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PREMIS DEL CONSELL SOCIAL ENTREGATS EN EL CURS 2013/2014 

RESOLUCIÓ DEL JURAT DELS PREMIS DE L’ANY 2013 

El  dia  26  de  novembre  de  2013  es  reuneix  el  jurat  del  premi  del  Consell  Social,  XV Premi
d'Investigació – Trajectòria Investigadora.

XV Premi d'Investigació – Trajectòria Investigadora

Amb la deliberació prèvia i anàlisi de les propostes presentades, el Jurat, per unanimitat, d’acord
amb les bases que regeixen aquest XV Premi d’Investigació, acorda:

“Concedir  el  X V  Premi  d'Investigació  –  Trajectòria  Investigadora  del  Consell  Social  de  la
Universitat Jaume I de Castelló, dotat amb sis mil euros i diploma, al doctor Sr. Juan Luis Gómez
Colomer, catedràtic  de Dret Processal Civil  i  Penal de la Universitat  Jaume I de Castelló,  pels
mèrits i reconeixements acreditats. 

El Dr. Juan Luis Gómez Colomer ha desenvolupat la seua extensa trajectòria investigadora en les
àrees  de Dret  Processal  Civil  i  Penal,  materialitzada en nombroses  publicacions,  monografies i
articles científics, impartint al voltant de cinc-centes conferències per tot el món, en alemany, italià i
anglès, en la direcció de tesis doctorals, i en la seua participació com a investigador principal en
qualificats  projectes  d’investigació,  així  com  en  la  seua  dilatada  actuació  com  a  Consultor
Internacional  en  tretze  països  d’Amèrica  Llatina,  que  el  converteixen  en  un  referent  d’àmbit
nacional i internacional.”

El dia 5 de desembre de 2013 es reuneix el jurat del premi del Consell Social, V I Premi Consell
Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil. 

V I Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil

Amb la deliberació prèvia i anàlisi de les propostes presentades, el Jurat, per unanimitat, d’acord
amb les bases que regeixen aquest VI Premi del Consell Social, acorda:

“Concedir, el V I Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, dotat amb sis
mil euros i diploma, al Sr. Daniel Segarra Flor, enginyer en Informàtica per la Universitat Jaume I,
pel seu esperit emprenedor i aposta innovadora materialitzada en la constitució i posada en marxa
amb el Sr. Eloy Ribera Pastor i el Sr. Emilio José Molina Cazorla, antic estudiant i titulat de l’UJI,
respectivamente,  de  l’empresa  Arcatium Studios  S.L.,  nom comercial  Ninja  Fever,  la  principal
activitat de la qual és el desenvolupament de videojocs, a més de videoconsoles d’última generació i
dispositius mòbils, iniciativa lligada als valors socials d’educació i entreteniment. ” 



V Premi a l'Excel·lència Docent Universitària 

Atès  el  conveni  de  col·laboració  formalitzat  entre  la  Generalitat,  a  través  de  la  Conselleria
d’Educació,  Formació  i  Ocupació,  i  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló,  el  Consell  Social  va
convocar la V edició de Premis a l’Excel·lència Docent Universitària corresponent al curs acadèmic
2012/2013.

El Jurat de Selecció, en sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2013, amb la deliberació prèvia,
anàlisi i baremació de les candidatures, d'acord amb els bases que regeixen aquesta V edició dels
Premis  a  l'Excel·lència  Docent  Universitària,  va acordar  per  unanimitat,  formular  les propostes
corresponents. 

Atès el conveni de col·laboració citat, i  d’acord amb les referides propostes, i en virtut del que
disposa l’article 4x) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de les
universitats públiques valencianes,

RESOL:

Concedir els Premis a l'Excel·lència Docent Universitària, curs 2012/2013, dotats amb diploma de
reconeixement, als professors següents:

Sra. María Luisa Sanchiz Ruiz, professora titular d’universitat del Departament d’Educació, de la
Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Sra.  Mercé  Correa  Sanz,  professora  titular  d’universitat  del  Departament  de  Psicologia  Bàsica,
Clínica i Psicobiologia, de la Facultat de Ciències de la Salut.

Sr. Iván Barreda Tarrazona, professor contractat doctor del Departament d’Economia, de la Facultat
de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

d'acord  amb la  base  IV,  cada  premi  té  un  diploma de  reconeixement,  i  el  lliurament  d'aquests
s'efectuarà el dia 21 de febrer de 2014 en el transcurs de l'acte oficial de la Festa de la Universitat
Jaume I.

ACORDS I ASSUMPTES TRACTAS PEL CONSELL SOCIAL

En virtut  del que disposa l'article  4.x de l a Llei  2/2003, de 28 de gener,  de la Generalitat,  de
consells socials de les universitats públiques valencianes, el Ple del Consell Social aprova les bases
del XV I Premi d'Investigació Consell Social modalitat “Trajectòria Investigadora”, així com les de
la V I I edició del Premi del Consell Social a la “Iniciativa Emprenedora Estudiantil” i les de la V I
edició del Premi a l’Excel·lència Docent Universitària , incloent-hi la corresponent convocatòria. 
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grau en Matemàtica Computacional 

Chover Sellés, Miguel, vicedirector de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals del
en el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Martínez  Rodrigo,  María  de  los  Dolores,  vicedirectora  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i
Ciències Experimentals en el grau en Enginyeria Mecànica

Facultat de Ciències de la Salut

Alarcón Aguilar, Ana Hermenegilda, vicedegana de la Facultat de Ciències de la Salut en el grau en
Psicologia 

Alarcón  Aguilar,  Ana  Hermenegilda,  vicedegana  de  la  Facultat  de  Ciències  de  la  Salut  en  la
llicenciatura 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 de màsters

Martínez Cadenas, Conrado, vicedegà de la Facultat de Ciències de la Salut del grau en Medicina



Unitat d’Igualtat

Activitats de la Unitat d’igualtat:

• Día Mundial contra la violència de la dona

El  dia  26  de  novembre  i  amb  la  col·laboració  del  màster  universitari  en  Estudis
Internacionals  de  Pau,  Conflictes  i  Desenvolupament,  es  va  realitzar  una  taula  redona
«Accions per a l’eliminació de la violència contra les dones: un assumpte internacional».
Presenta: Aurelia Bengochea Morancho. Ponències: Línies fonamentals d’actuació per a
l’eliminació  de  la  violència  de  gènere  (Blanca  Hernández  Oliver),  La  prevenció  i
eradicació de la violència de gènere a Europa (Elena Martínez García), La lluita contra la
violència cap a les dones, una agenda pendent (Guillermina Díaz Pérez) i La feminització
dels conflictes armats i la seua prevenció (Fatuma Ahme d Ali). Modera Mercedes Alcañiz
Moscardó. 

• Presentació de l’exposició fotogràfica: Científiques invisibles

Del  25  de  novembre  al  20  de  desembre  amb  la  col·laboració  de  RUVID  i  l’Institut
Universitari  d’Estudis  Feministes  i  de  Gènere,  al  vestíbul  de  l’Escola  de  Tecnologia  i
Ciències Experimentals. És un projecte liderat per la RUVID, junt amb les set universitats
de la Comunitat  Valenciana,  que pretén realitzar activitats encaminades a recuperar i  a
reconèixer el treball desenvolupat per moltes dones científiques al llarg de la història fins
als nostres dies. 

Accions relacionades amb el Pla d’igualtat:

• «Els estudis de les dones, feministes i de gènere a la biblioteca de l’UJI». Acció número
119 del I Pla d’igualtat de l’UJI

Anàlisi  detallada,  i  des del vessant qualitatiu,  dels exemplars que hi ha a la biblioteca,
relacionats  amb els  estudis  de les  dones,  feministes  i  de gènere,  així  com del  material
bibliogràfic relacionat.

• «Enquesta sobre conciliació de la vida familiar i laboral». Accions números 64/65 I Pla
d’igualtat de l’UJI

Realització  de  l’enquesta  i  publicació  del  llibre  «La  conciliació  de  la  vida  laboral  i
familiar a la Universitat Jaume I». Col·lecció Humanitats. Números 41 i 42. Versió en
valencià  i  en castellà.  Editora:  Alcañiz Moscardó, Mercedes.  Autors i  autores:  Acosta
Antognoni,  Hedy;  Campos  Siulano,  Amparo;  Escrig  Gil,  Gemma;  García  Campá,
Santiago; Martí Gual, Ana; Ortí Porcar, María José; Pascual Gargallo, Lourdes; Querol
Vicente,  Vicent  i  Sales  Boix,  Anna.  Basada en una enquesta  en línia  realitzada a  les
treballadores i treballadors de l’UJI per a conèixer les necessitats que tenen al voltant de
la conciliació de la vida laboral i familiar. 



 Portada del llibre: La conciliació de la vida laboral i familiar a la Universitat Jaume I

• «Concurs: Dones que han fet la història de l’UJI». Acció número 106 del I Pla d’igualtat
de l’UJI

Gener 2014. Es refereix a engegar línies d’estudi respecte de la història de les dones en
l’àmbit universitari. Per a complir aquest objectiu, la Unitat d’Igualtat, en col·laboració
amb la Fundació Isonomia, van proposar el concurs «Dones que han fet la història de
l’UJI» amb l’objectiu de fer visibles dones de la Universitat Jaume I que han obert portes
en diferents àmbits, i reconèixer així la seua aportació a la història de l’UJI. Els premis
van ser per a M. Ángeles López i Purificación Escribano. 

• Exposició fotogràfica: “Els plaers de compartir”. Acció número 54 del I Pla d’igualtat de
l’UJI 

Del 5 al 8 de març de 2014. Una campanya de la Unitat d’Igualtat de promoció de la
conciliació i la coresponsabilitat a la Universitat Jaume I, dins del Pla d’igualtat de l’UJI,
acció número 54 i amb la col·laboració d’homes del PAS i del PDI de l’UJI. Producció
Fundació Isonomia i fotografies de Carme Ripollés.



  Inauguració de l’exposició fotogràfica: “Els plaers de compartir”. Dia 5 de març de 2014 a la Llotja del Cànem 

• «I  Congrés  Investigació  i  Gènere».  Accions  números  104/106/107/116/144  del  I  Pla
d’igualtat de l’UJI 

El dia 8 de maig de 2014 amb la col·laboració de la Fundació Isonomia es va organitzar
aquest congrés amb la finalitat de visibilitat,  valoritzar, premiar, divulgar i transferir el
coneixement generat des de la Universitat Jaume I que, troncalment o transversal, aborda
la igualtat en la recerca i en la docència. En aquest congrés es va entregar un premi per a
cada una de les modalitats de la convocatòria:  treball de final de grau, treball de final de
màster, tesi doctoral, projecte d’investigació i activitat docent de grau. 



  Premiats en el I Congrés d’Investigació i Gènere a la Universitat Jaume I 

• Formació. Acció número 10 del I Pla d’igualtat de l’UJI

Curs de formació del PAS: Formació bàsica en matèria d’igualtat de dones i d’homes 

Data: 17, 24 i 31 d’octubre de 2013. Durada: 4,5 hores Lloc: Aula TD1016AA de l’Escola
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Professorat: M. José Ortí Porcar, Gemma
Escrig Gil i Anna Sales Boix. Fundació Isonomia. 

Objectius: 

• Fer una aproximació a les conseqüències que la desigualtat entre dones i homes té en la
societat i en l’àmbit universitari. 

• Familiaritzar-se  amb  les  principals  estratègies  i  instruments  d’implementació  de  les
polítiques d’igualtat dins l’àmbit universitari, especialment de les relatives als processos
d’administració i serveis. 

Continguts:

• Les  conseqüències  de  la  desigualtat  entre  dones  i  homes  en  la  societat  i  en  l’àmbit
universitari. 

• Igualtat: criteris normatius en l’àmbit universitari. 

• Estratègies i instruments per a l’aplicació de la igualtat en els processos d’administració i
serveis de l’UJI. 

Curs de formació del PDI: La incorporació de la perspectiva de gènere a la docència
universitària. Un assumpte transversal

Data:  12 i  19 de novembre de 2013.  Durada:  6 hores.  Lloc:  Aula TD1017AA de l’Escola
Superior  de  Tecnologia  i  Ciències  Experimentals  Professorat:  Capitolina  Díaz  Martínez
(professora de Sociologia de la Universitat de València i exdirectora general de la Unitat de
Dones i Ciència del Ministeri d’Educació i Ciència).



 Objectius:

Els objectius del curs se centren a analitzar la docència universitària des de la perspectiva del
gènere. Per a això es va fer referència al context normatiu que incorpora la perspectiva de
gènere en la docència, així com a la importància d’incloure la igualtat de gènere com a matèria
transversal en l’activitat acadèmica i l’eliminació de models d’identitat de gènere de caràcter
discriminador difosos en l’educació superior.

Continguts

• Bases legals per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària:
Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes. Llei orgànica 4/ 2007
per  la  qual  es  modifica  la  LOU  6/2001.  Reial  decret  ANECA per  a  l’avaluació  i
verificació de títols, 2008.

• La  difusió  de  models  d’identitat  de  gènere  de  caràcter  discriminador  difosos  en
l’educació superior.

• La innovació científica i  tecnològica de les  arts  i  del  coneixement  en general  com a
element d’apoderament i redefinició d’identitats en la pràctica educativa universitària.

• La igualtat de gènere com a matèria transversal a l’activitat acadèmica.

• Aprendre fent: anàlisi crítica dels continguts i estils docents de les persones participants.

• Protocol de bones pràctiques: des del llenguatge no sexista fins a la galeria de dones
científiques.

Curs  formació  del  PDI:  La  incorporació  de  la  perspectiva  de  gènere  a  la  docència
universitària. Un assumpte transversal

Data: 2 i 3 d’abril de 2014. Durada: 6 hores. Lloc: Aula TD2002AA de l’Escola Superior
de  Tecnologia  i  Ciències  Experimentals.  Professorat:  M.  Dolores  Frutos  Balibrea
(professora de Sociologia a la Universitat de Múrcia).

•

Objectius:

Els objectius del curs se centren a analitzar la docència universitària des de la perspectiva
del  gènere.  Per  a  això  es  va  fer  referència  al  context  normatiu  que  incorpora  la
perspectiva de gènere en la docència, així com la importància d’incloure la igualtat de
gènere  com  a  matèria  transversal  en  l’activitat  acadèmica  i  l’eliminació  de  models
d’identitat de gènere de caràcter discriminador difosos en l’educació superior.

Continguts:

• Bases legals per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària:
Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes. Llei orgànica 4/ 2007
per  la  qual  es  modifica  la  LOU  6/2001.  Reial  decret  ANECA per  a  l’avaluació  i
verificació de títols, 2008.

• La difusió de models d’identitat de gènere de caràcter discriminador difosos en l’educació
superior.

• La innovació científica i  tecnològica de les arts i  del coneixement, en general,  com a
element d’apoderament i redefinició d’identitats en la pràctica educativa universitària.

• La igualtat de gènere com a matèria transversal en l’activitat acadèmica.



• Aprendre fent: anàlisi crítica dels continguts i estils docents de les persones participants.

• Protocol de bones pràctiques: des del llenguatge no sexista fins a la galeria de dones
científiques.

Curs formació de l’estudiantat de l’UJI: Comunicació inclusiva (nivell 1), curs en línia de
30 hores 

Data: del 30 d’abril al 22 de maig de 2014. Convalidació: 1,5 crèdits. Professorat: Fundació
Isonomia 

Objectius: 

El curs té la finalitat de promoure la reflexió al voltant de les conseqüències del sistema de
gèneres  en  la  comunicació,  i  ofereix  eines  i  estratègies  bàsiques  per  a  afavorir  una
comunicació inclusiva allunyada dels estereotips sexistes

• Curs de formació per a directius: Presentació del «Protocol per a la detecció, prevenció i
actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de
sexe a la Universitat Jaume I de Castelló»

Data: 11 de juny de 2014. Durada: 4 hores. Lloc: Aula HC0002FR de la Facultat de Ciències
Humanes i Socials. Professorat: Carmen Tomás Juan (directora de la Unitat d’Igualtat de la
Universitat de València) «El respecte com a mesura de prevenció: l’origen de l’assetjament
sexual és sempre una forma de respecte cap a les dones». Vicente Sales (cap del Servei de
Recursos  Humans  de l’UJI)  «Procediment  a  seguir  en  casos  d’assetjament  en  les  diverses
variants o de conductes inapropiades, segons el  Protocol».  Rafael Vilar (tècnic superior en
Ergonomia i Psicosociologia Aplicada de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental de
l’UJI) «Assetjament laboral i violència psicològica en el treball»

Objectius:

Els objectius del curs se centren a donar a conèixer i difondre els continguts del Protocol
per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament
sexual i assetjament per raó de sexe a la Universitat Jaume I de Castelló, amb la finalitat
que les persones amb càrrecs de direcció de la Universitat Jaume I estiguen informades
per a preveure comportaments recollits en aquest Protocol. 

Continguts

• L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe

• L’assetjament laboral

• Conductes inapropiades

• Violència psicologia en el treball

• Participació en trobades externes de la Unitat d’Igualtat

• III Trobades d’unitats d’igualtat de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana

Data: 12 setembre de 2013. Lloc: Universitat d’Alacant. 

• Trobada d’unitats d’Igualtat de la Xarxa Vives d’Universitats



Data: 2 de desembre de 2013. Lloc: Universitat d’Alacant.

• VII Trobada estatal de les unitats d’igualtat de les universitats públiques «Les polítiques
d’igualtat en la governança de les universitats: conciliació, recerca i docència»

Data: 5 i 6 de juny de 2014. Lloc: Universitat de València.

• Taula redona sobre protocols de violència de gènere a les universitats. En el marc del
Seminari Violència de Gènere, Interseccionalitat i Subjectitivitat

Data: 12 de juny de 2014. Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona.

Altres

• Premi a la Igualtat Isabel Ferrer

La Generalitat Valenciana va atorgar una menció especial, en els premis Isabel Ferrer, a les
unitats d’igualtat d’universitats de la Comunitat Valenciana, entre les quals figura la Universitat
Jaume I de Castelló, en reconeixement a l’esforç en l’impuls de la igualtat d’oportunitats en
l’àmbit universitari. Els guardons van ser entregats el dissabte 8 de març de 2014, al Museu de
Belles Arts de València.

Junta Electoral

1. Processos electorals realitzats

La Junta Electoral de la Universitat Jaume I es va reunir en 23 sessions (de la número  307  del
04/10/2013 a la  número  329 del  18/07/2014)  per  a  organitzar  els  diversos processos electorals
desenvolupats durant el curs 2013/14 i dirimir diverses qüestions relacionades amb aquests. 

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 als consells de departament

• Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat a les juntes de centre
• Eleccions a consells de departament i instituts universitaris

• Eleccions a la direcció de departaments i instituts universitaris
• Eleccions a juntes de centre

• Eleccions a direcció i deganat dels centres 
• Eleccions a Rectorat i a Claustre

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

Les eleccions es van celebrar entre el 10 i el 22 d’octubre de 2013, una vegada tancat el procés de
matriculació; es van realitzar eleccions per a un total de 161 grups. La distribució va ser la següent:

• Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: s’havia de realitzar eleccions en un 
total de 49 grups.

• Facultat de Ciències Humanes i Socials: s’havia de realitzar eleccions en un total de 48 grups.

• Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: s’havia de realitzar eleccions en un total de 50 
grups.

• Facultat de Ciències de la Salut: s’havia de realitzar eleccions en un total de 14 grups.

D’aquests, en 139 grups es van elegir la totalitat dels representants i al final del procés un total de



dos grups es van quedar sense delegat o delegada i subdelegat o subdelegada (vuit menys que el
curs  anterior)  i  20 grups  es  van quedar  sense subdelegats  o subdelegades  (un 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 21 i el 25 d’octubre
de 2013. 

També es va elegir la representació corresponent en els 26 màsters oficials presencials.

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

Una vegada proclamats definitivament els delegats i subdelegats, es van presentar les candidatures
per  a  l’elecció  dels  seus  representats  als  consells  de  departament.  Com  que  el  nombre  de
candidatures presentades va ser inferior al nombre de llocs que s’havien 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 deu consells de departament dels 27 de la Universitat. 

 

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

Una vegada proclamats definitivament els delegats i delegades, es van presentar candidatures per a
l’elecció  dels  seus  representats  a  les  juntes  de  centre.  Com  que  el  nombre  de  candidatures
presentades va ser inferior  als  llocs que s’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  en  la  de
l’Escola.

6. Eleccions a consells de departament i instituts universitaris

Durant el curs acadèmic 2013/14 es realitzaren eleccions a representants de membres no nats en 13
consells de departament i tres instituts universitaris:

• Departament d’Economia

• Departament d’Educació
• Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

• Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció
• Departament d’Enginyeria Química

• Departament d’Història, Geografia i Art 
• Departament de Dret Privat

• Departament de Dret Públic
• Departament de Matemàtiques

• Departament de Química Inorgànica i Orgànica
• Departament de Traducció i Comunicació 

• UP de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat
• UP d’Infermeria

• Institut Interuniversitari de Geografia
• Institut Universitari de Matemàtiques Aplicades de Castelló (IMAC)

• Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT)

7. Eleccions a direcció de departaments i instituts universitaris 

Durant el curs 2013/14, es van celebrar eleccions a direcció de dotze departaments i quatre instituts
universitaris. Els directors i directores elegits van ser:

Departament / institut Director o directora 

Departament d’Economia Miguel Ginés Vilar

Departament d’Educació Manuel José Roses Artola



Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i 
Disseny

Roberto Sanchis Llopis

Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció José Enrique Juliá Bolívar

Departament d’Enginyeria Química Sergio Mestre Beltrán

Departament d’Història, Geografia i Art Juan José Ferrer Mestre

Departament de Dret Privat Vicent Garcia Edo

Departament de Dret Públic M. Rosario García Mahamut

Departament de Matemàtiques Carlos Galindo Pastor

Departament de Química Inorgànica i Orgànica Eloísa Cordonet Cordonet

Departament de Traducció i Comunicació Pilar Ezpeleta Ginesta

UP de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic
de l’Estat

María Victoria Cambrer Suárez

Institut Universitari d’Economia Internacional Javier Ordóñez Monfort

Institut Interuniversitari de Geografia José Quereda Sala

Institut Universitari de Matemàtiques Aplicades de 
Castelló (IMAC)

Fernando Casas Pérez

Institut Universitari de Noves Tecnologies de la 
Imatge (INIT)

Filiberto Pla Bañón

8. Eleccions a juntes de centre

El 17 de març de 2014 es van realitzar les eleccions a juntes de centre a l’Escola Superior de
Tecnologia i Ciències Experimentals, a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, a la Facultat de
Ciències Jurídiques i Econòmiques i a la Facultat de Ciències de la Salut.

