per  aquest  col·lectiu  i  els  contactes  establits,  durant  2012  Espaitec va
apostar per donar suport al projecte com a soci fundador de l’Asociación de Mujeres Empresarias
para la Provincia de Castellón,  Networking Directivas Castellón (NDCS), dins de la federación
BPW International. 

Aquesta associació té, entre els seus objectius, la dinamització emprenedora del sector femení de la



població de la província de Castelló, la introducció de les noves tecnologies en aquests negocis, així
com la generació de nous projectes en l’àmbit de la innovació i les TIC.

La participació d’ Espaitec en  aquest  projecte  està  vinculada a  l’àmbit  TIC,  i  promou,  amb el
Comitè designat de l’associació, trobades en les claus següents: 

• Noves tecnologies en l’àmbit empresarial femení. 

• Les claus d’empreses promogudes per dones en la web 2.0.
• Emprenedoria – Dona/tecnologia.

El 28 de juny 2012, a la sala multiusos de l’edifici Espaitec 2, va tindre lloc la Jornada Oportunitats
i Nous Models de Negoci en Línia, la qual va ser la primera jornada de comerç i desevolupament
econòmic NDCS en la qual Espaitec va col·laborar en l’organització. 

Jornada TIC per a PIMES: més productivitat, més estalvi 

El 18 de desembre de 2012, Espaitec i Fundetec, la Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de
Empresas y Sociedad van organitzar una jornada enfocada a les pimes de la província de Castelló
amb l’objectiu de presentar eines útils i pràctiques per a millorar les comunicacions i la gestió.
L’esdeveniment també va donar a conèixer maneres de   treballar diferents a través de l’ús de les
aplicacions informàtiques adaptades a les necessitats d’aquest tipus d’empreses. 

L’esdeveniment va tindre lloc, al llarg de quatre hores, a la sala multiusos de l’edifici Espaitec 2, i
es va dividir en tres blocs, va considerar les necessitats més comunes de les pimes espanyoles.
«Com puc canviar la meua organització per a aconseguir major productivitat personal?» és el títol
del primer bloc on descobrir com guanyar temps i eficàcia en les gestions diàries. 

En el segon bloc es van tractar els serveis en el núvol, informació corporativa i personal sempre
disponible i en qualsevol lloc, i es va fer especial insistència en la cada vegada major seguretat
d’aquest tipus d’emmagatzemament i en el treball col·laboratiu.

Per a finalitzar la jornada, el tercer bloc va abordar l’ús i les novetats d’aplicacions informàtiques en
els processos de gestió de la pime, des de la relació amb clients i proveïdors a través de la banca en
línia, fins a la relació amb les administracions públiques a través de la tramitació electrònica.

Aquesta jornada, que forma part de les accions de difusió cientificotecnològica promogudes per
Espaitec amb el suport de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana,  compta a més
amb el suport institucional de la Diputació de Castelló a través dels CEDE, Centres de Dinamització
Econòmica i Social, amb l’objectiu d’acostar aquestes noves eines tecnològiques al conjunt de les
pimes de la província de Castelló. 

Vilanet 

Espaitec va col·laborar en l’organització del primer esdeveniment de tecnologia, ciència, innovació
i oci digital a Vila-real, que va tindre lloc els dies 12, 13 i 14 d’octubre, a l’Espai Jove de Vila-real. 

S’hi  van  desenvolupar  ponències,  xarrades  i  tallers  en  diverses  àrees;  entre  aquestes,
«Emprenedors». En aquest espai, reservat per a parlar de negocis, cerca d’emprenedors per a un
sector en auge, busca de col·laboradors per a qualsevol projecte o idea, es van unir empreses i
emprenedors per a compartir experiències, per a fomentar el desenvolupament de noves idees.

Espaitec a la Comunitat Valenciana

Secretaria rePCV 

La Xarxa de Parcs Cientificotecnològics de la Comunitat Valenciana ( rePCV ) va nàixer amb la
intenció d’unir esforços pels cinc parcs cientificotecnològics de la Comunitat Valenciana (Ciutat
Politècnica  de  la  Innovació,  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  i  proporcionar-li  un  vincle  amb  el  sistema  global
d’innovació, a fi de convertir-se en un motor de riquesa en la regió. 

Amb les accions de difusió realitzades, hem promocionat la rePCV en l’àmbit valencià a través de
presentacions  a  les  empreses  de  la  Comunitat  Valenciana,  a  les  institucions  més   rellevants  i
implicades  en el  desenvolupament econòmic de la regió i  de la promoció de l’ emprenedoria i
sempre a fi de generar sinergies en projectes de col·laboració. 

Accions en la Xarxa de Parcs Científics Valencians ( rePCV ) realitzades durant l’any 2012: 
• Trobada de directors dels parcs en el PCUV (13/02). 