9. Eleccions a la direcció i deganat dels centres

Durant el curs 2013-14 es van celebrar eleccions als deganats de la Facultat de Ciències Humanes i
Socials, a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i a la Facultat de Ciències de la Salut.
També  es  va  realitzar  l’elecció  a  la  Direcció  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències
Experimentals, i van resultar elegits: 

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

• Rafael Lapiedra Alcamí, a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
• Rafael Ballester Arnal, a la Facultat de Ciències de la Salut



 

10. Eleccions a Claustre

Les eleccions a Claustre es van realitzar el 20 de maig de 2014 i es van elegir els representants del
PDI doctor amb vinculació permanent i  pertanyent als  cossos docents universitaris,  del PDI no
doctor, personal contractat i ajudant, de l’estudiantat i del PAS. 

Aquest any el sector del personal becari i estudiants de doctorat no va tenir candidatures.

11. Eleccions a Rectorat

L’elecció a rector es va celebrar també el dia 20 de maig de 2014, i va resultar elegit el professor
Vicent Climent Jordà. 

12. Renovació parcial dels membres de la Junta 

En el  Claustre  número 9 del  dia  11 de  novembre de 2013  es va elegir com a representant  de
l’estudiantat  en la  Junta Electoral,  Iván Guimerá Edo i  Víctor  Fabregat  Boneta com a suplent.
També es van reelegir els representants del PAS en la Junta Electoral,  i van quedar com a titulars
Soledad Ten Bachero i Manuel Orenga Suliano, i com a suplents Sergio Gil Capdevila i M. José
Senent Galmés. 

Comptes anuals i informes d'auditoria de l'exercici 2013

Els comptes anuals corresponents a l’exercici 201 3 de la Universitat Jaume I, que comprenen el
balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria, van
ser informats favorablement pel Consell de Govern el dia 15 d'abril i aprovats pel Consell Social el
dia 28 d’abril de 201 4. 

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

MAGNITUD EXERCICI 201 3 EXERCICI 201 2 

Actiu immobilitzat 303.584.444,43 319.350.365,97

Actiu circulant 65.142.541,03 58.434.216,16

Actiu total 368.726.985,46 377.784.582,13

Fons propis 240.433.592,79 234.158.690,87

Ingressos a distribuir en diversos 
exercicis 4.946.831,22 5.082.877,51

Creditors a llarg termini 79.884.857,19 86.257.135,31

Creditors a curt termini 40.410.824,88 45.777.356,16

Provisions per a cingles 1.588.238,18 1.388.974,86

Passiu total 368.726.985,46 377.784.582,13

Resultat economicopatrimonial 6.274.901,92 4.514.034,89



Saldo pressupostari de l’exercici -2.371.848,84 9.610.653,14

Superàvit de finançament de 
l’exercici 5.512.463,73 7.302.129,06

Capacitat de finançament 
(equilibri) SEC95 5.147.512,02 11.653.539,93

Romanent de tresoreria afectat 24.494.589,41 32.249.977,26

Romanent de tresoreria no 
afectat 8.164.350,69 3.674.944,48

Romanent de tresoreria total 32.658.940,10 35.924.921,74

La Intervenció General de la Generalitat Valenciana, a través de l'empresa Mazars Auditores SLP, 
ha realitzat una auditoria integral de l'exercici 2013. En l'esborrany de l'informe de 9 de juny del 
2014  subscrit per ambdues, s'ha emès una opinió favorable per al conjunt dels comptes anuals.

Pressupost de l'exercici 2014

Pressupost de l'exercici 2014 

La xifra total pressupostada de despeses per a 2014 ascendeix a 94.762.000,00 €, import inferior al de 2013 en un 3,41%. 

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

422-A: Direcció i serveis generals

422-C: Cultura i implicació social

422-D: Ensenyaments universitaris 

541-A: Investigació científica i tècnica

El programa 422-A, «Direcció i serveis generals» inclou les despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, tota la
Universitat consistents 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 38.363.911,40 € i representa un 40,49% del total del pressupost. 

El programa 422-C, «Cultura i implicació social», comprèn totes les despeses ocasionades com a conseqüència de la realització
d’activitats relacionades amb la promoció i difusió de la cultura i dels esports, també les accions adreçades a la internacionalització i
la cooperació de la Universitat i, finalment, totes les despeses relacionades amb el benestar de la comunitat universitària i amb la
protecció del medi ambient. Aquest programa es dota amb un pressupost inicial de 3.885.767,48 € i representa un 4,10% 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 2014 és de 43.539.915,58 € i representa un 45,95% del total del pressupost. 

El  programa  541-A,  «Investigació  científica  i  tècnica»,  arriba  als  8.972.405,54  €  el  2014,  i  era  d’11.836.870,79  €  el  2013.
Experimenta, per tant, una disminució del 24,20%. Aquest programa suposa un 9,46% del total del pressupost 2014. 

Quant a les inversions reals de la Universitat previstes per a l’exercici 2014, la consignació global és de 5.287.777,59 €, la qual cosa
suposa una disminució de 2.420.663,57 €, un 31,40% menys respecte a 2013. 

Aquesta reducció de les inversions es produeix perquè en el pressupost 2014 ja no cal dotar cap partida per a atendre el cost d’una
eventual sentència negativa sobre la construcció de l’edifici de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, ja que el 24 d’octubre de
2013 es va rebre notificació de la sentència que és completament favorable als interessos de l’UJI.



No obstant això, les inversions pròpies de l’UJI, finançades amb el propi esforç pressupostari, suposen 2.222.655,92 € dels quals les
principals partides es concreten en: 650.000,00 € per a atendre diverses obres d’ampliació i millora, 772.963,80 € per a finançar
l’adquisició d’equipament informàtic, 324.053,00 € per a adquirir equipament per a laboratoris i 326.790,19 € per a l’adquisició de
fons bibliogràfics. A més, per a 2014 s’han pressupostat tres milions d’euros que rebrà l’UJI de la GV per a continuar fent front a
inversions en obra i equipament necessàries per als estudis de la branca sanitària. 

Obres de nova construcció i de reforma, ampliació i millora

Durant aquest curs ha començat a funcionar el Servei d'Experimentació Animal i s'han executat les
obres  de  la  Facultat  de  Ciències  de  la  Salut,  fase  I-mòdul  MI1 destinat  a  albergar  laboratoris
d'investigació i despatxos de la Facultat. 

L’Oficina  Tècnica  d'Obres  i  Projectes  ha  realitzat  més  actuacions  de  millora  de  l'eficiència
energètica amb la restitució de les màquines refrigeradores de Rectorat i de la Facultat de Ciències
Humanes i Socials. També s'han optimitzat els horaris d'ús, que s'han adequat a les necessitats en
temps real. 

La  Unitat  Tècnica  de  Gestió  d'Espais  ha  optimitzat  l'ocupació  d'aules  i  despatxos  dels  distints
departaments  mitjançant  l'elaboració  d'informes  i  propostes  de  millora.  També  ha  activat  les
reserves d'espais fora de l'horari habitual, i ha concentrat les activitats en dos dels centres. 

Contractació
El  Servei  de  Contractació  i  Assumptes  Generals  és  l'encarregat  de  tramitar  els  expedients  de
contractació administrativa i contractació privada de gestió centralitzada, també intervé en algunes
matèries  relacionades  amb  societats  mercantils  i  té assignades  funcions  relatives  a  assumptes
generals de la Universitat. 

En l'any 2012 es va iniciar la implantació de mitjans electrònics en la contractació, i s’ha tramitat
l'any 2013 un expedient 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/1/13 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 la realització de les diverses modalitats que conformen el Programa
de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica, es va tramitar 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

A més, i com a rellevant per a tota la comunitat universitària, s'ha adjudicat el servei de restaurant al
local B1 de l'Àgora de la Universitat Jaume I de Castelló (expedient SE/10/14), i promogut pel
Vicerectorat  de  Planificació  Estratègia,  Qualitat  i  Comunicació(VPEQ)  i  Vicerectorat  de
Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme (VCRIIM), s'han adjudicat
els serveis de promoció de l'oferta d'estudis de grau, màster i idiomes de la Universitat Jaume I, amb
destinació a estudiants xinesos (expedient SE/04/14).

Per  a  optar  a  la  concessió  d'ajudes  de  l'Institut  Valencià  de  Competitivitat  Empresarial  en  la



convocatòria de 2014, s'ha adjudicat el subministrament i substitució d'una màquina refredadora
dins del Pla d'estalvi i eficiència energètica 2014 amb destinació a la Facultat de Ciències Humanes
i Socials de la Universitat Jaume I de Castelló (expedient SU/3/14).

Aixi mateix,  s'han tramitat 25 expedients de contractació 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 P.O. FEDER 2007/2013 durant l'any 2013 i fins al 31/5/2014.

Expedients de contractació d'obres, subministraments i serveis iniciats l'any 2013:

Núm. d’expedient Lot Objecte del contracte

OB/ 1/13 1 Obra de la Facultat de Ciències de la Salut-Fase I-Mòdul MI1

OB/ 1/13 2 Instal·lacions de la Facultat de Ciències de la Salut-Fase I-Mòdul MI1

ES/ 1/13 1 Seguiment i control del sistema de seguretat alimentària

ES/ 2/13 1
Suport del sistema d'explotació de dades: CRM, Alumni, Indicadors, 
Quadres de Comandament, Estadístiques Internes i externes

ES/ 2/13 2
Suport al desenvolupament intern de reunificació del Sistema de 
Control d'Usos de les Infraestructures de l’UJI i suport al Projecte pilot 
de seguiment de l'activitat docent

ES/ 2/13 3
Suport al desenvolupament dels projectes MEU, Help Desk i ús de la 
capa d'Open Data

ES/ 3/13 1 Servei d'atenció mèdica en horari de vesprada

ES/ 4/13 1 Manteniment dels equips informàtics Hewlett-Packard

ES/ 5/13 1
Seguiment en xarxes socials de les referències a la Universitat Jaume I i
manteniment de continguts diari de la seua presència en els entorns de 
la web 2.0

ES/ 6/13 1 Gestió de la Sala de Dissecció i l'Osteoteca

ES/ 7/13 1 Direcció d'execució de l'obra, control d'execució i gestió econòmica

ES/ 8/13 1
Gestió i assessorament en contractació de subministraments (electricitat
i gas)

ES/ 9/13 1 Manteniment de les instal·lacions esportives

ES/10/13 1
Assistència per a la prestació del servei anual de programació e-UJIer@
de suport a l'usuari de connectivitat mòbil i certificació digital

ES/10/13 2
Assistència per a la prestació del servei anual de programació dels 
serveis d'informació

ES/10/13 3
Assistència per a l'administració, desenvolupament i suport a usuaris de 
Google Apps for Education i del sistema de control de presència docent

ES/11/13 1 Control de qualitat i coordinació de la seguretat i salut

ES/12/13 1
Seguiment en xarxes socials de les referències a la Universitat Jaume I i
manteniment de continguts diari de la seua presència en els entorns de 
la web 2.0

ES/13/13 1 Suport tècnic audiovisual en activitats de l’UJI

ES/14/13 1 Proposta tècnica de suport al projecte europeu STORK 2.0



ES/15/13 1 Assessorament i assistència tècnica en salut animal

ES/15/13 2 Assessorament i assistència tècnica en benestar animal

ES/16/13 1 Assistència i defensa jurídica i judicial

ES/17/13 1 Impartició de cursos de català i espanyol com a llengües estrangeres

ES/18/13 1
Desenvolupament i assistència tècnica per al repositori i el programa 
MILLENIUM

ES/19/13 1 Manteniment i conservació de l'obra civil

ES/20/13 1 Impartició de cursos de català

ES/21/13 1
Manteniment i conservació de les instal·lacions de detecció automàtica 
i extinció d'incendis

ES/22/13 1 Seguiment en mitjans de comunicació

ES/22/13 2 Manteniment equipament emissor de FM

ES/23/13 1 Patrocini del club d'atletisme Playas de Castelló

ES/24/13 1
Serveis d'intermediació en la matriculació en la Universitat Jaume I 
d'estudiants d'universitats de Xina associades el Centre Xinès de Serveis
d'Intercanvi Acadèmic.

ES/25/13 1 Programa de control microbiològic

ES/26/13 1 Neteja, desratització i desinsectació

ES/27/13 1 Disseny i maquetació de material corporatiu

ES/28/13 1 Impartició d'un màster de cirurgia endoscòpica, ginecològica i pelviana

ES/29/13 1 Manteniment i conservació del sistema de distribució per cable (CATV)

ES/30/13 1 Manteniment i conservació del sistema de control centralitzat

ES/31/13 1 Arreplega de piles salines i de botó i de paper interior fora de conveni

ES/32/13 1
Protecció total i qualificació del cromatògraf líquid acoblat a un 
espectròmetre de masses en tàndem de triple quadrupol (LC.3 i GC.3)

ES/33/13 1 Servei de recollida selectiva de vidre, envasos lleugers i paper-cartó

ES/34/13 1
Serveis per a la gestió i dinamització de la plataforma d'e-learning en el 
màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental 
Comunitària.

ES/34/13 2
Serveis per a la gestió i dinamització de la plataforma d'e-learning en el 
màster universitari en Cooperació al Desenvolupament

ES/34/13 3
Avaluació Externa del Projecte "Enfortiment de la internacionalització 
del màster en Cooperació al Desenvolupament- IIDL"/ núm. 5004/ 
2012 (GV)

ES/35/13 1 Assistència tècnica de l'espectròmetre d'ICP-MS

ES/36/13 1 Manteniment, neteja, manipulació i atenció d'animals

ES/37/13 1 Serveis postals

ES/38/13 1 Passarel·la de pagaments telemàtics i d'intermediació de l’UJI 

ES/39/13 1 Servei de primera línia de suport del Centre d'Atenció d'Usuaris

SU/ 1/13 1 Mobiliari estàndard per a despatxos  



SU/ 1/13 2 Mobiliari específic per a l'INIT

SU/ 2/13 1 Simulador de pacient lactant

SU/ 3/13 1 Equipament laboratori SIG per la planificació territorial

SU/ 4/13 1 Sistema de microscòpia òptica

SU/ 5/13 1 Mòdul d'entrenament CAU VIMEDIX  ULTRASOUND SIMULATOR

SU/ 6/13 1 Espectròmetre de masses híbrid quadrupol-temps de vol

SU/ 7/13 1 Subministrament, entrega, instal·lació de màquina fotocopiadora

SU/ 7/13 2 Manteniment de màquina fotocopiadora

SU/ 8/13 1 Equip d'anàlisi tèrmica diferencial i termogravimètrica

SU/ 8/13 2 Analitzador elemental a nivell micro i macro per a mostres

SU/ 8/13 3 Sistema de mesuraments d'impedància de radiofreqüència

SU/ 9/13 1 Equipament per al Pla d'estalvi i eficiència energètica 2013

SU/10/13 1 Equip de mòlta ultrafí

SU/11/13 1 Equipament microinformàtic

SU/12/13 1 Tub de raigs X per a espectròmetre de fluorescència 

SU/13/13 1 Obtenció de mostres

SU/13/13 2 Observació de teixits

SU/13/13 3 Material de laboratori

SU/13/13 4 Esterilització i conservació de mostres

SU/14/13 1 Equips informàtics

Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental

Durant aquest curs, l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental ha continuat la seua tasca de
millora de les condicions de treball del personal de la Universitat Jaume I des de totes les 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.

També s’ha continuat 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.,  entre  les  quals  cal  destacar
l’auditoria interna del Sistema de Gestió Ambiental segons els requisits de la norma ISO14001.

Per altra banda, l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental continua el desenvolupament del pla
estratègic i el personal participa en grups de millora, tant interns del servei com amb altres serveis.
Així mateix, el Servei participa en l’obtenció i el manteniment de la certificació ISO9000 de les
titulacions i serveis de la Universitat Jaume I.

El Comitè de Seguretat i Salut s’ha reunit tres vegades des de setembre de 2013. 

Ergonomia, psicosociologia i salut

Entre les principals activitats cal ressaltar la continuació de l'avaluació dels factors psicosocials de
risc en el treball.

Per altra banda s'ha continuat desenvolupant 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 vestidors del Servei d’Esports incloent-hi 
el programat per a la piscina coberta i les noves pistes
Control analític de legionel·la a 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 menjadors.

Reconeixements preventius laborals a PDI, PAS i personal becari.
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 endometri).

Tonometries a les persones de més de 40 anys, com a prevenció del glaucoma.

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

S’ha continuat les avaluacions i visites tant per a PDI com a PAS.

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

S’ha col·laborat en l’organització i en els actes del Dia Mundial de Lluita contra la Sida.

S’ha continuat col·laborant 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’ha realitzat o s’ha revisat l’avaluació de riscos dels següents serveis, departaments i instituts: 
• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
• Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

• Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge - INIT 
• Departament de Matemàtiques

• Servei d'Experimentació Animal - SEA
• Servei Central d'Instrumentació Científica – SCIC

• Institut Universitari de Plaguicides i Aigües - IUPA
• Departament de Física

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

• Departament de Filologia i Cultures Europees
• Departament de Filosofia i Sociologia

• Departament d'Estudis Anglesos
• Departament de Traducció i Comunicació

• Departament d'Història, Geografia i Art
• Departament de Ciències de la Comunicació

• Departament d'Educació



S’ha realitzat o s’ha revisat l’avaluació de riscos dels edificis: 
• Facultat de Ciències Humanes i Socials

• Biblioteca
• TI

• Rectorat
• Institut de Tecnologia Ceràmica

• Servei d'Experimentació Animal
• Espaitec I

• Investigació II 

S’han realitzat  diverses accions  per a la  implantació dels plans  d’autoprotecció dels  edificis  de
l’UJI:

• S'ha realitzat la sisena edició del curs en línia sobre el pla d'autoprotecció de l'UJI.

• S'han realitzat dos simulacres d'avisos d'alarma en diversos edificis de l'UJI: ITC i Espaitec 2.
• S'ha redactat o s'ha revisat el pla d'autoprotecció dels següents edificis: 

• Servei d'Experimentació Animal
• Investigació I

• Investigació II 

S’ha continuat 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 diferents llocs de l'UJI.

S’han investigat els accidents ocorreguts per a trobar les causes, prendre 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.

Gestió mediambiental

S’ha dotat de contenidors els nous edificis que han entrat en funcionament, així com l'augment i
millor distribució en altres edificis.

S’ha continuat la gestió diària de recollida i eliminació de residus, recollint selectivament: paper i
cartó, envasos lleugers, tòners i cartutxos de tinta, piles, productes informàtics, telèfons mòbils i els
seus components, vidre, i residus perillosos als laboratoris i tallers.

S’ha  realitzat  l’auditoria  interna  del  Sistema  de  Gestió  Ambiental  (SGA),  assegurant  que  els
departaments  sota  l'abast  d'aquest  sistema  de  gestió  compleixen  els  exigents  estàndards
mediambientals de la norma ISO14001.

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

Es continua la implantació de les accions proposades al Pla de mobilitat  sostenible,  com ara la
col·laboració amb l'Ajuntament  per  a  implantar  millores  en  l'accés  i  aparcament  al  campus,  la
senyalització d’aquest, etc.

Formació

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



• Un curs de formació sobre seguretat en treballs en altura. 

• 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.

• Xarrada informativa sobre seguretat en la manipulació de productes químics.

Planificació i qualitat

El Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica (GPPT) té com a missió donar suport als 
òrgans de govern en la planificació universitària, el desenvolupament de projectes institucionals i en
la investigació, l’aplicació, la formació, la difusió i la innovació en noves tecnologies, tant 
organitzatives com informàtiques.

Els principals processos que el GPPT desenvolupa en matèria de planificació se centren en la 
vigilància estratègica, en el disseny de criteris i sistemàtiques per a la planificació universitària, en 
donar suport als plans d’estudis i a la planificació i organització acadèmica, a l’elaboració del 
pressupost de la Universitat i al pla de finançament i al sistema de direcció estratègica.

El GPPT treballa per a aconseguir la qualitat en la gestió estratègica i educativa de la institució, i 
l’excel·lència del procés tecnològic de l’UJI, en les pràctiques de gestió de la tecnologia: diagnosi, 
prospectiva i formació.

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 títols, centres, 
departaments i oficines i serveis de la Universitat i fomentar la participació en la millora de les 
usuàries i usuaris, tant interns com externs.

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 pròxims anys. 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 el professor 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 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 establert les metes que s’han d’aconseguir fins al
2014.

L’anàlisi del seguiment dels objectius i indicadors del Pla estratègic institucional 2014, impulsat pel
Vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació, es va presentar en l’apartat que
incorpora  les  línies  de  govern  2014  (aprovades  pel  Claustre  l’11  de  novembre  de  2013)  i  en
l’informe de la legislatura 2010-2014 (Claustre del 10 de març de 2014). El seguiment del pla
estratègic institucional s’ha realitzat per part del Consell de Direcció amb una eina de seguiment
anualment des de 2012. El disseny dels indicadors ha permès realitzar els càlculs d’aquests per al
període 2010/14, on finalment s’han avaluat 69 indicadors per cada any (o curs acadèmic, segons la
definició de l’indicador). La informació és quantitativa i està estructurada d’acord amb el quadre de
comandament institucional. 

Junt amb el seguiment quantitatiu dels objectius i indicadors del pla estratègic, el Vicerectorat de
Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació ha presentat l’anàlisi en el Claustre de febrer de
2014. Aquesta anàlisi comprèn les accions que s’han portat a terme per a assolir aquests resultats,
així com la tendència i acompliment de la meta fixada, per la qual cosa es pot observar que sols sis
indicadors (de 69) no han acomplit la meta, la qual cosa suposa un percentatge de consecució del
91,30%.

Centres, titulacions, departaments i instituts

Com en anys anteriors el Vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació, amb el
suport tècnic del Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica, ha dut a terme el desplegament
del Pla estratègic, durant el curs 2013/14, als departaments, instituts, centres i titulacions.

D’una banda, a l’octubre de 2013, el Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica va iniciar el
mesurament dels indicadors per a realitzar la liquidació del desplegament del Pla estratègic als
departaments, instituts, centres i titulacions corresponent al bienni 2012/13.

D’altra banda,  el  Consell  de Direcció va aprovar,  el  17 de desembre de 2013, el  document de
criteris per al desplegament del Pla estratègic a les unitats (2014-2015). Aquest document incorpora
un catàleg d’indicadors per a departaments, instituts i titulacions oficials de grau i màster basat en el
catàleg de l’anterior període. Durant els  primers mesos de 2014, el Vicerectorat de Planificació
Estratègica, Qualitat i Comunicació va mantenir reunions amb les diferents unitats de la Universitat
Jaume I per a preparar el desplegament del Pla estratègic corresponent al bienni 2014-2015. Fruit
d’aquestes reunions el dit Vicerectorat va signar els documents de concert per al desenvolupament
del Pla estratègic amb els departaments, centres i instituts (incloent-hi tant els propis com aquells
que participen en el Programa de Suport a l’Institut d’Alt Rendiment promogut pel Vicerectorat
d’Investigació i Postgrau), per a un període de dos anys, que inicia la seua vigència amb data 1 de
gener de 2014.

Serveis

El desplegament del Pla estratègic en els serveis de gestió, en 2013/14, 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 2013/14, els serveis
de gestió han revisat els objectius d’acord amb l’auditoria interna realitzada per la comissió de la
productivitat. A més a més, s’ha oferit al PAS un curs anomenat “Taller d’indicadors per a la millora
de la gestió universitària”, on part d’aquest curs ha estat orientat al desplegament del pla estratègic
dels serveis. El curs s’ha realitzat després de l’auditoria interna, fet que ha permès treballar les
recomanacions reflectides en els informes.

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 dels títols 
• Seguiment dels títols 

• Renovació de l’acreditació dels títols 
• Altres processos de recollida i 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 seguiment. 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 faça minvar el nombre de disconformitats emeses per l’organisme certificador i, d’una altra,
que dels resultats dels indicadors de sistema es desprenga l’assoliment dels objectius. 

Pel que fa al Servei d’Esports, durant el curs que finalitzem (2013/14), s’ha realitzat el seguiment de
diverses actuacions de millora en la documentació i els indicadors, així com el seguiment de les
notificacions realitzades. 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 2013
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 els
caps de servei. Els resultats indiquen que el grau de satisfacció amb la formació interna rebuda se
situa  en  una  mitjana  de  4,38  sobre  una  escala  de  5  punts,  amb  la  presència  de  diferències
significatives en comparar la valoració amb la realitzada durant l’any anterior (mitjana de 4,57 en
l’any 2012). També es presenten diferències significatives d’opinió entre els caps de serveis i el
personal d’aquests, on la satisfacció amb la formació rebuda dels caps dels serveis és més alta
(mitjanes de 4,51 per als caps de serveis i 4,24 per al personal que rep la dita formació). 



El grau de satisfacció amb la formació externa és de 4,41 sobre 5 punts, es produeix un lleuger
descens respecte a l’avaluació de l’any 2012 (mitjana de 4,58). Si segmentem i comparem aquestes
valoracions, trobem que els caps de serveis tenen un nivell de satisfacció amb la formació externa
molt similar al que presenta el personal que rep la formació, sense que es presenten diferències
significatives (mitjana de 4,43 i 4,38 sobre 5, respectivament). 

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 2012/13 i el nivell de satisfacció general dels serveis respecte als proveïdors interns
és d’un 3,71 sobre 5 punts i d’un 4,56 sobre 5 punts respecte als proveïdors externs (es produeix, en
aquest últim cas dels proveïdors externs, una millora significativa en la valoració respecte de la
realitzada durant el curs 2011/12). 

Pel que fa al Servei d’Esports, durant el curs 2013/14 s’ha dut a terme un nou procés de recollida de
dades (que es realitza cada dos anys). Aquest procés s’ha realitzat durant el mes de juny de 2013 i,
en el moment de realitzar la present memòria, encara no disposem d’informació sobre el nivell de
satisfacció de les persones usuàries del dit Servei. 

Per últim, pel que fa a l'avaluació de la satisfacció de la Biblioteca–Centre de Documentació, l'últim
procés es va realitzar en el curs 2012/13. Amb l'objectiu de completar l'informe del curs 2013/14,
s'ha realitzat una recerca d'informació sobre mesuraments realitzats en altres universitats que ens
han permès completar l'apartat de “Comparacions” del nostre estudi. 

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, màsters i
doctorats). 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  treballant  amb  el  Servei  d’Informàtica  amb
l’aportació de les indicacions i requeriments necessaris per a la millora de 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 onze anys, i de manera ininterrompuda, es realitza, anualment, un procés de mesurament
de  la  satisfacció  de  l’estudiantat.  Amb poques  variacions  segons  el  col·lectiu  al  qual  s’adrece
l’instrument  de  mesurament,  estudiantat  de  nou  ingrés  o  matriculat  en  més  d’una  ocasió,  se
sol·licita  que  l’estudiantat  avalue  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 presenta una
mitjana de satisfacció amb la Universitat de 3,78 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 3,84 sobre
5, sent l’estudiantat de nou ingrés el que presenta una satisfacció significativament més alta que la
de la resta de l’estudiantat  (mitjanes de 4,03 i  3,69,  respectivament),  i  els de l’ESTCE els que
presenten una satisfacció més baixa respecte a la satisfacció de l’estudiantat de qualsevol dels tres
centres restants 



En referència als processos avaluats, el nivell de satisfacció més alt es presenta amb el procés de
manteniment d’aules i laboratoris (mitjana de 3,79), seguit pels processos d’informació (mitjana de
3,77), tràmits (mitjana de 3,45) i, en últim lloc, el de planificació (mitjana de 3,42). 

Dins  del  procés  de  mesurament  de  la  satisfacció  de  l’estudiantat  amb  els  processos  de  gestió
acadèmica, i per sisè 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, sent una valoració molt similar, i sense diferències significatives, entre estudiantat
de  nou  ingrés  en  el  màster  i  estudiantat  de  segona  matrícula  i  posteriors.  Tampoc  es  troben
diferències d’opinió pel que fa al centre en què l’estudiantat cursa el màster. Respecte a com es
valora  la  Universitat  des  de  cada  un  dels  màsters,  caldria  indicar  que  les  millors  valoracions
provenen, dins l’ESTCE, de l’estudiantat matriculat en el MU en Química Teòrica i Modelització
Computacional  (mitjana  de  5  sobre  5);  a  la  FCJE,  l’estudiantat  del  MU  en  Cooperació  al
Desenvolupament (mitjana de 4,07 sobre 5); a la FCHS, l’estudiant del MU en Tecnologies de la
Traducció i Localització (mitjana de 4,5 sobre 5) i,  per últim, a la FCS, l’estudiant del MU en
Psicologia del Treball,  de les Organitzacions i  en Recursos Humans i  del MU en Intervenció i
Mediació Familiar (mitjana de 4,11 sobre 5). 

Pel que fa al nivell de satisfacció amb els estudis de màster cursats, aquest es manté en nivells
similars als de l’any anterior, lleugerament més alt però sense presentar diferències significatives
(mitjana de 3,7 sobre 5 davant el 3,62 del curs anterior). Per centres, els nivells de satisfacció més
alts s’obtenen entre l’estudiantat de la FCHS i FCJE (mitjanes de 3,83 i 3,82 respectivament). Per
màsters,  les  valoracions  més  altes  es  donen  entre  l’estudiantat  del  MU  en  Matemàtica
Computacional en el cas de l’ESTCE (mitjana de 4,67), del MU en Igualtat i Gènere en l’Àmbit
Públic i Privat en el cas de la FCJE (mitjana de 4,19), en el MU en Ètica i Democràcia en la FCHS
(mitjana de 4,5) i en el MU en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans
en la FCS (mitjana de 4,09). 

Així mateix, cal indicar que, amb les dades recollides en les enquestes aplicades a l’estudiantat de
grau i de màster, s’ha portat a terme el seguiment de la satisfacció grau per grau i màster per màster
en diferents indicadors necessaris en el Programa de seguiment de títols. 

Finalment, pel que fa als processos generals avaluats, les millors valoracions les obté el procés que
recull aspectes de manteniment d’aules i laboratoris (mitjana de 3,87 sobre 5), seguit del procés de
tràmits (3,81 sobre 5), com ara preinscripció, formalització de matrícula, admissió d’estudiantat,
consulta i recepció de notes oficials, assignació de tutors 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 3,72 i 3,73 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 2012/13. Així, s’han analitzat les taxes de rendiment, d’èxit, d’oferta i demanda, de
matriculació i d’abandonament dels títols, i les accions de millora que s’han iniciat en el sistema de
garantia de qualitat a partir d’aquestes. 

Durant el curs 2013/14 també s’ha realitzat el procés de mesurament de l’eficàcia de la formació
impartida dins del Pla de formació del PAS durant l’any 2013. 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’una altra, al personal
dels serveis que havia rebut la dita formació. 



També durant  aquest  curs,  i  per  setè  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 2013. 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 5 sobre 5 punts) o consultes (mitjana de
4,34),  presenta  un  nivell  de  satisfacció  més  elevat  que  les  persones  que  han  fet  suggeriments
(mitjana de 3,73) o queixes (mitjana de 3,42). 

S’ha realitzat la recollida d’informació per a conèixer la satisfacció del professorat de la Universitat
amb el Programa Docentia-UJI del curs 2012/13, s’ha diferenciat entre l’opinió del PDI amb algun
tipus de responsabilitat en la gestió acadèmica i la resta del PDI. 

Per  altra  banda,  i  per  primera  vegada,  davant  la  necessitat  d’informació  que  requereixen  els
processos d’acreditació de títols, s’ha realitzat una enquesta entre el professorat del MU en Estudis
Internacionals  de  Pau,  Conflictes  i  Desenvolupament  i  el  MU  en  Eficiència  Energètica  i
Sostenibilitat per a conèixer la satisfacció del PDI amb l’activitat docent desenvolupada en ambdós
màsters. Aquesta enquesta s’anirà implantant  progressivament en la resta de títols de la universitat
(graus i màsters) en funció de l’aplicació del Programa d’acreditació de títols. 

Seguiment de 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 50 titulacions, 29 graus i 21 màsters oficials, dels quals els graus en Medicina i en
Infermeria  ho han fet  en primera vegada.  Es  tracta  de títols  oficials  amb,  almenys,  dos cursos
implantats. 

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 en el sistema de garantia interna de qualitat. 

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 dissenyat per a
aquest fi. També, s'ha donat suport en l'elaboració d'esmenes dels 22 títols oficials que han rebut
informe provisional per part de l'AVAP. 

Renovació de l’acreditació dels títols 

Des  de  l’OPAQ  també  s’ha  coordinat  la  participació  de  l’UJI  en  el  programa  de  renovació
voluntària de l’acreditació de títols promogut per l’AVAP. En aquesta ocasió s'ha participat en la
primera convocatòria voluntària amb dos màsters. Aquestes titulacions són: 

• Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat 
 

• Facultat de Ciències Humanes i Socials
Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament 

L’OPAQ ha participat en les reunions convocades per l’AVAP per tal de consensuar el protocol
d’avaluació entre totes les universitats de la Comunitat  Valenciana i ha gestionat les evidències



documentals en què es basa el procés, ha col·laborat en el càlcul de nous indicadors adients al
sistema de garantia interna de qualitat, així com la gestió de la visita externa del comitè avaluador.
A més, l’OPAQ ha coordinat l’elaboració de l’autoinforme de les titulacions que han participat en el
procés  i  en  la  gestió  de  la  documentació  en  l’aplicació  de  l’AVAP dissenyat  per  a  aquest  fi.
Finalment, s'ha donat suport en l'elaboració d'esmenes dels dos títols oficials que han rebut informe
provisional per part de l'AVAP 

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 2013.  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 4,5 en una escala de 5
punts),  lleugerament  superior  a  la  de  l’any  anterior,  encara  que  sense  presentar  diferències
significatives. A més, des de fa dos anys, mantenim la recollida contínua de dades i el seguiment de
les empreses que finalitzen contractes amb l’OCIT, comptant amb la col·laboració de la Fundació
General per a aquesta tasca. 

Així mateix, i a petició del Servei de Llengües i Terminologia, s’han dut a terme dos tipus d’estudis
nous: 

a) En primer lloc, es va realitzar una enquesta de seguiment sobre la preinscripció en els graus i
màsters de l’UJI per al curs 2013/14. Aquesta enquesta anava dirigida a tot el futur estudiantat que
va realitzar la preinscripció en l’UJI però que, posteriorment, no van formalitzar la seua matrícula a
la Universitat. 

b) El segon estudi feia referència als factors que han resultat decisius, tant per a matricular-se a la
Universitat,  com  per  a  establir  el  nivell  de  satisfacció  de  l’estudiantat  ja  matriculat  en  anys
anteriors, així com als mitjans de comunicació utilitzats per a obtindre informació sobre el títol en
particular  i  sobre la  Universitat  en general.  Per a això,  es van incloure noves preguntes en les
enquestes que completa l’estudiantat durant el procés de matrícula sobre la seua satisfacció amb la
gestió acadèmica dels seus títols (graus i màsters). 

Per últim, cal indicar que, a petició de l’Oficina de Relacions Internacionals, s’està portant a terme
l’adaptació de les seues enquestes a l’aplicació informàtica d’enquestes, amb l’objectiu de realitzar
l’aplicació  d’aquestes  als  enquestats  en  format  electrònic.  Es  tracta  de  quatre  enquestes,  per  a
estudiantat entrant d’intercanvi, per a estudiantat ixent d’intercanvi, per a coordinadors d’intercanvi
i per a tutors d’intercanvi. 

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. 

Aquest  curs  s’ha  modificat  la  normativa  vigent  quant  al  mínim de  respostes  per  a  donar  una
valoració de curs al professorat. El canvi va ser aprovat en la reunió de la Comissió d’Avaluació
Docent del dia 18 de desembre de 2013, i a la sessió número 45 del Consell de Govern del dia 15



d’abril de 2014. 

La recollida presencial de dades per a l’avaluació docent dels graus es va desenvolupar des del dia
25 de novembre fins al 20 de desembre de 2013 (primer semestre), i des del dia 28 d’abril fins al 23
de maig de 2014 (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 11,06 % del total de
reserves del primer semestre, i un 13,98 % de les reserves del segon semestre. 

En  total,  es  van  avaluar,  de  forma  presencial,  en  el  primer  semestre  773  docents  de  721
assignatures i, en el segon semestre, 772 docents de 645 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 2014. 

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 2012/13, segons els procediments del model
Docentia-UJI que es van presentar en Comissió d’Avaluació Docent el dia 19 de setembre de 2013. 

Aquest curs també s’ha treballat en l’obtenció de dades per a la modificació al pròxim curs d’alguns
dels indicadors. Així, s’ha creat un repositori per a les activitats de coordinació, un repositori dels
treballs de final de grau i màster, i una aplicació per a la recollida i validació de formació docent del
professorat externa a l’UJI. 

La implantació en el curs 2012/13 ha finalitzat en el curs 2013/14 amb la preparació d’un informe
final. 

Cartes de serveis de la Universitat 

Aquest curs 2013/14 es manté el seguiment de les cartes de serveis amb l’actualització de les dades
i la difusió, a través del lloc 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, ha finalitzat el procés de revisió de quatre cartes de serveis: l’Oficina de Relacions
Internacionals, l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques, la Biblioteca i el Servei
d’Esports. 

Finalment, cal destacar que s’han formalitzat els compromisos de la carta de serveis del Servei
d’Activitats Socioculturals (SASC). 

Avaluació de la Universitat en el model EFQM 

Per a continuar la implantació del model EFQM a l’UJI, aquest curs acadèmic 2013/14 s’ha realitzat
un procés de recollida d’informació i d’anàlisi interna amb el model EFQM. El sistema de direcció i
gestió  ja  contempla  aquesta  periodicitat  en  la  implantació  del  model  i  per  tant  ja  existeixen
sistemàtiques que permeten la recollida de la informació anual. 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  ara  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 acciones de 'benchmarking' en els serveis de gestió i  suport a la
participació en alguns dels rànquings nacionals i internacionals. 

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:
• 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.  Organització  i
impartició pels tècnics de l’oficina dels cursos de formació «De la verificació a la renovació de
l’acreditació de títols oficials», «Taller d’indicadors per a la millora de la gestió universitària» i
«Aplicacions informàtiques per a la introducció de formació externa i de TFG i TFM» adreçats al
PAS de la Universitat.
•  L’organització  del  II  Fòrum  AVAP de  qualitat  universitària  amb  el  títol  “Seguiment  versus
Acreditació”, que va tindre lloc el dia 30 de novembre de 2013 a la sala de conferències de l’Institut
de Tecnologia Ceràmica de la Universitat Jaume I. Van assistir al fòrum vicerectors, directors, caps i
tècnics d’unitats i serveis de qualitat de les universitats valencianes, tant públiques com privades. 
• L’organització, conjuntament amb el Servei de Formació del PAS de Recursos Humans, de quatre
cursos  dins  del  programa de  formació  de  directius:  «Integració  de  la  responsabilitat  social  en
l’estratègia i en la gestió. Sistema de gestió IQNet SR10», «Protecció de dades i seguretat de la
informació», «Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral,
assetjament  sexual  i  assetjament  per  raó  de  sexe  a  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló»  i
«Aplicacions informàtiques per a la introducció de formació externa i de TFG i TFM». 
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 en altres organismes, com per exemple, el
XV Foro de Almagro, la XI Jornada de Qualitat de l’Ensenyament i la Jornada de formació del
Programa AUDIT celebrades a Barcelona i  la V Jornada de Reflexió i Debat de les Unitats de
Qualitat organitzada per la Universitat de La Rioja.
La difusió de la qualitat es complementa mitjançant l’actualització de la pàgina 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 Universidad Española en cifras (CRUE), U-Multiranking (Fundación CyD) i rànquing 
GreenMetric (Universitat d’Indonèsia). 

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 seccions 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 l’UJI i contribueix als seus fins com a font d’avantatge
competitiu, imatge i reputació. 



Prospectiva, organització i sistemàtiques 

•Estudis de prospectiva universitària: 
• Coordinació de l'edició anual de l'estudi de prospectiva universitària: UNIVERSITIC 

2014 sobre l'estat de les TIC en el sistema universitari espanyol. 
• Publicació i coordinació de l’estudi de prospectiva sobre transparència: “Universidad 

Abierta: Recomendaciones de la CRUE-TIC al SUE”. 

• Publicació de l’estudi de prospectiva sobre transparència: “Universidad Abierta: 
reutilización de la información universitària”. 

• Ponent per invitació en el Congreso Académico ITGSM13 que es va celebrar en la 
Universitat de Móstoles- Madrid, amb la ponència “Madurez del Gobierno de las TI en las
universidades españolas en relación a la ISO38500” 

• Ponent per invitació en el Curso de Verano de la UCM Estrategia y Gobierno TI en la 
Universidad Española que es va celebrar  en la ciutat financera del Santander, amb la 
ponència “Conceptos sobre la Estrategia TI en la CRUE-TIC”. 

• La coordinació dels treballs de la CRUE-TIC amb les universitats llatinoamericanes i europees 
per a aconseguir un model comú d’autoavaluació i comparació en TI/SI. 

• Suport a l’adequació del sistema de direcció estratègica i el govern TI: Aplicació i millora del 
Marc TI/SI de l’UJI com a model de referència sobre Govern TI a aplicar en la gestió de 
tecnologia. La reformulació del procés d’incorporació de TIS/SI de l’UJI segons el model 
proposat en l’autoevaluació. 

• Coordinació del grup de treball intern d’indicadors: sistema de direcció estratègica, SIIU, IVIE 
y “Universidad en Cifras” de la CRUE. 

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

• Elaboració de la proposta de resolució del rector que conté la política de seguretat de la 
informació i la seua organització. 

Govern TI 
• Coordinació del grup de treball de CRUE-TIC per a l’anàlisi, planificació i govern TI. 
• Coordinador del procés d’implantació i avaluació del govern de les TI a les universitats de 

CRUE-TIC . 

• Direcció i participació com a ponent en el curs de la CRUE per  a la formació d’implantadors i 
avaluadors del govern de les TI a les Universitats en la Universitat de Deusto Juny 2014 

• Coordinació del procés d’utoevaluació del model Govern TI/SI aplicat a l’UJI. Aquest any 
l’autoavaluació ha sigut un procés intern del GPPT. 

• Perspectiva de Govern TI. Adquisicions. 
• Disseny del procés d’adquisicions TI/SI: procediments d’actuació i matriu de controls. 

• Inclusió, en els workflows de contractació, d’un procediment de revisió de compliment 
normatiu en matèria de tractament de dades de caràcter personal i seguretat de la 
informació. Dins d’aquest s’han revisat: 

•  Contractes majors, 43. 

• Contractes menors, 39. 
• Perspectiva de Govern TI. Estratègia. 

• Inclusió de les inversions en les iniciatives de la cartera de projectes TI/SI de l’UJI. 
• Perspectiva de Govern TI. Compliment i comportament humà 

• Anàlisi dels resultats dels projectes, de les iniciatives i de l’auditoria TI 2013 per a 



plantejar objectius de millora. 

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

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

jornades nacionals. 

• Coordinació del grup de treball de CRUE-TIC per a l’anàlisi, planificació i govern TI. 
• Participació en el grup IRIS-ENS de RedIris . 

• Participació en el subgrup de seguretat del grup d’administració electrònica de CRUE-TIC. 
• Col·laboració amb el MINHAP 

• Suport a la creació de la forja de projectes d’administració electrònica. 
• Suport i assessorament en l’ús del framework de desenvolupament. 