• Aprovació de comptes de l’associació i memòria d’activitats de 2011 (30/03).
• Participació en taula redona «Iniciativa emprenedora des de la universitat», de la fira Talent

(26/04).

• Reunió amb la DGPC de la Conselleria d’Educació (26/04).
• Elaboració d’indicadors comuns als parcs (30/04).

• Preparació d’una presentació conjunta de la rePCV (30/04). 
• Participació en reunions de la xarxa OPIDI (14/04).

• Ponència en la Fundació Quòrum UMH «Aprendre de les errades » (25/05/12). 
• Presentació de projectes de l’IMPIVA (11/06).

• Renovació de càrrecs i reunió de la rePCV (07/06/12). 
• Visita del secretari autonòmic d’Indústria (27/07/12).

• Participació  en  Grup  de  Treball  de  Gestió  del  Coneixement  dins  de  l’Observatori  de  la
Indústria i els Sectors Econòmics de la Comunitat Valenciana (27/09).

• Participació  en  el  Comitè  Organitzador  i  en  la  taula  redona  del  I  Congrés  de  Científics
Emprenedors (07/11/12).

• Participació en l’organització i realització del Dia de la Persona Emprenedora de la Comunitat
Valenciana.  Moderació  de  la  taula  redona.  Hi  va  participar  l’empresa  Promotest  del  Parc.
(01/06/12) (15/11/12).

• Trobada de directors de parcs i tècnics a Alacant (20/11/12). 

La relació nacional

Vicepresidència d’APTE, Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya

L’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE) és una peça clau del sistema de
ciència, tecnologia i empresa d’Espanya. Els membres d’aquesta associació són parcs científics i
tecnològics ubicats a 17 comunitats autònomes diferents. Cada dia més, les empreses i institucions
que  s’hi  ubiquen  són  el  millor  referent  del  sistema  d’innovació  espanyol.  La  diversitat  dels
promotors d’aquests parcs (comunitats autònomes, ajuntaments, universitats, empreses privades i
públiques) fan que APTE siga una xarxa de la innovació que treballa en xarxa.

Des que  Espaitec passara a ser membre de ple dret  d’APTE, a finals  de 2009, la presència en
aquesta organització ha augmentat considerablement. Francisco Negre, director general d’Espaitec,
deté el càrrec de vicepresident i president del Comitè de Finançament, mentre que la presència de
Juan  Antonio  Bertolín,  responsable  d’Innovació  i  Projectes  d’ Espaitec ,  en  el  Comitè
d’Internacionalització, és també notòria. 

Amb aquest projecte hem dut a terme accions de difusió que han promocionat l’activitat exercida
per APTE, especialment en matèria de treball  en xarxa i  promoció de transferència tecnològica
activa, aspectes destacables per al creixement empresarial. 



Accions en l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE) durant l’any 2012:
• Taller de Finançament Castelló (26/01).

• Viatge a Brussel·les, visita a les DG Regio / DG Enterprise / DG R&D (31/01).
• Reunió del Comitè Executiu, Màlaga (07/02).

• Reunió de la Comissió Delegada de Finançament (08/02).
• Participació en el fòrum Transfereix, amb dues empreses del Parc i presentació d’una ponència

d’ Espaitec (13/02). 

• Comitè executiu, Leganés (06/03).
• Firma de l’ acord CRUE-APTE (06/03). 

• Reunió de la Comissió Delegada de Finançament (06/03).
• Entrevista en revista d’APTE (16/03).

• Taller de finançament per a no financers (27/03).
• Informació per a revista Techno (10/04).

• Article en Newsletter (23/04).
• Assemblea general, Madrid (07/05).

• Informació Newsletter (13/06).
• Reunió amb l’Ajuntament de Tallin ( Estònia ) (19/06). 

• Jornada ENISA i firma d’acord de col·laboració, Madrid (10/07).
• Taller de finançament. Casos d’èxit, Madrid (10/07).

• Reunió amb MINECO DGC (20/09).
• Participació en la Trobada Ibèrica, Covinhia, Portugal (27/09). 

• Participació en el Comitè de selecció dels projectes Neotec CDTI (10/10). 
• Assemblea general, Vitoria-Gasteiz (17/10). 

• Moderació d’una taula en el Congrés Internacional, Vitoria-Gasteiz (18/10). 
• Participació en el fòrum Neotec CDTI, Valladolid (21/11).

Relacions internacionals

La importància dels parcs cientificotecnològics com a agents de l’ecosistema global d’innovació és
inqüestionable per l’impacte addicional que provoquen en el teixit empresarial de la regió, gràcies a
la interacció amb uns altres agents en l’àmbit internacional.