• Coordinació en el  projecte STORK2.0 (INFSO-ICT-PSP-297263) de la Comissió 
Europea. 

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

• Presentació a l’equip de direcció dels resultats del tercer procés d’autoavaluació de Govern TI 
de la CRUE. 

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

• Principals iniciatives coordinades a destacar: l’anàlisi per a la migració de serveis al núvol, la 
gestió del canvi de l’actual entorn de desenvolupament d'aplicatius i la seua coordinació, la 
posada en marxa de la llicència d’ ús de dades i apps per al portal Open Data i programari lliure
de l’UJI projectestic.uji.es, la millora de l'entorn d'explotació de dades per al suport a la decisió
(DSS), l’extensió del pagament telemàtic a l’UJI a tots els tràmits de l’UJI i la publicació de les
apps de l’UJI. 

• Coordinació del Comitè de Seguretat de la Informació i coordinació del desenvolupament del 
Pla d’Adequació a l’Esquema Nacional de Seguretat. 

Sol·licituds d’estudis d’integració 

En el període comprés entre l’1 d’agost de 2013 i el 14 de juliol de 2014 s’han sol·licitat 91 estudis
d’integració. D’aquests 

• 58 es van demanar durat el període de la tercera convocatòria de cartera de projectes, 
• 33 es van demanar fora del període de la convocatòria com a «imprevist». 

Tots els imprevistos aprovats pel Consell de Direcció s’incorporen a la cartera de projectes. 

Convocatòria de projectes TI/SI 

Per tant, es desglossen per apartats les diferents tipologies de projectes 
• a) Periòdics 

        22 projectes periòdics detectats sense sol·licitud. 

• b) Estudis d’integració demanats per convocatòria de projectes 
 Sol·licitats 43, aprovats tots, 

Amb solució proposada fins al gener del 2015: 15. 
• c) Estudis d’integració fora de la convocatòria 

S’han sol·licitat 33 noves iniciatives. 

Comissió tècnica de projectes (reunions 158 a 177, de setembre de 2013 a juliol de 204). 



Temes més rellevants tractats: 
• Cartera de projectes: valoració 2013 i convocatòria per a 2014. 

• Informe sobre la situació del projecte de Govern TI 
• Redisseny del procediment de gestió d’incidències de seguretat. 

• Llicencia per a la publicació de dades. 
• Criteris d’obsolescència d’equips informàtics.

• Planificació de l’auditoria SGSI per AENOR. 
• Planificació de la formació en matèria de seguretat de la informació. 

• Seguiment del pla d’accions de l’ENS. 
• Migració dels Oracle Forms C/S a web.

• Renovació de la SAN corporativa i, en particular, del clúster de producció JaumeI. 
• Proposta de política de seguretat d’acord amb l’ENS. 

• Sistemes de detecció de plagis en l’aula virtual. 
• Actualització de fitxers amb dades de caràcter personal. 

• Participació en el grup assessor del SIR de RedIris. 
• Auditoria de compliment del RDLOPD. 

• Auditoria interna i externa del SGSI. 

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

• Auditoria interna del SGSI 
• Auditoria de compliment del RDLOPD. 

• Auditories tècniques del SSO i auditories automàtiques de serveis. 

Planificació de les polítiques de seguretat i protecció de dades 
• Recertificació, per part d’AENOR, del Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació sota 

la norma ISO27002. 

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

Informes LOPD 
• Informes sobre els riscos de comptes eUJI, migració a infraestructures cloud i sistemes de 

detecció de plagis. 

• Resolució de maig de 2014 per la qual es creen i modifiques diversos fitxers amb dades de 
caràcter personal. 

 Comitè de Seguretat de la Informació 
• Aprovació de la política de seguretat i la seua organització. 

• Sistema de gestió de la seguretat de la informació 
• Informes de resultats d’auditories i verificacions internes. 

• Resum de les activitats desplegades durant 2013 
• Previsió de les activitats per a 2014 

• Conclusions de l’informe Anàlisi de riscos (desembre 2013) 
•  Pla d’auditories 2014 

Vigilància i innovació en TI/SI 

1. Teclab – Laboratori d'innovació 



• Suport a la cartera de projectes de l’UJI; 

• Col·laboració amb Espaitec en projectes dins del marc del e’LivingLab; 
• Suport al projecte STORK2.0 de la Unió Europea. 

• Suport a les auditories lògiques automatitzades. 

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 el paquet WP4 (infraestructures comunes). 
• Participació en l’assemblea general, de STORK2.0 a Torí. 

• Participació en la revisió del segon any del projecte, per part de la Comissió Europea, a 
Brussel·les. 

Recursos informàtics

Recursos informàtics

Cal remarcar, entre les fites assolides

• Continuant amb la reorganització del Servei d’Informàtica, comunicada als membres del SI el 
12 de juliol / 13, el 10 d’octubre / 13 es va iniciar el trasllat de l'Àrea d'Aplicacions a la 
cinquena planta d’ESPAITEC 2 (UB1510SD). És el pas previ a la integració dins del Gabinet 
de Planificació i Prospectiva Tecnològica (GPPT), del qual ja depenen funcionalment. En la 
segona fase, el 17 d’octubre / 13, es va traslladar l'Àrea d'Operació (des del TD1007AO [i el 
magatzem contigu TD1022CA]) a RR0 (a la sala que deixa lliure l'Àrea d’Aplicacions). El 28 
d’octubre / 13, una vegada finalitzada l’obra de remodelació de la sala d’ordinadors 
RR0220SD (que ha perdut una part d’espai en favor de la sala d’impressores annexa 
RR0222SD, que ha quedat com un despatx doble), els dos operadors assignats a l’Àrea de 
Sistemes, es van traslladar també (des del TD0111AO) a la nova RR0222SD. D’aquesta forma,
tot el personal del SI torna a estar concentrat al RR0 (incloent-hi el tècnic especialista en gestió
d'instal·lacions, a qui, el 5 de novembre / 13, se li ha habilitat un espai de treball a la 
RR0228SD, i queda la ACO102CI com a magatzem).

• El 15 de gener / 14 es va encetar la campanya per a la renovació dels d'ordinadors personals del
PDI, a la qual han seguit la de les aules d’informàtica i del PAS. Durant aquest curs s’han 
renovat 221 equips d’aules, 54 de PDI i 127 de PAS, i el procés encara continua. 

• El dimecres 28 de maig / 14, el Centre d’Atenció a Usuaris del Servei d’Informàtica 
(http://cau.uji.es) va migrar a la nova aplicació. Aquesta, a diferència de la vella, basada en 
Action Request System (ARS) de BMC Remedy, és un desenvolupament propi integrat amb 
l’e-UJIer@. Açò permetrà resoldre els problemes que vagen apareixent i incorporar-hi 
suggeriments i millores amb més eficiència. Un dels principals objectius ha estat aconseguir 
una interfície més senzilla i usable. 

• El dimecres 28 de maig / 14, dins del servei de l’Aula Virtual (http://aulavirtual.uji.es) va entrar
en servei, en règim de producció, la funcionalitat antiplagi, basada en URKUND, l’ús de la 
qual és opcional per al PDI 

• El ‘Projecte de mesures per a controlar la despesa en telefonia fixa’ que, en el marc del Pla 
Extraordinari de Mesures Econòmiques per a l’any 2013, aprovat a la sessió 29 del Consell de 
Govern, va entrar en servei l’1 de març / 13, ha permès estalvis en la despesa telefònica de 
2013 del 37,72% respecte de l’any 2012. 



Centre d'Educació i Noves Tecnologies

Resum

Durant el curs 2013/2014, el CENT, per encàrrec del Vicerectorat de Campus, Noves tecnologies i
PAS, va donar suport tecnològic i pedagògic a la primera convocatòria de MOOC de la Universitat
Jaume I, cursos en línia oberts i massius, oferits a estudiantat de tot el món sense cap cost i sense
límit d’inscripcions.

En aquesta primera convocatòria es van realitzar quatre MOOC des de l’UJI. En conjunt, aquests
quatre cursos van sumar 2.887 participants, un 62% dels quals procedents d’Espanya. Només un
16% eren o havien estat alumnes oficials de l’UJI. L’índex de finalització dels cursos es va situar en
un 13,79% (en la franja més alta d’iniciatives similars en altres institucions), amb 398 certificats
d’aprofitament emesos.

Innovació

Durant el curs 2013/2014, el CENT, per encàrrec del Vicerectorat de Campus, Noves tecnologies i
PAS, va donar suport tecnològic i pedagògic a la primera convocatòria de MOOC de l’UJI, cursos
en  línia  oberts  i  massius,  oferits  a  estudiantat  de  tot  el  món  sense  cap  cost  i  sense  límit
d’inscripcions.

En aquesta primera convocatòria es van realitzar quatre MOOC des de l’UJI:
1. “Mujeres coraje. Desafíos en la historia”, de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de 

Gènere Purificación Escribano. 439 inscripcions.
2. “Interpretación simultánea inglés-español: ejercicios de preparación”, del Departament de 

Traducció i Comunicació. 1.745 inscripcions.

3. “EUROPA 2020: Regeneración urbana”, del Departament d’Enginyeria Mecànica i 
Construcció. 520 inscripcions.

4. “Cálculo de probabilidades en las pruebas de acceso a la universidad”, del Departament de 
Matemàtiques. 183 inscripcions.

En conjunt,  aquests  quatre  cursos  van sumar  2.887 participants,  un 62% dels  quals  procedents
d’Espanya. Només un 16% eren o havien estat alumnes oficials de l’UJI. L’índex de finalització
dels  cursos  es  va  situar  en  un  13,79%  (en  la  franja  més  alta  d’iniciatives  similars  en  altres
institucions), amb 398 certificats d’aprofitament emesos.

El suport del CENT als MOOC va incloure les funcions següents:
• Gestionar la plataforma tecnològica dels cursos (instal·lació, configuració, manteniment i 

administració d’un servidor Moodle).
• Donar formació i assessorament a cada un dels equips docents dels cursos.

Aquestes tasques van requerir una dedicació quasi total del personal del CENT des de juny de 2013
fins  al  final  de  juliol  de  2014.  No obstant  això,  es  va  procurar  no  desatendre  altres  funcions,
prioritàriament el suport a l’ús de l’aula virtual.

Suport

Durant el curs 2013-2014, la línia d’ajuda als usuaris de l’Aula Virtual i de l’aplicació d’eportfolio
Mahara va registrar un total de 1.283 accions (resolució de dubtes i incidències, consultes tècniques,
etc.).



Pel que fa a activitats de formació adreçades al professorat de l’UJI el CENT va organitzar i/o
impartir les següents:

• Sessions informatives sobre novetats de l'Aula Virtual (Moodle 2.5) (dues sessions en setembre
de 2013).

• Jornada sobre propietat intel·lectual i coneixement obert. Llicències de Creative Commons (19 
de setembre de 2013).

• Curs de disseny de qüestionaris a l'Aula Virtual (novembre i desembre de 2013 i gener de 
2014, adreçat al professorat d'anglès de l’UJI).

• Curs semipresencial d’iniciació a l’Aula Virtual (gener de 2014, organitzat per l’USE).
• Seminari: Tecnologia i educació. Futur imperfecte (4 de febrer de 2014).

• Jornada sobre la Wikipedia com a recurs docent (9 de juny de 2014, a càrrec d’Àlex Hinojo, 
director de projectes d’Amical Wikimedia).

• Curs semipresencial de disseny de qüestionaris en l’Aula Virtual (juny de 2014, organitzat per 
l’USE).

El conjunt d’aquestes activitats va suposar un total de 51 hores de formació i 267 inscripcions.

Col·laboració

Durant el curs 2013-2014, el CENT va mantenir el seu compromís amb la comunitat educativa local
i global i amb el coneixement obert, amb la seua participació activa en els fòrums següents:

• MoodleMoot Spain 2013 (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 26-29 de setembre de 2013).

• EDUCARED. Encuentro Internacional de Educación 2012-2013 (Madrid, 12 i 13 de novembre
de 2013).

• VIII Fòrum d’Educació: Innovació i treball en xarxa (ICE-UAB, Cerdanyola del Vallés, 10 i 11
de gener de 2014).

• III Workshop internacional sobre Creación de MOOC con anotaciones multimedia 
(Universidad de Málaga, 5-7 de març de 2014).

• JUTE 2014 XXII Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa (Universidad de Castilla-La 
Mancha, Toledo, 15 i 16 de maig de 2014).

• TINET Jornada. Les oportunitats d’aprenentatge a Internet (Tarragona, 7 de juny de 2014).
• FIET 2014. I Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia (Tarragona, 25-28 de juny).XI 

Jornades Novadors (Universitat Politècnica de València, Gandia, 4 i 5 de juliol de 2014).



Web i publicacions electròniques

El Servei  de Comunicació i  Publicacions  ha continuat  desenvolupant  el  treball  d'actualització i
creació  de continguts  informatius  per  al  portal  web de la  Universitat  que els  diferents  serveis,
departaments i unitats han sol·licitat i que ha permès convertir el web www.uji.es en el principal
canal de comunicació de la Universitat, amb més d'1,8 milions de visitants a l'any i més de 15
milions de pàgines web vistes durant el curs acadèmic 2013/2014, segons les estadístiques anuals de
Google Analytics.

Durant el  curs es va iniciar el  procés de migració de la informació d'alguns serveis i part  dels
continguts institucionals des de l'antic gestor de contingut XPF al nou gestor UPO. Amb aquesta
migració  es  pretén  l’actualització  completa  del  portal,  incorporant  noves  funcionalitats,  una
publicació  descentralitzada  i,  al  mateix  temps,  la  coordinació  de  tota  l'activitat  comunicativa
(interna i externa) de les diferents unitats i departaments universitaris. 

S'ha millorat, i continua el seu desenvolupament mitjançant la cartera de projectes, la versió actual
del gestor de continguts (UPO), integrant noves funcionalitats com ara la reorganització del menú
de gestió amb la inclusió d'assistents per a cada tipus de continguts (HTML, imatges, vídeo, etc.), la
incorporació i  modificació de propostes i  continguts  des de la  part  de publicació del  gestor,  la
integració  avançada  de  la gestió  d'arxius  (documents  i  elements  multimèdia),  la  millora  dels
assistents de correcció de l'accessibilitat, l'activació de noves plantilles de publicació incloent-hi la
versió  mòbil  del  portal,  la  sindicació  de  continguts  (RSS)  i  la  millora  de  la  gestió
de franquícies (subsites).

El nou gestor de continguts ha començat a ser àmpliament utilitzat per la comunitat universitària,
sobretot per part dels serveis universitaris, i cada vegada més és palès el seu potencial per a agilitzar
els processos d'incorporació de continguts per a la seua publicació i d'actualització dels continguts
ja publicats.

La gestió de la comunicació de l'UJI en les xarxes socials més utilitzades arreu del món -Facebook,
Twitter, Tuenti, Youtube, iVoox, Flickr, Slideshare i Linkedin- i en la plataforma Issuu ha tingut una
continuïtat normal durant el curs pel que fa a la difusió i gestió de continguts, la qual ha contribuït a
mantindre la presència de la Universitat  als  diferents espais globals d'informació i  comunicació
d'Internet.

Al llarg del  curs 2013-2014 s'han assolit  les següents dades de seguiment  dels diferents canals
socials on l'UJI és present:

XARXA SEGUIDORS ADREÇA

Facebook (valencià) 4719 www.facebook.com/uji.val

Facebook (espanyol) 3024 www.facebook.com/uji.esp

Twitter (valencià) 8237 http://twitter.com/UJI_noticies

Twitter (espanyol) 6492 http://twitter.com/UJI_noticias

Tuenti 922 www.tuenti.com/uji



Linkedin 1863 http://www.linkedin.com/company/uni
versitat-jaume-i-de-castell-n

Slideshare 9 http://www.slideshare.net/universitatja
umei

Flickr 17 http://www.flickr.com/universitatjaume
i

XARXA VISUALITZACIONS ADREÇA

Youtube 134.775 http://www.youtube.com/universitatjau
mei

Issuu 3.251 http://issuu.com/universitatjaumei

XARXA ESCOLTES ADREÇA

Ivoox 9.053 http://voxujiradio.ivoox.com

Proves d'accés

Proves d’accés LOE 

Del total de 2.172 matriculats  en juny 2014,  s’han presentat a les proves 2.168 alumnes,  1.226
(56,55%) són dones i 942 (43,45%) homes. 

El 98,16% va superar la prova i l’1,84 % la va 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 2013/2014 han seguit la mateixa
estructura implantada en els cursos anteriors, amb una part comuna i una segona part específica per
opcions.

S’ha matriculat 234 estudiants dels quals s’han presentat a les proves 193.

Del total de matriculats, 121 són dones (51,71%) i 109 són homes (48,29%).

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 16 13 12 1

AD - Arts i Humanitats i Ciències Socials i 
Jurídiques

3 2 0 2

B - Ciències 1 1 0 1

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



BE - Ciències i Enginyeria i Arquitectura 1 1 1 0

C - Ciències de la Salut 50 42 31 11

CE - Ciències de la Salut i Enginyeria i 
Arquitectura 

2 2 1 1

D - Ciències Socials i Jurídiques 140 115 86 29

E - Enginyeria i Arquitectura 19 17 8 9

Total 234 193 139 54

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 2013/2014 s’han matriculat
14 estudiants dels quals s’han presentat a les proves 13.

Del total de matriculats, 5 són dones (35,71%) i 9 són homes (64,29%).

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 2013/2014 s’ha matriculat 21
estudiants dels quals s’han presentat a les proves 15. 

Del total de matriculats, 12 són dones (57,14%) i 9 són homes (42,86%).

Nombre d'estudiantat

Estudiantat de grau i de primer i segon cicle

Matrícula de primer curs en les titulacions que ofereix la Universitat Jaume I

TITULACIÓ MATRICULATS

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 917

Grau en Administració d'Empreses 203 

Grau en Criminologia i Seguretat 90

Grau en Dret 162

Grau en Economia 84 

Grau en Finances i Comptabilitat 163

Grau en Gestió i Administració Pública 48

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 81

Grau en Turisme 86

Facultat de Ciències Humanes i Socials 990

Grau en Comunicació Audiovisual 91 

Grau en Estudis Anglesos 67

Grau en Història i Patrimoni 48

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 27

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil 210



Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària 271 

Grau en Periodisme 93 

Grau en Publicitat i Relacions Publiques 87

Grau en Traducció i Interpretació 96

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 661

Grau en Arquitectura Tècnica 22

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 62

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 36

Grau en Enginyeria Elèctrica 62

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 110 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 64 

Grau en Enginyeria Informàtica 93 

Grau en Enginyeria Mecànica 88 

Grau en Enginyeria Química 33 

Grau en Matemàtica Computacional 25

Grau en Química 66 

Facultat de Ciències de la Salut 325

Grau en Infermeria 62 

Grau en Medicina 85 

Grau en Psicologia 178 

TOTAL 2893

 

 



Matrícula total en les titulacions que ofereix la Universitat Jaume I

TITULACIÓ
Nombre

d’alumnes
TOTALS 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 3791

Grau en Administració d'Empreses 715

3167

Grau en Criminologia i Seguretat 335

Grau en Dret 611

Grau en Economia 274 

Grau en Finances i Comptabilitat 505

Grau en Gestió i Administració Pública 104

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 298

Grau en Turisme 325

Diplomatura en Ciències Empresarials 144

624

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 8

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 172

Llicenciatura en Ciències del Treball 30

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 270

Facultat de Ciències Humanes i Socials 4141

Grau en Comunicació Audiovisual 364 3779

Grau en Estudis Anglesos 261 

Grau en Història i Patrimoni 146 

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 109 

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil 725

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària 1003

Grau en Periodisme 366 

Grau en Publicitat i Relacions Publiques 383 

Grau en Traducció i Interpretació 422

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 53 362

Llicenciatura en Filologia Anglesa 31

Llicenciatura en Humanitats 58

Llicenciatura en Psicopedagogia 65

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Publiques 67

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 18

Mestre o Mestra d'Educació Física 17

Mestre o Mestra d'Educació Infantil 26

Mestre o Mestra d'Educació Musical 11

Mestre o Mestra d'Educació Primària 16

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 3277

Grau en Arquitectura Tècnica 254 2523

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 126

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 130 



Grau en Enginyeria Elèctrica 173 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 484

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 292 

Grau en Enginyeria Informàtica 315

Grau en Enginyeria Mecànica 327

Grau en Enginyeria Química 100

Grau en Matemàtica Computacional 59 

Grau en Química 263 

Enginyeria Industrial 183

754

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 71

Enginyeria Química 54

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 31

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 190

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 57

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 26

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 82

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 60

Facultat de Ciències de la Salut 1252

Grau en Infermeria 173 

1096Grau en Medicina 248

Grau en Psicologia 675

Llicenciatura en Psicologia 156 156

TOTAL 12461

 



 

Matrícula per procedència

  



Matrícula per sexe

 

ESTUDIANTAT DE MÀSTERS OFICIALS

Matrícula de primer en els màsters oficials que ofereix la Universitat Jaume I

MÀSTER MATRICULATS

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 194

Màster universitari en Advocacia 33

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 23

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 5

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013) 34

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013) 36 

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 34

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 29

Facultat de Ciències Humanes i Socials 400

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyament de Llengües (Pla de 2013) 15

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos 
Multilingües (Pla de 2013) (A distància) 

24

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos 
Multilingües (Pla de 2013) (Presencial) 

11

Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 
2013) 

35

Màster universitari en Ètica i Democràcia (Pla de 2013) 3

Màster universitari en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental (segles XV- 4



XIX)

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla 
de 2013) 

25

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013) 21

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

20

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació (Pla de 2013) 24

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

124 

Màster universitari en Psicopedagogia 27

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 67

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 144

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics (Pla de 2013) 2

Màster universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2013) 17

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i 
Edificació (Pla de 2013) 

29

Màster universitari en Física Aplicada 3

Màster universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància) 5

Màster universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial) 3

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013) 25

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 15

Màster universitari en Química Sostenible (Pla de 2013) 2

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional 1

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013) 11 

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013) 10

Màster universitari en Tecnologia Geoespacial/Geospatial Technologies (Pla de 2013) 21

Facultat de Ciències de la Salut 180

Màster universitari en Ciències de la Infermeria (Pla de 2013) 18

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 41

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 56 

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 27 

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 38 

TOTAL 918



 

Matrícula total en les titulacions que ofereix la Universitat Jaume I

MÀSTER MATRICULATS

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 360

Màster en Cooperació al Desenvolupament 1

Màster universitari en Advocacia 58

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla 2011) 55

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 5

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 26

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013) 34

Màster universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 5

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 34

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013) 36

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 39

Màster universitari en Pràctica Jurídica 1

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 66

Facultat de Ciències Humanes i Socials 536

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 2

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyança de Llengües (Pla de 2013) 15

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



Multilíngües

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos 
Multilíngües (Pla  2013) (A distancia) 

24

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos 
Multilíngües (Pla 2012) (Presencial) 

11

Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 6

Màster universitari en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 25

Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 
2013) 

35

Màster universitari en Ètica i Democràcia 2

Màster universitari en Ètica i Democràcia (Pla de 2013) 3

Màster universitari en Formació en Comunicació Intercultural i en Ensenyaments de 
Llengües (CIEL)

15

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

5

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 10

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 
(Pala 2013) 

25

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 8

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013) 21

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

23

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 7

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació (Pla de 
2013) 

24

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

154

Màster universitari en Psicopedagogia 27

Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització 9

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 6

Màster universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 2013) 67

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimental 256

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 5

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics (Pla de 
2013) 

2

Màster universitari en Disseny i Fabricació 21

Màster universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2013) 17

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2013) 28

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

31

Màster universitari en Física Aplicada 4

Màster universitari en Matemàtica Computacional 7

Màster universitari en Matemàtica Computacional  (Pla de 2013) (Presencial) 3

Màster universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distancia) 5

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 27

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013) 25



Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 17

Màster universitari en Química Sostenible (Pla de 2013) 2

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional 1

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 11

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013) 11

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013) 10

Màster universitari en Tecnologia Geoespacial/Geospatial Technologies 8

Màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial (Pla de 2013) 21

Facultat de Ciències de la Salut 263

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 2

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 31

Màster universitari en Ciències de la Infermeria (Pla de 2013) 18

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 50 

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 68 

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 56 

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 38 

Totals 1415

 

 



Matricula per sexe

 

ESTUDIANTAT DE DOCTORAT

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

MATRICULATS

Reial decret 778/1998 172

Reial decret 56/2005 71

Reial decret 1393/2007 711 

Reial decret 99/2011 134

TOTALS 1088



Matrícula agrupada per reials decrets i sexe

  

Matrícula per sexe

 



ESTUDIANTAT EN ESTUDIS OFICIALS

  

Beques

Beques de grau, de primer i segon cicle, i de màster

Beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 

Nombre de beques sol·licitades, concedides i denegades pel Ministeri.

TITULACIÓ Sol·licitades Concedides Denegades Anul·lades

Grau en Administració d'Empreses 295 156 132 7

Grau en Arquitectura Tècnica 95 62 29 4

Grau en Comunicació Audiovisual 224 158 65 5

Grau en Criminologia i Seguretat 205 127 77 1

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 80 52 27 1

Grau en Dret 336 120 214 2

Grau en Economia 123 75 45 3

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 49 23 25 1

Grau en Enginyeria Elèctrica 40 40 35 1

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament 
de Productes

226 115 108 3

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 111 55 56

Grau en Enginyeria Informàtica 161 100 57 4

Grau en Enginyeria Mecànica 120 58 59 3

Grau en Enginyeria Química 50 30 19 1



Grau en Estudis Anglesos 135 91 44

Grau en Finances i Comptabilitat 232 121 108 3

Grau en Gestió i Administració Pública 43 13 29 1

Grau en Història i Patrimoni 84 54 27 3

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 57 29 17 11

Grau en Infermeria 123 85 40 4

Grau en Matemàtica Computacional 29 14 14 1

Grau en Medicina 133 68 62 3

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil 500 265 232 3

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària 624 410 211 3

Grau en Periodisme 235 147 86 2

Grau en Psicologia 419 294 120 5

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 240 165 72 3

Grau en Química 110 58 50 2

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 171 87 83 1

Grau en Traducció i Interpretació 232 141 91

Grau en Turisme 160 90 69 1

Diplomatura en Ciències Empresarials 4 4

Enginyeria Industrial 34 17 17

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 15 10 4 1

Enginyeria Química 5 4 1

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i
Jardineria

2 2

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 3 1 2

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 3 1 2

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 3 1 2

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 15 7 8

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 1 1

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 21 6 15

Llicenciatura en Filologia Anglesa 2 1 1

Llicenciatura en Humanitats 9 1 8

Llicenciatura en Psicologia 36 14 22

Llicenciatura en Psicopedagogia 5 1 4

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 5 5

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 7 2 5

Mestre o Mestra, especialitat d'Educació Primaria 1 1

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 1 1

Màster universitari en Advocacia 14 7 6 1

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels 
Materials Ceràmics

2 2

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 8 4 4



Màster universitari en Ciències de la Infermeria (Pla de 2013) 4 2 2

Màster universitari en Comunicació Intercultural i 
Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)

5 1 2 1

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de
2011) 

17 7 8 2

Màster universitari en Disseny i Fabricació 10 8 2

Màster universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2013) 10 9 1

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat 
(Pla de 2013) 

16 7 9

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

5 1 2 2

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua
Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)

11 3 6 2

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua
Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial) 

6 3 3

Màster universitari en Estudis Contemporanis i Investigació 
Avançada

1 1

Màster universitari en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

7 4 3

Màster universitari en Formació en Comunicació Intercultural 
i en Ensenyament de Llengües (CIEL)

3 1 2

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 1 1

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat 
Avançada

1 1

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat 
Avançada (Pla de 2013) 

11 1 10

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

3 1 2

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

8 4 4

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i 
Privat (Pla de 2013) 

7 3 3 1

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 24 15 8 1

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

1 1

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis 
Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla de 2013) 

6 3 3

Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç 
Internacional

8 2 6

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 16 7 9

Màster universitari en Matemàtica Computacional 2 1 1

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

2 2

Màster universitari en Noves Tendències i Processos 
d'Innovació en Comunicació (Pla de 213) 

15 8 7

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 4 2 2

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 
2013) 

8 3 5

Màster universitari en Professorat d'Educació Secundària 55 27 26 2



Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyaments d'Idiomes

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

28 11 16 1

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 33 24 9

Màster universitari en Psicopedagogia 15 8 5 2

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 7 3 4

Màster universitari en Química Sostenible (Pla de 2013) 1 1

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut 
Mental Comunitària

9 5 4

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 1 1

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013) 6 4 2

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social 
Corporativa

7 2 5

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 
(Pla de 2013) 

5 2 3

Màster universitari en Tecnologia Geoespacial/Geospatial 
Technologies

2 2

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 14 8 6

Màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologia 
Geoespacial (Pla de 2013)

3 3

Màster universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes
i Desenvolupament

5 3 2

Evolució del nombre de beques

Evolució del nombre de beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Sol·licituds Concedides Denegades

Curs 2007/2008 3.441 1.906 1.535

Curs 2008/2009 3.443 1.979 1.464

Curs 2009/2010 3.937 1.877 2.060

Curs 2010/2011 4.329 2.285 1.946

Curs 2011/2012 4.817 2.813 2.004

Curs 2012/2013 6.146 3.222 2.848

Curs 2013/2014 6.195 3.474 2.419



Beques Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

Nombre de beques sol·licitades, concedides i denegades per la Conselleria.

TITULACIÓ Sol·licitades Concedides Denegades

Grau en Administració d'Empreses 30 11 19

Grau en Arquitectura Tècnica 3 1 2

Grau en Comunicació Audiovisual 16 3 13

Grau en Criminologia i Seguretat 25 4 21

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 6 0 6

Grau en Dret 38 6 32

Grau en Economia 8 1 7

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 9 2 7

Grau en Enginyeria Elèctrica 7 1 6

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de 
Productes

31 4 27

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 7 0 7

Grau en Enginyeria Informàtica 11 1 10

Grau en Enginyeria Mecànica 11 2 9

Grau en Enginyeria Química 7 1 6

Grau en Estudis Anglesos 8 5 14

Grau en Finances i Comptabilitat 41 9 32

Grau en Gestió i Administració Pública 11 3 8

Grau en Història i Patrimoni 8 1 7

Grau en Infermeria 16 3 13

Grau en Matemàtica Computacional 4 1 3

Grau en Medicina 17 3 14

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil 91 37 54

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària 62 9 53

Grau en Periodisme 26 3 23

Grau en Psicologia 51 10 41

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 28 4 24

Grau en Química 7 1 6

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 25 7 18

Grau en Traducció i Interpretació 22 1 21

Grau en Turisme 15 2 13

Diplomatura en Ciències Empresarials 1 1

Enginyeria Industrial 1 1

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 1 1

Enginyeria Química 2 2

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 1 1



Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 10 5 5

Llicenciatura en Psicologia 5 2 3

Llicenciatura en Psicopedagogia 1 1

Màster universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de 
Llengües (Pla de 2013)

1 1

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla 2011) 1 1

Màster universitari en Disseny i Fabricació 1 1

Màster universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2013) 1 1

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 
2013) 

2 2

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

2 2

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa 
en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distancia) 

1 1

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

1 1

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 1 1

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 4 4

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

1 1

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de 
Gènere i Ciutadania (Pla de 2013) 

1 1

Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 2 1 1

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 9 9

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

1 1

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en 
Comunicació (Pla 213) 

1 1

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 1 1

Màster universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

9 9

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

6 1 4

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 3 3

Màster universitari en Psicopedagogia 1 1

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 2 2

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental 
Comunitària

1 1

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 
2013) 

1 1

Màster universitari en Tecnologia Geoespacial/Geospatial Technologies 1 1

Màster universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament

1 1



Evolució del nombre de beques

Evolució del nombre de beques de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

Sol·licituds Concedides Denegades

Curs 2007/2008 2.130 244 1.886

Curs 2008/2009 2.141 191 1.950

Curs 2009/2010 2.485 236 2.249

Curs 2010/2011 2.329 194 2.107

Curs 2011/2012 2.656 284 2.372

Curs 2012/2013 1.518 162 1.356

Curs 2013/2014 741 150 591

Títols

Dipòsits de títols per centre i titulació

Dipòsits de títols per centre i titulació fins al 8 de juliol de 2014.

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 475

Diplomatura en Ciències Empresarials 149

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 12

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 6

Diplomatura en Turisme 7

Graduat Social 2

Grau en Administració d'Empreses 2

Grau en Criminologia i Seguretat 23

Grau en Economia 2

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 33

Grau en Turisme 18

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 155

Llicenciatura en Ciències del Treball 18

Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 2

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 46

Facultat de Ciències Humanes i Socials 594

Diplomatura en Formació del Professorat d’EGB (EE) 1

Grau en Comunicació Audiovisual 36

Grau en Estudis Anglesos 16

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 1

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil 5



Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària 14

Grau en Periodisme 38

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 26

Grau en Traducció i Interpretació 27

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 81 

Llicenciatura en Filologia Anglesa 25

Llicenciatura en Humanitats 30

Llicenciatura en Psicopedagogia 68

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 89

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 53

Mestre o Mestra, especialitat d'Educació Física 20

Mestre o Mestra, especialitat d'Educació Infantil 30

Mestre o Mestra, especialitat d'Educació Musical 17

Mestre o Mestra, especialitat d'Educació Primària 17

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 477

Arquitectura Tècnica 33

Enginyeria Industrial 70

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 27

Enginyeria Química 20

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 15

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1991) 1

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 83

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 1991) 1

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 33

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 31

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 46

Grau en Arquitectura Tècnica 50

Grau en Enginyeria de l'Edificació 6

Grau en Enginyeria Informàtica 1

Grau en Química 10

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 50

Facultat de Ciències de la Salut 185

Grau en Psicologia 1

Llicenciatura en Psicologia 184

Total 1731



Dipòsits de títols per centre i màster

Dipòsits de títols per centre i màster fins al 8 de juliol de 2014.

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 160

Màster en Cooperació al Desenvolupament 2

Màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 3

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 1

Màster universitari en Advocacia 10

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 2

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla 2011) 25

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 5

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 17

Màster universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 10

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

Màster universitari en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 7

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 28

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 18

Facultat de Ciències Humanes i Socials 347

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

2

Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 1

Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 3

Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 1

Màster en Traducció Medicosanitària 1

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 3

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyança de Llengües 10 

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilíngües 10 

Màster universitari en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 4

Màster universitari en Ètica i Democràcia 5

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

2

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 14

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 8

Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 24

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

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

142

Màster universitari en Psicopedagogia 29

Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització 4

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 25 

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



Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 156

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 Riscs Laborals 1

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

Màster universitari en Disseny i Fabricació 15

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació 35 

Màster universitari en Física Aplicada 5

Màster universitari en Matemàtica Computacional 4

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 32

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 22

Màster universitari en Química Sostenible 11

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional 1

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 11 

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 6

Facultat de Ciències de la Salut 116

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 3

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

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 11 

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 37

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 30

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 19

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 15

Totals 779

Dipòsits de títols per tipus

Dipòsits  de  títols  per  arquitectura  tècnica  diplomatures,  enginyeries  tècniques,  enginyeries,
llicenciatures, màsters oficials i doctorats fins al 8 de juliol de 2014.

Titulació Dipòsits

Arquitectura tècnica 33

Diplomatura/Mestre o Mestra 261

Doctorat 89

Enginyeria 117 

Enginyeria tècnic 210

Grau 309

Llicenciatura 801

Màsters oficials 779

Total 2599



Dipòsits totals de títols per centre i titulació

Dipòsits totals de títols per centre i titulació fins al 08 de juliol de 2014.

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 11452

Diplomatura en Ciències Empresarials 3087

Diplomatura en Ciències Empresarials (pla 1975) 135

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 554 

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 1415

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 253 

Diplomatura en Turisme 646 

Graduat Social 553 

Grau en Administració d'Empreses 2

Grau en Criminologia i Seguretat 28

Grau en Economia 2

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 72

Grau en Turisme 18

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 2356 

Llicenciatura en Ciències del Treball 262 

Llicenciatura en Dret (Esp. Dret Privat) 586

Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 1118 

Llicenciatura en Dret (Pla de 2001) 365 

Facultat de Ciències Humanes i Socials 8985

Diplomatura en Formació del Professorat d'EGB (CH) 54

Diplomatura en Formació del Professorat d'EGB (C) 58

Diplomatura en Formació del Professorat d'EGB (EE) 59 

Diplomatura en Formació del Professorat d'EGB (FF) 9

Diplomatura en Formació del Professorat d'EGB (FI) 21

Diplomatura en Formació del Professorat d'EGB (P) 84

Grau en Comunicació Audiovisual 38

Grau en Estudis Anglesos 38

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 1

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil 5

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària 14

Grau en Periodisme 45

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 26

Grau en Traducció i Interpretació 27

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 356

Llicenciatura en Filologia Anglesa 828 

Llicenciatura en Humanitats 646



Llicenciatura en Psicopedagogia 289 

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 794 

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 1151 

Mestre o Mestra, especialitat d'Educació Física 1256 

Mestre o Mestra, especialitat d'Educació Infantil 1267 

Mestre o Mestra, especialitat d'Educació Musical 705

Mestre o Mestra, especialitat d'Educació Primària 1214 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 7009

Arquitectura Tècnica 190

Enginyeria Industrial 670 

Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 495

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 273 

Enginyeria Química 589

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1991) 233 

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 353 

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 840

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 1991) 662 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 407

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 209

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 423

Grau en Arquitectura Tècnica 51

Grau en Enginyeria de l'Edificació 413

Grau en Enginyeria Informàtica 1

Grau en Química 10

Llicenciatura en Química 278

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 627

Llicenciatura en Química Industrial (Pla de 1973) 285

Facultat de Ciències de la Salut 1965

Grau en Psicologia 1

Llicenciatura en Psicologia 1964 

Totals 29411

Dipòsits totals de títols per centre i màsters

Dipòsits totals de títols per centre i màsters fins al 8 de juliol de 2014.

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 680

Màster en Cooperació al Desenvolupament 71

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 47 

Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 32

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 30

Màster en Pràctica Jurídica 9

Màster universitari en Advocacia 10

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 62 

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla 2011) 34

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 21

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 67

Màster universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 49

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 64

Màster universitari en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 26

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 68

Màster universitari en Pràctica Jurídica 19

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 29

Facultat de Ciències Humanes i Socials 1333

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

17 

Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 5

Màster en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental 6

Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 82

Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 32 

Màster en Traducció Medicosanitària 78 

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 152 

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyança de Llengües 28

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilíngües 29

Màster universitari en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 14 

Màster universitari en Ètica i Democràcia 16 

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

9

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Génere i Ciutadania 61

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 16

Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 33

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 114

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

411

Màster universitari en Psicopedagogia 29

Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització 17 

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 107

Màster universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 77

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 819

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària 1

Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica 10



Màster en Ciència  Tecnologia Geoespacial 5

Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 35

Màster en Disseny i Fabricació 30

Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació 43

Màster en Matemàtica Computacional 20

Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 2

Màster en Prevenció de Riscs Laborals 157 

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 22

Màster universitari en Disseny i Fabricació 35

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació 108

Màster universitari en Física Aplicada 7

Màster universitari en Matemàtica Computacional 10

Màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 7

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 112

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 57

Màster universitari en Química Sostenible 24

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional 5

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 30

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 26 

Màster universitari en Tecnologies Geoespacials 2

Facultat de Ciències de la Salut 519

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 49 

Màster en Investigació en Atenció Primària 80

Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 46 

Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 55

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 37

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 96

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 90

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 51

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 15

Totals 3351

Dipòsits totals de títols per tipus

Dipòsits totals de títols per arquitectes tècnics, diplomats, enginyers, enginyers tècnics, llicenciats,
màsters oficials i doctors fins al 8 de juliol de 2014.



Titulació Dipòsits

Arquitectura tècnica 190

Diplomatura/Mestre o Mestra 11370 

Doctorat 1068

Enginyeria 2027

Enginyeria tècnica 3127

Grau 792

Llicenciatura 11905 

Màsters oficials 3351

Total 33830

Accions de dinamització

Accions de dinamització 2013-2014

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
està dotat amb 200 euros. Els premis Ernest Breva al rendiment acadèmic concedeixen 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  on  es
concedeix un premi 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 final de carrera amb 400 euros. En aquest curs acadèmic s’han donat 76
premis entre les tres categories, que han correspost sobretot a les proves d’accés, primer, segon i
tercer curs. Pel que fa a premis extraordinaris de final de grau, per primera volta s’han atorgat set.
També s’han atorgat 41 premis extraordinaris de final de carrera dels antics plans d’estudis.

Beques i ajudes

En el programa de beques i ajudes per a l'estudiantat cal esmentar que el Vicerectorat d’Estudiants
Ocupació i Innovació Educativa és sensible a l’actual situació de crisi i d’increment de taxes i per
això ha continuat desenvolupant el programa d’ajudes de matrícula per a l’estudiantat, el qual ha
suposat una inversió en aquest curs de 80.000 euros amb els quals s’han atorgat 160 ajudes de 300
euros per a l’estudiantat de primer i posteriors cursos. En paral·lel, i per primera vegada, ha vist la
llum una convocatòria de beques per causes sobrevingudes que afecten l’estudiantat en 2014 amb
una aportació econòmica de 25.000 euros, pendent encara de resoldre. 

S’ha consolidat la línia orientada a les beques de menjador i s’han destinat  a aquestes ajudes 86.600
euros, quasi un cinc per cent més de l’import destinat l’any anterior i que ens ha permès arribar a
433 persones.

S’han mantingut les ajudes per a l’assistència de l’estudiantat (9.000 €) a jornades, congressos i
cursos d'estiu, les quals ens permetrà arribar aproximadament a uns 35 estudiants. 



D’altra  banda,  des  d'aquest  Vicerectorat  s'han  tramitat  nombroses  ajudes,  beques  i  premis  tant
d'assignatures  com de  departaments  concrets,  màsters,  en  total  21  convocatòries  més  que  han
suposat una quantitat de 107.496,29 euros, quantitat que contempla les aportacions realitzades pel
Banco Santander i per la Fundación Balaguer Gonel Hermanos.

En aquesta línia de suport a l’estudiantat el Vicerectorat ha impulsat també uns cursos d'anglès al
llarg del curs 2013/2014. Inicialment es van programar cursos de suport per a l’estudiantat d’alt
rendiment acadèmic (ARA) per a fomentar la capacitació en anglès dels estudiants (B2), en el qual
van participar 59 persones. 

Convenis

S’ha  mantingut  el  conveni  per  als  grups  d'alt  rendiment  acadèmic  (ARA)  amb  la  Conselleria
d'Educació, el qual 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 a les enginyeries
Tecnologies Industrials, Mecànica, Química i Elèctrica, i per els graus en Finances i Compatibilitat,
Economia i  Administració d'Empreses.  Enguany s’han matriculat  en primer 68 alumnes i  s’han
mantingut en segon curs 85.

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. 

Programa de promoció associativa

S'han continuat desenvolupant determinades línies de treball que estan donant bons resultats.

La X 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. 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'han donat d’alta noves associacions: Associació
engiON, Associació Gastronòmica UJI, Grups Bíblics Universitaris (GBU) i l’associació Co-Incide,
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 de
col·lectius universitaris i que tenen un públic important. 

Relacions amb el Consell de l’Estudiantat

La comissió mixta vicerectorats-Consell de l’Estudiantat, s’ha reunit en diverses ocasions al llarg
del curs acadèmic, com a espai d’interlocució entre aquests òrgans per tractar diversos assumptes
relacionats  amb  l’estudiantat  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 seues accions. Hem col·laborat en
dues iniciatives amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat consistents en una
acció formativa en novembre de 2013, 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 les Useres, accions que es van desplegar al febrer (8 i 15) de 2014, amb una
important afluència de participants i una mitjana d'unes 30 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 de més de 25 anys a través del qual estudiants que ja porten com a
mínim un any a la Universitat orienten durant el primer any els que s'hi incorporen enguany.