Les  iniciatives  dutes  a  terme  en  l’àmbit  de  la  internacionalització,  bé  siguen  beneficiàries  les
empreses  o  l’equip  gestor,  reforcen  el  plantejament  « glocal »  d’ Espaitec ;  és  a  dir,  pensar
globalment, però actuar localment, adaptar les peculiaritats de l’entorn castellonenc i diferenciar
l’oferta en funció de les demandes locals. 

 Assistència  al  Congrés  Internacional  de  Parcs  Cientificotecnològics  a  Tallin,  Estònia ,
organitzat per la International Association of Science Parks (IASP) 

El Congrés es va celebrar els dies 17-20 juny de 2012, a Tallin, i  per l’Espaitec van assistir-hi
Francisco Negre (CEO Espaitec ) i Juan Antonio Bertolín ( CIO-CPO Espaitec ), que van participar
com a ponents en les conferències següents: 

• Juan A. Bertolín, ponent en la IASP « Pre-conference Seminar». 

• Juan A.  Bertolín,  participació com a ponent  en la  ponència  «e’LivingLab:  The Science  &
Technology Parks and Living Labs binomial as innoconnectors for SmartRegions creation ». 

• Francisco  Negre,  participació  com  a  ponent  en  la  ponència  «Soft  Landing  and
Internationalization Services».



Assistència  al  curs  «The  Path  to  Low  Carbon  Growth  Address  Climate  Change  through
Business Innovation», Londres, 18-20 novembre de 2012 

Corresponent a aquest projecte és l’assistència de Juan Antonio Bertolín Olmos (CIO/CPO Espaitec
) els passats dies 18-20 novembre 2012 a l’Imperial College London, al Regne Unit, amb motiu del
curs «The Path to Low Carbon Growth Address Climate Change  through Business Innovation»,
impartit per The Grantham Institute for Climate Change i organitzat per Climate-KIC (Knowledge
and Innovation Community) EIT (European Institute of Innovation and Technology).  S’adjunta la
memòria del curs amb objectius i programa. 

Venture Support Programe

Espaitec ha participat, amb Álvaro Remolar, en la difusió, assistència i consultoria del programa
d’iniciativa internacional «Venture Support Programe» del Climate-KIC Fases I i II. 

Basat en el programa Venture RIC, aquest és un projecte pilot establit per les distintes regions que
participen en  la  Climate -KIC:  West  Midlands  (Regne Unit),  Comunitat  Valenciana  (Espanya),
Emilia-Romagna (Itàlia), Hessen (Alemanya), Baixa Silèsia (Polònia) i Hongria central (Hongria).
En aquestes regions, es desenvolupen diverses iniciatives per a donar suport a la transició cap a una
economia baixa  en  carboni.  L’objectiu  és  contribuir  al  desenvolupament  de  nous  projectes
empresarials, a les regions RIC, i proporcionar-hi un conjunt de serveis de suport que en faciliten la
posada en marxa. 

Espaitec , amb unes altres entitats, ha proporcionat suport durant les fases I i II d’aquest programa,
en  l’ avaluació tecnologicoeconòmica ,  així com en la  definició del  pla de  negoci,  perquè  les
propostes presentades s’adaptaren a les especificacions de la convocatòria. Ha contribuït,  a més,
amb els altres actors, a la necessària priorització de les mateixes. 

Participació d’e’livinglab en European Network of Living Labs (ENoLL)

El projecte e’livinglab d’ Espaitec forma part de la Xarxa Europea de Laboratoris Vivents, més
coneguda com European Network of Living Labs (ENoLL). En maig de 2011 es van incorporar 62
nous membres, entre aquests el promogut per  Espaitec . Actualment hi ha 274 entitats en xarxa
distribuïdes internacionalment. A través de la «innovació experimental»,  ENoLL té com a objectiu
contribuir  a  la  creació  d’un  sistema  d’innovació  dinàmic,  basat  en  el  suport  a  la  investigació
cocreativa, enfocada a l’usuari final. 

Aquesta associació, a través de projectes de col·laboració,  facilita l’intercanvi de coneixement i
d’experiències basades en la innovació experimental. 

El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l’UJI ha realitzat, en aquesta línia, diferents accions
amb l’assistència de Juan Antonio Bertolín (CIO/CPO Espaitec ), a Brussel·les, els dies 11, 12 i 13
de setembre, com a membre directiu d’ENoLL: 

Assistència a les reunions del Consell de la Xarxa Europea de Laboratoris Vivents.

Participació en la reunió del FusePool Project per a facilitar la incorporació de les nostres pimes en
aquest projecte europeu de gestió de dades (Big Data).

Assistència al Future Internet PPPP Call 2.

Infoday, presentació del projecte e’livinglab i establiment de contactes per a participar en projectes
conjunts de la Call 2 del FIPPP.
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