També hem estat treballant en les Jornades d'Acollida i de Portes Obertes seleccionant estudiantat
de les diverses titulacions per a les diferents jornades.

Relacions amb secundària

El Vicerectorat continua impulsant 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  per  a
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 hi van participar
un total de 478 alumnes en les edicions locals.

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

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 2013 i febrer de 2014, i en la qual han
participat 80 professors. I hem col·laborat en iniciatives com ara El gust per a investigar, amb la
intenció de despertar aquesta vocació 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. 

També en col·laboració amb el Servei d’Esports, s’ha participat en el memorial Enric Beltran en el
qual van participar nombrosos centres de secundària i batxillerat de la província durant el mes de
febrer.

Activitats formatives

El Vicerectorat també ha proposat al llarg de l'any diverses accions formatives convalidables per
crèdits de lliure configuració, basades en els programes que s'estan portant a terme i en propostes
d'associacions, aquestes darreres en la línia d'incorporar i de donar difusió a la seua activitat social i
formativa un compromís que també estava a les línies de govern. Els cursos impartits han sigut:

XIV Curs de protocol

XIII Curs de lideratge i Coaching-Eade Consulting

V Curs Autocad

V Curs de Photoshop



IV Curs d'economia

IV 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

XI 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 correu electrònic. El gruix de les consultes han sigut majoritàriament al voltant de les
activitats relacionades amb beques de matrícula UJI i  les beques de menjador,  a més 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 diverses temes d'interès per al públic
juvenil: activitats associatives, cursos, programes, ajudes, etc., a través de les llistes de l'UJI.



Inserció professional

La Universitat Jaume I ha continuat promovent l’ocupabilitat del seu 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 continuant implementant la normativa de pràctiques externes i procediments
adequats als  canvis legislatius i  es continua treballant  davant  la incertesa de l’anulació del RD
1707/2011 i l’adaptació de títols els graus i màsters al procés d’EEES i la posterior verificació.
Recentment (5 de juliol  de 2014), s’ha aprovat pel part del  Govern una disposició addicional que
bonifica la cotització de les pràctiques curriculars, la qual cosa implicarà canvis a la gestió, i estem
pendents de l’aprovació d’un nou RD regulador de les pràctiques externes. 3.494 estudiants de 62
titulacions han  realitzat  pràctiques  externes  curriculars.  L’OIPEP  ha  continuant  gestionant  el
programa de beques Santander CRUE CEPYME amb un total de 51 estudiant s beneficiaris. 

A banda de tots els projectes habituals, enguany destaca l’adaptació cap a la nova generació de
programes Erasmus+, que substitueix els antics programes. S’ha dedicat un gran esforç a reunions
amb socis, OAPEE i altres agències nacionals, així com estudiantat i professorat futur beneficiari
d’aquest programa 2014-2020. Això implica la desaparició del programa Leonardo per a titulats
recents, la disminució de finançament per a mobilitat i el canvi de les característiques i la gestió dels
programes de pràctiques internacionals per a l'estudiantat.

Pel que fa als programes de pràctiques internacionals ja iniciats aquest curs, cal destacar l’increment
del nombre sol·licituds, la consolidació de més de dos centenars de socis i sòcies i els beneficiaris:
23  del  programa  Erasmus-Pràctiques,  35  titulats  i  titulades  del  programa  Leonardo  2012,  3
estudiants del programa propi Pràctiques solidàries en països empobrits. Prop de 300 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  12 accions formatives. L’OAPEE reconeix la qualitat
dels  programes Leonardo i  s’ha publicat  com a bona pràctica el  projecte  en la revista  Papeles
Europeos , número 5-6. 

Igualment s’han posat molts esforços en el treball del Campus Emprenedor Internacional, llançat 
per la subdirecció general d’Emprenedoria a les cinc universitats públiques valencianes, juntament 
amb el Vicerectorat d’ Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, i la Càtedra INCREA. Des 
d’OIPEP es treballa fonamentalment en programes de mentoring (amb l’USE) i en el projecte de 
mobilitat UJIE CV Talent, que coordina l'UJI, amb l’objectiu de desenvolupar, en un entorn global, 
el tarannà emprenedor d’estudiantat excel·lent per a promoure la seua mobilitat internacional amb 
iniciatives empresarials globals. 

S’ha consolidat l’Agència de Col·locació, que ja té més de 1.600 usuaris (estudiantat i titulats i
titulades).

L’OIPEP ha participat activament en projectes amb altres universitats, com ara Stella Junior per a
pràctiques, dins del Grup Compostel·la, o el treball en el subgrup d’Ocupació de RUNAE, en temes
com ara agències de col·locació, observatoris o pràctiques externes.

Pel que fa a la futura implementació del Pla de garantia juvenil, hem mantingut diverses reunions i
contactes amb el SERVEF, el servei de Fons Social Europeu i la Direcció General d’Universitats de
la Generalitat, amb vista a la posada en marxa d’aquesta iniciativa a la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a la formació i orientació cap a l’ocupació, un total de 330 persones s’han format en el
marc dels deu tallers de formació per a l’ocupació i s’ha implementat el projecte Preocupa’t for all,
amb  el  suport de  l’USE,  per  a  l’ocupabilitat  i  foment  de  l’emprenedoria  per  a  persones  amb
discapacitat per a estudiantat i titulats  i titulades universitaris, que ha beneficiat 180 persones; es



destaca la bona acollida de la jornada  tècnica en més de 20 entitats i associacions. A més, hem
orientat individualment 191 persones (un 59% més que el curs passat). 

Finalment,  s’ha treballat  en els  canvis sobre estudis  d’inserció laboral,  amb la  col·laboració en
diversos  projectes  en  el  Ministeri  d’Educació  (SIIU),  l’AVAP  (Llibre  verd),  l'Observatori
d'Ocupabilitat  i  Ocupació  Universitaris (OEEU)  de  la  Càtedra  UNESCO  de  Gestió  i Política
Universitària de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i la CRUE. 

S’ha llançat, amb indicadors comuns a les universitats públiques valencianes, una enquesta per a
l'alumnat de primer curs de graus i màsters de la promoció 2012/13, la qual facilitarà els processos
d’acreditació  de  les  titulacions,  en  coordinació  amb  l’OPAQ  i  s’ha  presentat  una  compilació
d’estudis de l’Observatori “La inserció laboral dels titulats i titulades de l'UJI: estudis 2010-13”
sobre titulats recents i sènior.

Estades en pràctiques

Pràctiques externes

Adaptació a l’espai europeu d’educació superior

Col·laborem  de  manera  continuada  en  l’elaboració  i  seguiment  dels  plans  d’estudi  per  a
l’acreditació i renovació dels títols i això ens ha portat també a revisar els procediments i indicadors
de gestió i avaluació de les pràctiques externes curriculars per tal d’adaptar-los als requeriments de
les agències d’avaluació i acreditació.

Ampliació de les funcionalitats del sistema informàtic de gestió integral de les pràctiques

Al llarg del curs hem treballat estretament amb el Servei d’Informàtica per tal d’incorporar noves
funcionalitats al sistema informàtic de gestió integral de les pràctiques en desenvolupament de la
normativa de pràctiques acadèmiques externes de l’UJI que es va aprovar el 27 de setembre de 2012
i amb la finalitat de facilitar la gestió a totes les parts implicades.

Les novetats més significatives aquest curs han anat adreçades a les entitats cooperadores, amb la
millora  de l’aplicació  de  les  entitats  per  tal  de  facilitar-los  publicar  i  renovar  ofertes  i  fer  el
seguiment  d’aquestes  completament  en  línia  així  com  acreditar  les  pràctiques  a  l’estudiantat
(certificat que ha d’expedir l’entitat). Així, ara l’aplicació en e-ujier a la qual accedeixen mitjançant
nom d’usuari i contrasenya els proporciona la informació màxima sobre l’estat de les seues ofertes
(estudiantat assignat,  projectes  formatius  pujats,  estat  dels  convenis,  descàrrega  dels  convenis
signats, etc.). També se’ls facilita introduir en la plataforma informàtica ofertes nominatives, que
prèviament han d’haver acordat a proposta d’un estudiant o estudianta, de manera que la gestió de
nominatives s’agilitza i  es facilita,  sobretot en aquells  casos on estudiant i  entitat  es troben en
ciutats diferents. 

Pel que fa a l’estudiantat, ara se’ls facilita més informació de les entitats que ofereixen pràctiques,
ja que quan trien les ofertes tenen accés a la descripció que les mateixes entitats fan de la seua
activitat.

Quant als coordinadors  i coordinadores de pràctiques, hem incorporat noves funcionalitats per a
facilitar-los la tasca: al llistat d’ofertes poden consultar la descripció que l’entitat fa de la seua
activitat, moderen els nous convenis abans de remetre’ls a la firma dels responsables dels centres i
s’ha  creat  una nova aplicació que  els  permet  consultar  informació de  les  entitats  cooperadores
(dades de contacte de l’entitat, descarregar el conveni firmat, així com consultar en quin punt de la
tramitació es troba el conveni). 

Igualment, continuem treballant per a incorporar la gestió informatitzada del document acreditatiu
que ha d’expedir la Universitat a l’estudiantat  en  finalitzar les pràctiques, el qual es farà segons
l’aplicació nova per a la generació de certificats de Secretaria General. A més, hem demanat un



projecte informàtic per a implementar la firma electrònica dels documents de pràctiques (convenis i
projectes  formatius),  així  com un  projecte  per  a  incorporar  la  gestió  de  pràctiques  mitjançant
programes de mobilitat (curriculars o extracurriculars) a les aplicacions de pràctiques. 

Incorporació de les pràctiques dels graus en Infermeria i Medicina i del màster universitari en
Professorat a la gestió de l’e-UJIer@

Aquest curs hem incorporat les pràctiques dels graus en Infermeria i Medicina a la gestió de l’e-
UJIer@, les quals estaven gestionades per les titulacions. D’aquesta manera, les pràctiques queden
enregistrades  en  la  base  de  dades  i  es  facilita  el  compliment  de  la  normativa  de  pràctiques
acadèmiques externes de l’UJI. No obstant això, s’ha treballat estretament amb els vicedeganats i la
coordinació de pràctiques d’aquestes titulacions per tal  d’adaptar els procediments i  aplicacions
informàtiques a les particularitats de les pràctiques d’aquests graus, les quals no s’ajusten al model
de pràctiques UJI,  basat  generalment en una única estada en pràctiques en l’últim curs,  ja que
inclouen moltes assignatures de caràcter mixt i porten a terme diverses rotacions de pràctiques al
llarg dels diferents cursos.

De la mateixa manera que el  curs passat vam incorporar les pràctiques dels graus en Mestre o
Mestra  en  Educació  Infantil  i  en  Educació  Primària  a  la  gestió  en  l’e-UJIer,  aquest  curs  hem
incorporat les pràctiques del màster en Professorat, les quals tenen un funcionament similar.

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

Per tercer curs consecutiu, la Universitat Jaume I ha obtingut finançament, gràcies al programa de
beques Santander-CRUE-CEPYME, per a becar pràctiques externes curriculars d’alumnat tant de
grau com de màster de l’UJI. 

En aquest curs acadèmic, hem obtingut una ajuda de 91.800 euros, amb 51 beques. S’han concedit
totes  encara  que  s’han  gestionat  quatre  renúncies  durant  la  seua  estada,  per  raons  diferents
(contracte laboral, problemes familiars...). 

La beca Santander consisteix en una ajuda de 300 euros bruts al mes durant 6 mesos a mitja jornada
(20 h/setmana) per a la realització de les pràctiques curriculars en pimes. Extraordinàriament també
s’ha  donat la  possibili tat de  realitzar  40  h/setmana  durant  3  mesos (prèvia  autorització  de  la
titulació).  El becari rep 1.800 euros bruts amb el descompte de l’IRPF, i a més, el descompte de
donar  d’alta  en  la  Seguretat  Social,  pel  Reial  decret  1493/2011,  pel  qual  totes  les  pràctiques
remunerades tenen l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social. 

El 5 de juliol s’ha publicat el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprobació de mesures urgents
per al creixement, la competitivitat i l’eficiència pel qual es bonifica la cotització a la Seguretat
Social per les pràctiques curriculars externes de l’estudiantat universitari i de formació professional.

L’OIPEP s’ha preocupat de la qualitat i ha portat a terme diverses reunions informatives, tallers
formatius per a la millora d’eines de recerca de pràctiques: currículum i entrevista de selecció i fins
i tot, en tot moment s’ha mantingut informat el personal becari del seguiment de la seua beca i de
qualsevol notícia o esdeveniment.

El procediment i la baremació és la mateixa que al curs acadèmic anterior.

A l’hora de seleccionar les empreses participants vam prioritzar, sobretot, la qualitat de l’oferta i
que el projecte formatiu fóra adequat a la titulació a la qual s’adreçava.

Van sol·licitar participar en aquest programa un total de 210 estudiants i estudiantes. Finalment, 51
candidats van resultar admesos definitius i amb una llista d’espera de 42 estudiants.

Dins de la convocatòria apareix el compromís que es faça un repartiment equitatiu per centres, i



l’estudiantat que va obtindre beca es distribueix per centres de la manera següent:

CENTRE BEQUES

Facultat de Ciències Humanes i Socials 9

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 14

Facultat de Ciències de la Salut 10

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 35

En aquesta convocatòria han participat un total de 49 empreses, hi ha hagut un excés de places per a
les beques atorgades a l’UJI. 39 noves empreses van voler participar en el programa de beques
Santander CRUE-CEPYME, 19 de les quals no tenien cap conveni amb la Universitat Jaume I.

EMPRESA PLACES
Andreu Word 1
Asesoria Saez Fenollosa 1
Baby Essentials. 1
Barret Films 1
Begoña Monferrer Claramonte 1
Camins 1
Civis Hoteles SA 1
Concreta Desarrollo 2
Construcciones Castaño 1
Cooporación Valenciana de Obras Públicas 1
Costa Azahar Automotive, SLU 1
Crit Interim ETT 1
Digital Wap Center SL 2
14. EcoEfys 1
Ediciones Tu Reforma 2
Emotional Apps, SL 1
Espai Obert Sistemes 1
Estudio de Psicología Ana Vicent 1
Flexiplan SA ETT 1
Funnergy labs SL 1
GR2 Consulting 1
Grant Thorton 1
Grupo Herben 1
Grupo Idea 1
Grupo On Market 1
Grupo OTP 1
Heliotec 1
Ingeniería e Industrias IM 2008, SLU 1
Inmobiliaria Costa Azahar, SA 1
Innova Materiales Cerámicos 1
Inttegrum, consultora y gestora del Mediterráneo, SL 1



IPSIC Clinica y Salud SLP 1
José Benito López del Ramo 1
Juan Vicente Ferrer Alfonso 1
Masquespacio 1
Model Cuin SL 1
OIPEP 1
Ontinet.com SLU 1
Praminsa Automática 1
Record Go SA 1
Segarra y Hurtado 1
Summon Press 1
Systempool, SA 1
Tecnicons 2000 SL 1
Tecnoconfort Pérez
Ubik Geospatial Solutions 1
UO*CB 2
Vernis, SA 1
Zinc Shower 1
Nombre d’empreses/places en total 49/52
Taula: llista d’empreses col·laboradores en la convocatòria 13/14 CRUE-Santander-CEPYME

Realització de pràctiques externes curriculars: estudiantat matriculat i convenis signats

A continuació  comentarem  breument  les  dades  més  significatives  pel  que  fa  a  les  pràctiques
externes  curriculars  del  curs  2013/14,  tot  i  que  hem de  remarcar  que  aquestes  dades  no  són
definitives perquè el curs, pel que fa a les pràctiques externes, encara no ha finalitzat, ja que molts
estudiants realitzaran pràctiques entre setembre i novembre de 2014.

VARIABLES 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

Estudiantat matriculat (1r i 2n 
cicle i grau)

2788 2924 2997 2796 2845 2463 2832

Estudiantat matriculat (màster) 353 526 773 767 756 790 662

Total d’estudiantat matriculat en 
pràctiques

3141 3450 3770 3563 3601 3253 3494

Titulacions beneficiades (1r i 2n 
cicle i grau)

28 30 31 31 31 42 35

Titulacions beneficiades (màster) 17 24 25 26 26 24 27

Total de titulacions beneficiades 
de les pràctiques

45 54 56 57 57 66 62

Nombre de convenis nous 
subscrits

352 568 405 333 400 478 385

Entitats que oferten pràctiques a 
l’OIPEP

894 911 972 790 1022 1125 1185



Places de pràctiques oferides 2556 2579 2530 2513 2678 2577 4065

Entitats cooperadores que han 
acollit estudiantat

563 649 731 734 836 945 1024

Evolució històrica de les pràctiques externes.

Els indicadors més destacables són els que fan referència a l’increment del nombre d’entitats que
oferten pràctiques, que continua pujant respecte dels cursos anteriors (7,7% més que en 2012/13), i
l’augment en l’oferta de places,  tot i que per analitzar aquest indicador hem d’eliminar les places
dels  graus en Infermeria i Medicina (perquè  atès que  cada estudiant  fa rotacions, les ofertes es
multipliquen en aquestes titulacions). No obstant això, obtenim un total de 3.118 places, dada que
suposa un augment del 17,35%. A més, el nombre d’entitats cooperadores que finalment han acollit
estudiantat continua la tendència dels cursos anteriors, en ascens continu, i s’eleva un 7,7% respecte
al curs anterior. Aquests resultats els interpretem com un signe positiu de l’activitat de les empreses
del  nostre  entorn,  ja que no podrien ofertar  tantes  pràctiques  si  la  seua activitat  econòmica no
estiguera  consolidada  o  en  fase  de  creixement.  A més,  serveixen  per  a  constatar  l’alt  grau  de
fidelització de les entitats cooperadores i els esforços que es fan per part de l’OIPEP i per part dels
coordinadors i coordinadores de pràctiques per a captar noves entitats cooperadores i mantindre així
l’oferta  necessària. Igualment, aquests indicadors responen a la tendència creixent de l’estudiantat
d’implicar-se en la recerca d’una empresa ajustada als seus interessos i necessitats: com veurem
més endavant, cada vegada es realitzen més pràctiques a proposta de l’estudiantat que en resposta a
les places aportades a iniciativa de les empreses. 

Pel que fa al nombre de nous convenis de cooperació educativa subscrits respecte al curs anterior,
n’han sigut 385, xifra que suposa una disminució del 19,45 %. Aquests resultats s’expliquen perquè,
després de l’esforç realitzat  els últims cursos per tal  d’actualitzar els  convenis i  adaptar-los als
màsters, en aquests moments tornem als valors habituals d’establiment de nous convenis, ja que una
vegada signats es renoven tàcitament. En aquests moments, tenim convenis en vigor amb 3.973
entitats públiques i privades.

El nombre total d’estudiantat matriculat de l’assignatura de pràctiques externes és de 3.494. No
obstant això, alguns estudiants opten per sol·licitar l’exempció de les pràctiques o substituir-les per
un  treball  acadèmicament  dirigit,  demanen  el  reconeixement  de  pràctiques  extracurriculars,  es
matriculen  de  més  assignatures  de  les  que  després  poden  assumir,  etc.  Així,  el  nombre  real
d’estudiants que finalment han optat per realitzar pràctiques és de 2.485, un 7,8% més que el curs
passat,  increment  que atribuïm a les pràctiques dels graus en Infermeria  i  Medicina,  que s’han
implantat aquest curs.

Per a calcular la ràtio ofertes/estudiants no tindrem en compte l’estudiantat d’Infermeria i Medicina,
ja que hem dit que cada estudiant realitza diverses rotacions de pràctiques. Si eliminem aquests
casos, obtenim una ràtio d’1,35:

Estudiantat que demanda
pràctiques

Nombre de places oferides Ràtio places/estudiant

2.310 3.118 1,35
Proporció oferta/demanda d’estudiantat durant el curs 2013/14.

Destaquem també l’increment de dos indicadors que influeixen positivament en la fidelització dels
cooperadors,  ja  que  aquests  veuran  satisfetes  les  expectatives  que  generen  quan  sol·liciten
estudiantat: el percentatge d’entitats que reben estudiantat d’entre les que han ofertat pràctiques (el
86,41%, lleugerament superior fins i tot als dels cursos anteriors: 81,80% en 2011/12 i 84% en
2012/13) i el percentatge de places que es cobreixen (74,1%, notablement superior al 59,94% del
curs passat). És un indicador clau de l’eficiència de la gestió del programa.



Anàlisi del perfil de les ofertes de pràctiques

Tots els cursos portem a terme l’anàlisi del perfil de les ofertes de pràctiques mitjançant l’explotació
de la base de dades amb Oracle Discoverer, per tal de conèixer amb detall l’oferta de places, amb
indicadors qualitatius i  quantitatius,  i  obtindre una retroalimentació al  procés de gestió que ens
permeta introduir millores per al pròxim curs.

Ofertes Curs 2011/12 Curs 2012/13 Curs 2013/14

Públiques 779 660 637

Nominatives 1054 1456 1673
Pràctiques realitzades per procedència de l’oferta.

En  l’anàlisi  de  la  procedència  de  l’oferta  no  tenim  en  compte  les  pràctiques  de  Medicina  i
Infermeria, ateses les nombroses particularitats. Una dada molt interessant és que el 72,42% de les
pràctiques que es realitzen responen a places nominatives, és a dir, són proposades per l’estudiantat,
que ha buscat una entitat del seu interès. Això suposa un increment respecte als cursos anteriors
(davant el 68,81% de 2012/13 i el 57,50% de 2011/12). Per tant, es confirma la tendència a l’alça
que havíem detectat els darrers anys: cada vegada més, l’estudiantat s’implica en la recerca d’una
entitat en la qual poder realitzar unes pràctiques tan pròximes com siga possible als seus interessos
professionals. Podem dir que la situació de crisi  econòmica de la qual ens estem recuperant ha
provocat que l'estudiantat adopte una actitud proactiva i busque entitats que responguen als seus
interessos i puguen oferir més oportunitats d’inserció posterior.

Sector Curs 2012/13 Curs 2013/14

Públic 20,06% 22,36%

Privat 71,12% 67,86%

ONG/tercer sector 1,51% 1,59%

UJI 7,30% 8,18%
Pràctiques realitzades per sector de l’entitat d’acollida.

En  l’anterior  taula  hem  eliminat  de  l’anàlisi  les  pràctiques  dels  graus  en  Mestre  o  Mestra
d’Educació Infantil i d’Educació Primària, en Infermeria i en Medicina i del màster en Professorat,
que es fan en la pràctica totalitat en centres públics. D’aquesta manera, trobem que pràcticament 7
de cada 10 pràctiques es porten a terme en el sector privat, i no s’observen diferències rellevants
respecte del curs anterior, únicament un lleuger increment del percentatge de pràctiques realitzades
en el sector públic amb la consegüent disminució del percentatge de pràctiques efectuades al sector
privat.

Si prenem el total de pràctiques realitzades, trobem que més de la meitat de les pràctiques (52,61%)
es realitzen al sector públic (41,85% al sector privat, 0,91% en ONG/tercer sector i 4,74% en la
mateixa Universitat).

Aquest  curs  130  estudiants  i  estudiantes  han  fet  pràctiques  en  la  Universitat;  això  suposa  un
increment del 8,3% respecte del curs passat, i consolida una tendència a l'alça en els últims anys.
Molts d’aquests serveis i departaments s’han convertit en col·laboradors fidels:



Llocs de pràctiques a l’UJI
Estudiantat

acollit
Biblioteca 2

Càtedra d'Excel·lència Banc d'espanya 2
Càtedra Increa 1

Centre de Documentació de Recuperació de la Memòria Històrica 3
Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural 10

Departament de Dret Públic 1
Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 3

Departament d’Enginyeria Química 2
Departament d’Història, Geografia i Art 1

Departament Dret del Treball 1
Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 3

Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció 3
Gabinet del Rector 2

Grup d’investigació Endavant-Enfocament de la Diversitat com un Avantatge 1
Grup d’investigació Aprenentatge, Memòria i Addicció 1

Grup d’investigació Dificultats d’Aprenentatge 1
Grup d’investigació Enginyeria de Materials (ESID) 1

Grup d’investigació Història Moderna 1
Grup d’investigació Història Social Comparada 1

Grup d’investigació Iha – Departament d'Història, Geografia i Art 1
Grup d’investigació Millora de la Qualitat Agroalimentària 1

Grup d’investigació Neurofarmacologia i Genètica de la Conducta Motivada 4
Grup d’investigació Neuropsicologia i Neuroimatge Funcional 2

Grup d’investigació Psicofarmacologia de l’Alcohol 1
Grup Grup d’investigació Tecasos 1

Grup Gid - Departament Emc 2
Grup Gitrad - Departament de Traducció i Comunicació 2

Grup d’Investigacio en Desenvolupament i Contextos Educatius 2
Grup d’Investigació Enginyeria de Fabricació - Departament Esid 4

Grup d’Investigació Polímers i Materials Avançats - Pima 2
Grup de Plagues Agrícoles - Deptartament Camn 2

Grup Potestas 1
Grup Recerca Dactic 2

Grupo Solar Decathlon 2014 Via-Uji 7
Institut de Noves Tecnologies de la Imatge 11

Institut Universitari de Plaguicides i Aigües 3
Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificació Escribano 2

Laboratori d'Economia Experimental – Departament d'Economia 1
Màster d'Estudis de la Pau i Desenvolupament. Càtedra Unesco 10

Màster en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües 1
Oficina de Cooperació al Desenvolupament I Solidaritat 1



Oficina de Relacions Internacionals - ORI 2
Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques 3

Revista Cultura, Lenguaje y Representación 1
Servei d’Assistència Psicològica 5

Servei de Comunicació i Publicacions 10
Transgrede, Grup d’investigació 1

Unisexsida 1
Universitat per a Majors 1

Wont Prevenció Psicosocial - Departament de Psicologia Evolutiva 3
TOTAL 130
Pràctiques realitzades a la Universitat al llarg del curs 2013/14.

Activitat econòmica Curs 2011/12 Curs 2012/13 Curs 2013/14

Públic 733 951 1546

No incloses 590 603 598

Serveis a empreses 105 183 169

Altres activitats socials 139 167 158

Ceràmic 81 66 64

Química i plàstic 33 38 35

Turístic 14 18 35

Construcció 29 20 22

Serveis informàtics 16 9 20

Metal·lúrgic i elèctric 16 17 17
Energia 16 25 16

Financer 65 20 16
Automoció 10 9 9

Paper, gràfiques... 6 13 8
Agricultura, pesca... 15 10 8

Fusta 11 6 6
Alimentació 7 9 5

Assegurances 0 2 5
Transport 4 3 2

Tèxtil-confecció 1 1 2
Cuir-calçat 0 1 1
Pràctiques realitzades per activitat econòmica de l’entitat d’acollida.



Pel que fa a l’activitat econòmica de les entitats que acullen estudiantat, destaca l’increment de
pràctiques  en  el  sector  públic  pels  mateixos  motius  que  ja  hem  comentat,  és  a  dir,  per  la
incorporació de les pràctiques d’Infermeria, Medicina i màster en Professorat. A banda d’això, els
sectors que més pràctiques acullen són els habituals: serveis a empreses, activitats socials, ceràmic,
química i plàstic, turístic, construcció i serveis informàtics. Pel que fa a les variacions respecte del
curs anterior, tot i que no trobem grans diferències sí que s’observa un increment de pràctiques al
sector turístic, un decrement al sector de l’energia, que torna a valors del curs 2011/12, i un repunt a
les empreses dedicades als serveis informàtics. El sector financer continua disminuint, però no de
manera tan accentuada com vam observar el curs passat.

Relació amb els coordinadors i coordinadores de pràctiques

La figura dels coordinadors i coordinadores de pràctiques, ja establida en cursos anteriors, ha estat
molt  rellevant  durant  aquest  curs,  i  com els  cursos  anteriors,  s’ha mantingut  una col·laboració
estreta  en  diferents  vessants  al  llarg  de  tot  el  curs  (telefònica,  per  correu  electrònic,  reunions
personals) amb els responsables de cadascuna de les titulacions. A més, per la incorporació de noves
titulacions a les pràctiques externes o pel nomenament de nous coordinadors i coordinadores, s’han
portat a terme dos seminaris adreçats a coordinadors i a tutors amb la finalitat de formar-los en el
maneig del  sistema de gestió integral  informatitzada de les estades en pràctiques  en e-UJIer@,
assessorar-los  a  l’hora  d’elaborar  les  guies  docents  de  les  assignatures  de  pràctiques  externes,
informar-los de la normativa, donar-los suport tècnic en la planificació i gestió de les pràctiques,
etcètera.

Complementàriament, s’ha realitzat un taller pràctic per a formar específicament els tutors i tutores
del màster en Professorat en l’ús de la nova aplicació per a l’elaboració dels projectes formatius,
atès que ha sigut el primer curs que l’havien d’utilitzar.

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

Durant aquest curs s’ha treballat de manera molt activa en la preparació i  l’organització de les
pràctiques externes dels graus i màsters per diversos motius: perquè se n’han incorporat de nous,
perquè molts encara no compten amb una borsa suficientment àmplia d’entitats cooperadores. En
concret, el curs 2013/14 són 21 els graus que han tingut pràctiques per primera vegada i la primera
vegada  que  hem gestionat  les  pràctiques  del  màster  en  Professorat.  A més,  s’ha  treballat  i  es
continua treballant  molt  intensament  per  tal  d’adaptar  la  gestió  de les pràctiques dels  graus en
Infermeria i Medicina al procediment habitual de gestió, fet que comporta nombroses adaptacions a
tots els nivells (gestió d’ofertes i assignacions, elaboració de projectes formatius, relacions amb les
entitats cooperadores, qüestionaris d’avaluació, etc.).

Assegurança d’accidents per a estudiantat en pràctiques de més de 28 anys

Aquest curs, per primera vegada, es va decidir contractar una assegurança d’accidents destinada a
donar  cobertura als  estudiants  i  estudiantes  de pràctiques que per  edat  (majors de 28 anys)  no
compleixen els requisits per a ser beneficiaris de l’assegurança escolar.

Des de l’OIPEP hem controlat els casos que calia incorporar a la pòlissa i hem comunicat les dades
dels assegurats al Servei de Contractació i Assumptes Generals, des d’on han fet la comunicació
escaient a la companyia asseguradora.

Ha sigut  responsabilitat  també de  l’OIPEP donar  difusió  de  la  pòlissa  i  informar  les  persones



assegurades sobre les condicions de la pòlissa i el protocol d’actuació en cas d’accident.

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

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

Així, durant el curs 2013/14 s’han signat convenis de cooperació educativa per tal que 16 estudiants
i estudiantes realitzaren pràctiques a la nostra Universitat, dels quals tres formen part del programa
de mobilitat  Erasmus Pràctiques com a entrants  (procedents de la  Universitat  Metropolitana de
Praga  de  la  República  Txeca,  la  Universitat  Vilnius  de  Lituània  i  la  Universitat  d'OULU  de
Finlàndia):

Centre d’origen Destinació a l'UJI Estudis que cursa

UNED
Departament de Psicologia 
Bàsica

Grau en Psicologia

Universitat de Barcelona
Servei de Llengües i 
Terminologia

Màster en Filologia

Universitat dels Andes 
(Colòmbia)

Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Social i Pau, 
IUDESP

Grau en Antropologia 
especialitat en govern i gestió 
administrativa

CECE (Confederació 
Espanyola de Centres 
d'Ensenyament)

Departament Ciències de la 
Comunicació

Ciències de la Comunicació

Universitat de València Servei d’Esports
Llicenciatura en Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport

Escola d’Art i Superior de 
Disseny de Castelló

Servei de Comunicació i 
Publicacions

Estudis Superiors d’Art Gràfic

Universitat de València
Departament de Psicologia 
Bàsica

Màster en Intervenció 
Psicològica en àmbits socials

Universitat de València
Equip WONT (Departament de 
Psicologia Evolutiva, Social i 
Metodologia)

Grau en Relacions Laborals i 
Recursos Humans

Universitat Oberta de 
Catalunya

Departament d’Educació, Grup 
d’Investigació Endavant

Màster en Dificultats 
d’Aprenentatge i Trastorns del 
Llenguatge

Fundació Síndrome de Down 
de Castelló

Unitat de Suport Educatiu
Operacions Auxiliars i Serveis 
Administratius

Universitat d'OULU 
(Finlàndia)

Departament Enginyeria de 
Sistemes Informàtics i Disseny

Tecnologies de l’Energia



IES El Caminàs (Castelló)
Institut de Noves Tecnologies de
la Imatge, INIT

Cicle formatiu de grau superior 
en Desenvolupament 
d’Aplicacions Multiplataforma

Universitat Politècnica de 
València

Unitat Predepartamental de 
Medicina

Grau en Biotecnologia

Universitat Simón Bolívar 
(Veneçuela)

Departament Enginyeria de 
Sistemes Informàtics i Disseny

Enginyeria de Materials

Universit at Vilnius (Lituània)
Departament de Química 
Inorgànica i Orgànica

Doctorat en Química

Universitat Metropolitana de  
Praga (República Txeca)

Oficina de Relacions 
Internacionals

Estudis Anglesos

Pràctiques acadèmiques externes extracurriculars

Al  llarg  d’aquest  curs  hem  gestionat  des  de  l’OIPEP  les  pràctiques  extracurriculars  de  dos
estudiants. En ambdós casos, les pràctiques s’han realitzat a l’àmbit nacional i s’han gestionat per a
donar cabuda a unes pràctiques del grau en Publicitat i Relacions Públiques contemplades dins d’un
premi de publicitat.

Per un altre costat, es continua com l’any passat, coordinant el professorat tutor nomenat per l'UJI i
que  tutoritza  les  pràctiques  externes  extracurriculars  gestionades  per  la  FUE-UJI.  Com indica
l’article 18.4 de la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de l'UJI:

“4. El tutor acadèmic o tutora acadèmica de les pràctiques externes extracurriculars ha de ser un
professor o professora que preferentment impartisca docència en la mateixa branca de coneixement
de l’ensenyament cursat. El nomenament l’ha de realitzar el Rectorat a proposta del centre, i amb el
vist-i-plau del Vicerectorat que tinga atribuïda la competència. El nombre de tutors o tutores per a
pràctiques  extracurriculars  de  grau  i  màster  serà  com  a  mínim  de  12  per  curs  en  l’UJI.  El
nomenament pot tindre efectes econòmics d’acord amb el que dispose l’UJI o l’entitat amb gestió
delegada o contractista, en aquest cas, i ha de quedar reflectit en el conveni marc. Es pot augmentar
el nombre de tutors o tutores si es considera necessari, el nomenament pot tindre efectes econòmics
i s’ha de fer en funció de la disponibilitat pressupostària.”

CENTRE NOM I COGNOMS

FCHS
Susana Miquel Segarra
Esteban Galán Cubillo

Enriqueta Planelles Riera
FCS Isabel M. Martínez Martínez

FCJE

María Ripollés Meliá
José Joaquín Alcarria Jaime

M. de las Mercedes Segarra Ciprés
M. Estrella Solernou Sanz

ESTCE Juan Carda Castelló
Ignacio Morell Evangelista

Jorge Badenas Carpio
Juan Alfonso Gallego Estrada

Taula. Llistat de tutors i tutores de pràctiques acadèmiques externes extracurriculars 2013/14.



Estades en pràctiques a l'estranger

Pràctiques externes a l’estranger

En total, 40 estudiants i 37 titulats han gaudit d’una estada en pràctiques en entitats a l’estranger,
xifra superior a la de l’any passat. Aquestes estades són reconegudes als seus currículums i han estat
coordinades  des  de l’Oficina d’Inserció  Professional  i  Estades  en Pràctiques.  Destaquen els  23
beneficiaris  i beneficiàries del programa Erasmus-Pràctiques i els  tres de Pràctiques Solidàries a
Països Empobrits i dos Stella Junior. La resta, quinze, són estudiants que han realitzat pràctiques a
l’estranger fora del marc de programes de mobilitat, en un conveni de cooperació educativa entre la
institució de destinació i l’UJI. 

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  (inclosa la mobilitat  d’una persona amb gran discapacitat  amb
acompanyant)  i  en  la  gestió  del  vuitè  programa  Erasmus-Pràctiques,  que  s’han  fet  de  forma
conjunta. A més, s’ha gestionat la sisena edició de pràctiques a països empobrits, i s’ha llançat el
nou programa UJIE-CV Talent.

Igualment, s’ha realitzat un gran esforç en la transició cap a l’Erasmus+, en nombroses reunions
amb  l'OAPEE i  el  Ministeri  d’Educació,  la  preparació  dels  projectes  per  a  les  convocatòries,
preparació d’un consorci KA1, i  realització al  juny de 2014 d'unes jornades informatives per a
estudiantant i professorat.

L’interès  de  l'estudiantat  i  de  les  persones  titulades  que  volen  desenvolupar  la  seua  estada  a
l’estranger ha crescut exponencialment sobretot en aquests últims, per la desaparició el 2014 de la
Leonardo PLM adreçada a titulats, fet que s’ha vist reflectit en el manteniment des del curs passat
de l’elevat nombre de candidatures a les diverses convocatòries.

S’han nomenat en total set tutors i tutores, finançats per l’UJI: dos de la FCJE, dos de l’ESTCE, tres
de la FCHS, i un de la FCS, per tal que cada tutor o tutora s’encarregara d'uns cinc alumnes. Per tal
de  gestionar  aquest  procediment,  l’UJI  va  regular  recentment  en  la  Normativa  de  pràctiques
acadèmiques  externes  (aprovada  al  setembre  de  2012)  la  figura  del  coordinador  de  pràctiques
internacionals així com els tutors i tutores de pràctiques extracurriculars, les funcions de l’OIPEP en
la gestió de programes, etc.). 

Finalment, l’OIPEP ha continuant treballant molt estretament amb els coordinadors i coordinadores
de pràctiques externes internacionals dels centres i ha format un equip de treball altament efectiu;
volem destacar per la seua implicació i professionalitat: Eva Cifre (FCS); Jaume Gual (ESTCE);
Teresa Martínez (FCJE) i Cristina González (FCHS).

Accions de comunicació:

Es continua mantenint una llista de distribució (ACIP) per a difondre ofertes de treball, pràctiques a
l’estranger, la xarxa Eures, i activitats de l’àrea per mantindre contacte amb titulats. Esperem que
progressivament la posada en marxa de la xarxa alumni augmente aquest contacte. Amb data 7 de
juliol, aquesta llista estava integrada per 1694 persones, xifra que suposa un increment del 2,1%
respecte a l’any passat. 

Es manté un grup de Linkedin per a Leonardo i Erasmus pràctiques, amb uns 80  participants.

S’han  realitzat  una  sessió  informativa  per  a  les  persones  participants,  sobre  les  convocatòries
públiques perquè els potencials participants puguen presentar-se a les places concertades. Aquestes



sessions han comptat amb la presència de participants del curs anterior, amb una assistència de 236
persones, un increment del 18% respecte del curs passat.

S’ha inclòs informació dels projectes de mobilitat i difusió d’aquest en els díptics promocional de
l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques i de la pàgina web Lleu www.lleu.uji.es
d’estudis de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Ateses aquestes xifres, considerem d’especial interès continuar l’aportació de finançament de l'UJI
a les convocatòries de mobilitat Erasmus+ per assegurar un mínim de places de pràctiques,  per la
retallada de fons de l’OAPEE i el M nisteri. 

Pràctiques Erasmus 2013/14 

Es va aprovar el  sisè projecte de mobilitat de l’estudiantat per a la Universitat Jaume I amb un
pressupost  de  48.000  euros,  xifra  que  suposa  un  5,25% d’increment  de  les  places  respecte  al
projecte  anterior.  Finalment,  s’han executat  el  64,84% dels  mesos  atorgats  i  23 estudiants  han
realitzat estades en pràctiques (mitjana de 4,51 mesos), entre gener i setembre de 2014, als països
següents: Regne Unit (5), República Txeca (1), Holanda (2), Bèlgica (4), França (1), Itàlia (5),
Hongria (2) i Malta (3). A la convocatòria es van presentar un total de 66 candidats ,  un nombre
similar al del curs passat i que consolida la tendència a l’alça dels programes. 

A més, s’ha concedit una ajuda addicional del Ministeri a raó de 100 euros/mes per tres mesos a
totes les persones participants i 233 euros/mes per tres mesos als becaris i becàries del Ministeri. 

Per tant, la quantia mensual ha quedat en un mínim de 400 euros i ha arribat a un màxim de 475
euros/mes gràcies a un cofinançament per part de l’UJI de 7.300 euros. 

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

Es va realitzar una convocatòria única al setembre. La selecció dels i 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 i selecció definitiva per part de l’entitat d’acollida.

S’ha complit el pla formatiu previst, que inclou orientació professional individual i grupal, formació
lingüística  i  cultural,  sessions  sobre  tutorització  i  condicions  de  vida  i  treball.  El  pla  permet
acomplir un màxim de 50 hores. S’han de complir un total de 35 hores de formació, repartides en,
com a mínim, 24 hores de preparació lingüística i cultural (presencial, en línia i CAL) i 10 hores
mínimes d’orientació i assistència a tallers. 

Més informació del pla formatiu: http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1314/1con-
a5.pdf   

Igualment, es van formar i informar el personal coordinador de pràctiques i la direcció de titulació.

Respecte al reconeixement, tot l’estudiantat té assignat un professor o professora tutor vinculat al
seu  àmbit  d’estudis.  L’estudiantat  rep  el  reconeixement  acadèmic  de  l’assignatura  Pràctiques
Externes Curriculars.

Així mateix, en l’expedient acadèmic i en el suplement europeu al títol queda registrat que aquesta
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 232 

persones (OIPEP) 24/09/13.

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

http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1314/1con-a5.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1314/1con-a5.pdf
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/


• Seminari de tutorització a tutors de pràctiques internacionals (setembre, OIPEP-coordinadors 
ErasmusP).

País Entitat de destinació Titulacions
BE JWT Grau en Publicitat i Relacions Públiques

IT
Meridiani Relatizioni 
Internationale Grau en Periodisme

HU
Fráppans BT – Cirkuszinház 
Produkció Grau en Publicitat i Relacions Públiques

IT Scambieuropei Grau en Publicitat i Relacions Públiques
UK Primary School Cumbria Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària
UK The Impact Agency Grau en Publicitat i Relacions Públiques
UK GlobaLexicon Ltd. Grau en Traducció i Interpretació
IT Ondesign sas di Paola Pinnavia Màster Universitari en Disseny i Fabricació
BE Hogeschool Gent Grau en Traducció i Interpretació

HU
Fráppans BT – Cirkuszinház 
Produkció Enginyeria tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995)

IT

A3 Studio – Studio di 
Architettura Eustachio Sergio 
Lamacchia Acito Grau en Arquitectura Tècnica

UK Dunster House Ltd. Enginyeria tècnica Industrial, especialitat Mecànica
MT CCA Interserv. Ltd Grau en Economia
CZ Torrecid – CZ Grau en Enginyeria Elèctrica
NL Evidence Based Training Llicenciatura en Administració d’Empreses i Màrqueting
MT CCA Interserv. Ltd Llicenciatura en Administració d’Empreses i Màrqueting
MT CCA Interserv. Ltd Grau en Finances i Comptabilitat
BE Procter & Gamble Enginyeria Química
UK Dunster House Ltd. Llicenciatura en Administració d’Empreses i Màrqueting
IT Archivio Giovanni Sacci Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995)

FR
Campenon Bernard Dauphine 
Ardeche – BONINO Grau en Arquitectura Tècnica

NL University of Groninga Diplomatura en Ciències Empresarials
BE Paragon Europe Llicenciatura en Administració d’Empreses i Màrqueting

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 2013, sala d’actes FCJE). 

Erasmus+ (acció KA1, mobilitat en HEI, per pràctiques) 2014/15 

S’ha aprovat el primer projecte Erasmus+ per a pràctiques (STSMP). S’han concedit 13 places per a
tres mesos per part de l’OAPEE (13.650 euros),  això suposa un decrement del 44% de les places
executades el curs 20 13/14. Això és conseqüència de la gran reducció pressupostària (de 30 milions
d'euros  es  passa  a  17  milions euros  per  a  pràctiques,  i  de  520  entitats  HEI  es  passa  a  640
aproximadament).  Per  aquest  motiu  cal  cofinançar  per  a  arribar  a  un  nombre més  elevat de
mobilitats,  considerades  en  Erasmus+  però  amb  beca  Zero.  En  total  s’oferiran  30  places
aproximadament. 

Pràctiques Solidàries a països empobrits 2013/14 

Aquest curs ha començat la cinquena 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 juny i octubre de 2014 . Els
projectes  realitzats  per  l’estudiantat  es  publicaran  en  un  monogràfic  amb articles  dels  tutors  i
tutores, supervisors i supervisores i gestors i gestores de l’UJI. 



 
Titulació País Entitat de destinació Alumnes

Màster universitari en 
Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament

República 
Dominicana

Comisión Nacional Dominicana para la
UNESCO

2

Màster universitari de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Bolívia
Centro de Planificación y Gestión 
CEPLAG de la Universidad Mayor San
Simón

1

Taula. Distribució de l’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.

Nous programes:

Erasmus.es 20 14/15 

El  Ministeri  d’Educació,  Cultura  i  Esport  (MECE)  ha  finançat  ajudes  de  mobilitat  per  a  la
realització  d’estudis  o  pràctiques  a  l’estranger.  L’UJI  ha  participat  com a  intermediari  entre  el
MECE  i les persones sol·licitants.  S’han  admès provisionalment  quatre sol·licituds per part  del
MECE, que s’indiquen a continuació detalladament. Es realitzarà l’estada a partir de setembre de
2014. 

Titulació País Entitat de destinació Alumnes
Grau en Comunicació 
Audiovisual

Regne Unit Powr of you LTD 1

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

Malta Crossroads Consulting 1

Grau en Traducció i 
Interpretació

Regne Unit University of Roehamton 1

Grau en Mestre/a 
d’Educació Primaria

Polònia Lenkowo School 1

Taula. Distribució d’alumnat en el programa Erasmus.es per país, titulació i empresa d’acollida.

UJIE-CV Talent 2014/15

Dins  del  programa  Campus  Emprenedor  Innovador,  llançat  entre  la  Subdirecció  General
d’Emprenedoria i les cinc universitats públiques valencianes, l'UJI lidera una de les iniciatives per
al foment de l’emprenedoria: UJIE –CV Talent.

University Junior International Enterpreneurs-CV Talent és un nou programa de la Universitat 
Jaume I emmarcat dins del Pla Estudia i Emprèn a l’UJI i el programa Erasmus+ de la Unió 
Europea, amb l’objectiu de desenvolupar, en un entorn global, el talent emprenedor d’estudiantat 
excel·lent per tal de promoure la seua mobilitat internacional amb iniciatives empresarials globals. 

Encara  que  és  una  iniciativa  nova  en  el  context  universitari,  representa  l’evolució  natural  de
diferents programes que s’estan desenvolupant actualment a l’UJI. Concretament, aquesta iniciativa
està arrelada en dos programes estratègics de l’UJI ja consolidats: el Programa de Reconeixement
del  rendiment  acadèmic excel·lent  de  l’estudiantat,  desenvolupat  pel  VEOIE,  els  programes  de



mobilitat  internacional  desenvolupats  per  l’OIPEP (Oficina d’Inserció Professional  i  Estades  en
Pràctiques)  i  el  programa  per  fomentar  l’emprenedoria  en  l’estudiantat  universitari  (Estudia  i
emprèn) desenvolupat per la Càtedra INCREA (innovació, creativitat i aprenentatge). 

 En aquest moment l'UJI ha tancat la convocatòria pública, s’està realitzant el procés selectiu dels
dos  estudiants  que  realitzaran  una  estada  de  dos mesos,  entre  setembre  i  desembre,  a  un  país
europeu, amb finançament de la Generalitat (2.000 euros per persona) i reconeixement de beca Zero
dins del programa Erasmus+. 

Programa de pràctiques Stella Junior

El Programa Stella Junior s’ha portat a terme per primera vegada a l'UJI en el curs 2013/14. Està
gestionat  des  del  Grup  d'Universitats  Compostel·la  (CGU),  a  la  Universitat  de  Santiago  de
Compostel·la  i  l'UJI  en  forma  part.  A  partir  d’aquest,  s’ofereien  pràctiques  curriculars  i
extracurriculars en altres universitats (membres del grup), dirigides a l’estudiantat. La seua durada
oscil·la entre un mínim de dues setmanes i un màxim de 12 mesos.

Enguany han participat en aquest programa dos estudiants en el segon semestre, amb una estada
d’una durada mínima d’un mes.

Titulació País Entitat de destinació Alumnes
Llicenciatura en 
Administració i Direcció 
d’Empreses

Espanya
Fundación Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de A Coruña

1

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

Espanya
Oficina de Igualdad de Género de A 
Coruña

1

Taula. Distribució d’alumnat en el programa Stella Junior, per país, titulació i empresa d’acollida.

Estudiantat en pràctiques a l’estranger fora de programes de mobilitat 2013/14

Al llarg del curs 2013/14, 15 estudiants i estudiantes de l’UJI, han realitzat pràctiques curriculars a
l’estranger pel seu compte, és a dir, fora dels programes de mobilitat. Suposa una disminució del
55% respecte del curs passat, segurament per la disminució d’alumnat de  m àster. Les pràctiques
s’han desenvolupat a nou països diferents, quatre d'aquesta d’Europa. La distribució de l’estudiantat
és la següent: 

País Titulació Empresa
Argentina Màster en Psicopatologia, Salut i 

Neuropsicologia
Fundación Aigle

Argentina Màster universitari en Cooperació al 
Desenvolupament (Pla de 2011)

Asociación Civil Instituto 
Siloé

Argentina Màster universitari en Cooperació al 
Desenvolupament

Asociación Civil Instituto 
Siloé

Brasil Grau en Comunicació Audiovisual Universidad de Brasilia
França Grau en Traducció i Interpretació Chambre de Commerce et 

d'Industrie (CCIT) Pau Bearn
França Enginyeria Industrial Thermodyn, GE OIL and 



GAS (Sociéte per Actions 
Simplifiée)

Guatemala Màster universitari en Cooperació al 
Desenvolupament

Academia de Español 
Probigua

Irlanda Llicenciatura en Administració i Direcció 
d'Empreses

Atlantic School of English

Israel Grau en Estudis Anglesos K Dictionaries
Israel Grau en Estudis Anglesos K Dictionaries
Israel Grau en Estudis Anglesos K Dictionaries
Itàlia Grau en Turisme Hotel La Vedetta di 

Montenero
Perú Màster en Cooperació al 

Desenvolupament
Asociación Qallariy, 
Proyectos para la Ayuda al 
Desarrollo

Perú Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament (Pla de 2011)

Comisión de Derechos 
Humanos, COMISEDH

Portugal Grau en Publicitat i Relacions Públiques Featured Summer, Lda
Taula. Estudiantat que ha realitzat pràctiques a l’estranger fora dels programes de mobilitat, curs 2013/14. 

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

Projecte Leonardo 2012 

El projecte s’ha desenvolupat de l’1 de setembre de 2012 al 31 de maig de 2014 , i ha suposat la
realització de 35 estades d’entre 14 i 24 setmanes (amb una mitjana de 23,4 setmanes) de titulats
recents o postgraduats de la Universitat Jaume I de la llicenciatura en Traducció Interpretació (8),
llicenciatura  en Publicitat  i  Relacions  Públiques  (2),  llicenciatura  en  Administració  i  Direcció
d’Empreses  (2),  màster  en  Eficiència  Energètica  i  Sostenibilitat  en  Instal·lacions Industrials  i
Edificació  (3)  i  grau  en  Periodisme (3)  i  una  de  les  titulacions següents:  grau  en  Publicitat  i
Relacions Públiques (1),  grau en Traducció i Interpretació (1), Enginyeria Industrial, especialitat
Electromecànica (1), màster universitari en Disseny i Fabricació (1), grau en Relacions Laborals i
Recursos  Humans  (1),  llicenciatura  en  Comunicació  Audiovisual  (1),  grau  en  Comunicació
Audiovisual (1),  llicenciatura en Dret (1), Enginyeria tècnica en Disseny Industrial (1), màster en
Internalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional (1),  llicenciatura en Psicologia (1) i
llicenciatura en Química (1). 

Les estades s’han dut a terme en 30 entitats d’acollida. S’està realitzant l’informe de satisfacció tant
d’entitats com de titulats i titulades. S’han certificat les seues competències 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 camps d’estudi anteriorment indicats, facilitar la transició al mercat laboral i combatre la
desocupació juvenil a través de l’augment de l’ocupabilitat. En aquest sentit, aquest objectiu s’ha
complit i els principals resultats per als participants han estat: 

Només  acabar  l’estada,  els  titulats  i  titulades  havien  augmentat  el  seu  nivell  d’autoeficàcia
professional,  i  de competències personals  i  sistèmiques,  gràcies a  la  seua estada en pràctiques.
D’una altra banda, han incrementat les seues competències lingüístiques, orals, escrites i de lectura.



L’avaluació de desenvolupament de les tasques realitzades i de les habilitats davant una entrevista
de selecció han augmentat significativament respecte a la situació de partida.

 En relació a la satisfacció global amb l’estada, el 85,7% dels participants estan satisfets o molt
satisfets amb les estades i recomanarien l’entitat de destinació. Estan especialment satisfets amb els
indicadors a relatius a la informació sobre el projecte Leonardo, la formació lingüística i cultural, la
disposició del tutor a ajudar-los,  la informació prèvia sobre el  tipus de tasques  que s'havien de
desenvolupar, les tasques desenvolupades i la seua planificació, 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 i valorat. 

Respecte  a  la  seua inserció  professional,  el  84,6% dels  participants  treballen en  el  moment  de
redactar aquest informe, un 36,36 % a l’estranger per l’entitat d’acollida. 

País Empresa d'acollida Titulació
BE JWT Publicitat i Relacions Públiques 
BE Xplanation Languages Services n.v Llicenciatura en Administració i 

Direcció d’Empreses 
BE P&G Enginyeri a Industrial 

(Electromecànica) 
BE Consulta Europa Projects Grau en Periodisme 
BE P&G Màster en Eficiència Energètica i S 

ostenibili tat en I nstal·lacions 
Industrials i Edificació 

DE InterCultural Elements GmbH & Co Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació 

DE Trans & Law Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació 

DK VIA University College- DK Màster en Eficiència Energètica i 
Sostenibili tat en Instal·lacions 
Industrials i Edificació 

FR Institut CRÉAD Grau en Periodisme 
IE KADE IRL Màster en Internacionalització 

Econòmica: Integració i Comerç 
Internacional 

IT Studio Batista Associati Arquitectura Tècnica / Màster en 
Eficiència Energètica i Sostenibilitat 

MT Crossroads Consulting Ltd. Llicenciatura en Ciències del Treball 
MT CCA Interserv. Ltd Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans 
NL Asociación Española de Profesionales en

Holanda 
Gra u en Periodisme 

NL Asociación Española de Profesionales en
Holanda 

Grau en Comunicació Audiovisual 

PT Universidade de Coimbra Llicenciatura en Publicitat i 
Relacions Públiques 

SK ŠVEC a SPOL s.r.o - GetOn Slovakia Màster universitari en Disseny i 
Fabricació 

SWZ Geneva for Human Rights – Global Llicenciatura en Dret 



Training
UK Translate Media Ltd. Llicenciatura en Traducció i  

Interpretació 
UK Absolute translations Llicenciatura en Traducció i 

Interpretació 
UK WorldAccent Llicenciatura en Traducció i 

Interpretació 
UK JEP PINTO Notary Public Llicenciatura en Traducció i 

Interpretació 
UK The Translation and Legalisation Llicenciatura en Traducció i 

Interpretació/Traducció Jurídica i 
Econòmica 

UK Falcon Translations Ltd. Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació 

UK The Translation and Legalisation Grau en Traducció i Interpretació 
UK Xerox Llicenciatura en Traducció i 

Interpretació 
UK The Prisma – The Multicultural 

Newspaper 
Comunicació Audiovisual 

UK V&A Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial 

UK Webfold Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques 

UK Studio-Solution.com Ltd. Psicologia
UK IPSO DNCC Llicenciatura en Administració i 

Direcció d’Empreses 
UK Institute of Biological, Environmental 

and Rural Sciences (Aberystwyth 
University) 

Llicenciatura en Química 

Taula. Distribució d’alumnat en el programa Leonardo 2012, per país, titulació i empresa d’acollida. 

Projecte Leonardo 2013 

S’ha  gestionat  el  setè projecte  de  mobilitat  dins  del  programa  Leonardo de  titulats  per  a  la
Universitat Jaume I amb un pressupost de 163.990 euros i 35 places per als anys 2013 a 2015 (una
d’aquestes,  per  a  una  persona  amb necessitats  especials  i  a  més  amb un acompanyant),  i  que
coincideix amb el finançament del projecte anterior. Amb aquest ja són 12 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  (Regne Unit, Bèlgica,  Alemanya,  Malta  i Holanda,
Dinamarca, França, Irlanda, Itàlia, Portugal, Eslovàquia, Suïssa) entre desembre de 2013 fins al 31
de maig de 2015. A la convocatòria d’aquest curs es van presentar un total de 120 candidats, un
4,3% més que el curs passat. 

Informació de la convocatòria: http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1314/ 

En aquests moments ja s’han cobert les trenta-cinc places de 2013 més dues que van quedar vacants
del projecte 2012. Igualment, s’han nomenat tres tutors de la FCHS (Anna Marzà, Begonya Bellés i
Ramón Feenstra); dos de l’ESTCE (Arnaldo Moreno i Daniel Sánchez-Garcia Vacas), dos de la
FCJE (Mercedes Segarra i Consuelo Pucheta) i una de la FCS (Eva Cifre) per a tutoritzar tots els
participants. 

http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1314/


Respecte del seu perfil, els participants són un 74,2 % dones, amb una mitjana d'edat de 24,42 anys.
Segons el qüestionari en T1 (abans d'entrar en el programa) han tingut experiència laboral (una
mitjana de 12 mesos, havent estat a l'atur una mitjana de 5,7 mesos, i la seua experiència de recerca
d'ocupació ha sigut insatisfactòria fins a la data. Un 50% eren aturats de llarga durada, 6 mesos o
més). Un 85,7 % han realitzat alguna recerca d'ocupació prèvia. Respecte al projecte de l'any passat
són més jóvens i amb menor experiència però han sigut més actius en la recerca d'ocupació. 

S'ha desenvolupat un pla complet de valoració/difusió que s'inclourà en l'informe final.

Igualment s’ha realitzat una publicació del projecte en la revista  Papeles Europeos , número 5-6
sobre el projecte (vegeu en http://modeproject.eu/publicaciones/revista56/book.swf#p=192   ).

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 2013/14 (10 h). Impartit majoritàriament per 
personal OIPEP, i realitzat entre 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 236 3 hores
Tallers de currículum Europass i carta de 
presentació (segona edició)

56 4 hores

Taller d’entrevista (segona edició) 90 4 hores
Taller de recerca d’ocupació i pràctiques a 
l’estranger (segona edició)

66 3 hores

Taller CV per a Regne Unit i carta de 
presentació

74 3 hores

Drop-in session (revisió CV i carta fr 
motivació)

49 0,5 hores

Formació lingüísticocultural (anglès, alemany, 
francès, italià). El curs d’anglès es va dividir en
dos nivells: Intermediate i Advanced (cultural). 
Impartit per professorat UJI.

51 25 hores

Orientació individualitzada 64
d'1 a 3 
hores

Taller de currículum creatiu - Pla de formació 
per a les pràctiques internacionals

55 4 hores

Taller de competències transversals - Pla de 
formació per a les pràctiques internacionals 

79
3 hores

Seminari de tutorització i condicions de vida i 
treball en col·laboració amb Eures

90 4 hores 

Taula. Distribució de participants en el Pla de formació de les pràctiques internacionals 2013/14 (de setembre a 
desembre). 

Ha comptat amb el finançament del programa Leonardo, i el confinançament de l’UJI. Van assistir-
hi  els  candidats  i  participants  de  beques  Leonardo  i  Erasmus-Pràctiques  durant  2013/14. La

http://modeproject.eu/publicaciones/revista56/book.swf#p=192


satisfacció global és molt alta, 3,54 en una escala de 0 a 4, entre 3,2 i 3,8. Un total de 51 persones
van participar en la formació lingüística i cultural i un total de 236 persones van assistir a alguna de
les accions formatives vinculades a orientació professional. 

Més informació: http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1314/1con-a5.pdf   

Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2014/15 (20 hores) 

El  24  i  25  de  juny  de  2014,  d’informació  molt  nova  sobre  la  nova  generació  de  programes
Erasmus+, la convocatòria Pràctiques solidàries en països empobrits i la formació de persones que
volen treballar a Europa. Es van realitzar tallers sobre recerca d’ocupació a l’estranger tenint en
consideració les diferències culturals per països, informació d'organismes internacionals, un taller
d’entrevista  exprés  i  un  taller  de  currículum creatiu.  Les  taules  redones  van  tractar  sobre  els
resultats dels nous programes de mobilitat de la Universitat Jaume I i experiències de participants, i
sobre el Pla de garantia juvenil, amb la presència de la subdirectora general d’Universitat, Estudis
Superiors i Ciència i un tècnic del Servei de Fons Social Europeu.

Va comptar  amb l’assistència  dels  consellers  Eures  de Castelló  i  Portugal.  Ha comptat  amb el
finançament de l’UJI i la col·laboració de la xarxa Eures i diverses conselleries. Hi van assistir un
total  de  57  estudiants  i  titulats  i  40  professors.  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. 

Més informació: http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/1415/pform.pdf   

Projecte UJIxMÓN

Després d’una primera experiència pilot el 2012, com a concurs, actualment tots els participants de
la convocatòria 20 13/14, com en el curs passat, 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   

Actualment aquesta bona pràctica s’està estenent per part de l’ORI a les estades per motius d’estudi,
i per tant s’està remodelant el web. 

 

 

http://www.uji.es/UK/canals/laboral/promote
http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/1415/pform.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/vinci/1314/1con-a5.pdf


Foto. Imatge d’un vídeo UJI x M Ó N (Javier Monferrer). 
 

Projecte: guia PROMOTE Your International Career

Durant  aquest  curs,  s’ha  revisat  i  ampliat  la  guia  Promote  Your  International  Career,
http://www.uji.es/UK/canals/laboral/pomote,  llançada  l'any 2011 i  que s’ha utilitzat  durant tot el
curs en l’orientació i formació de candidats i candidates per a pràctiques i ocupació internacional. 

Eurodyssée

Durant  aquest  curs  s'ha  contractat  dos  tècnics  per  al  projecte  International  Student  Support  (2
international student advisor, en pràctiques, cinc mesos, de novembre 2013 a març 2014, un per a
l’OIPEP i l’altre per a l’ORI ) , per al suport als programes de pràctiques internacionals i la guia
Promote, per un costat, i l’atenció a l’estudiantat entrant, per l’altre. L’import concedit per part del
Programa  Eurodisea  va  ascendir  a  14.123,70€  i  el  cofinançament  de  la  Universitat  va  ser  de
1.141,70 €. 

Activitats d'inserció laboral

Activitats d’inserció professional

Com cada curs des de 2002, per dotzè any consecutiu,  hem oferit  orientació individualitzada a
l’estudiantat i titulats de l’UJI que volen ajuda per a la seua recerca d’ocupació, donem 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. 

Enguany la recollida de dades s’ha produït fins al 30 de juny de 2014, i el nombre de persones que
ha  passat  pel  nostre  servei  d’orientació  per  a  l’ocupació  ha  estat  de  113+15+63,  en  total  191
persones (entre usuaris d’orientació professional, usuaris d'orientació professional dins del projecte
Preocupa’t For All i beneficiaris de programes de mobilitat). 

El perfil dels usuaris és:

• Dones

• Tenen aproximadament 28 anys.
• Ja titulats o titulades. Procedents de titulacions de Ciències de la Salut. 

• Ha buscat ocupació en els últims mesos.
• Si no n’han buscat, ha sigut perquè estaven estudiant.

• Tenen experiència laboral prèvia de més de 24 mesos.
• Porten generalment més de 12 mesos en desocupació.

Uns mesos després de passar pel nostre servei un 45% dels subjectes ha tingut experiència laboral,
un 45% dels enquestats ha iniciat  formació per a  millorar la seua ocupabilitat, han incrementat
significativament el locus de control, fonamental per a activar la recerca d'ocupació.

Al llarg d'aquest curs escolar s'ha posat en marxa un grup de millora per tal de millorar la gestió de 
la sol·licitud de cita d'orientació i de qüestionaris en línia, amb la possibilitat de després 
descarregar-los a una base de dades, amb la finalitat d'automatitzar aquest projecte i eliminar el 
paper. Per això s'ha treballar amb el GPPT i SI. S'ha creat fitxer declarat per a la protecció de dades 
de l'anomenat qüestionari en línia.

Es preveu que aquesta aplicació estarà a punt a principis del pròxim curs escolar.



Per altra banda, s'ha elaborat una guia d'eixides professionals dels nous graus i màsters de l'UJI, que
s'allotjarà al web i a la guia Preocupa't.

El  projecte  ha  significat  aprofundir,  encara  més,  en  la  integració  de  l’OIPEP en  els  objectius
acadèmics  de  les  titulacions,  i  formar  part  integrant  ja  dels  objectius  curriculars  d’aquestes,
d’aquesta manera es fa 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.

Agència de col·locació 

Després de l'autorització del 23 d’abril de 2013 del SERVEF, ja fa un any que està en funcionament
l'Agència de Col·locació (AC), amb resultats molt satisfactoris. El nombre d’empreses inscrites fins
al 30 de juny són 119. 

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’han hagut que realitzar algunes transformacions en l’aplicació
informàtica per a ajustar-la als requisits del SERVEF.

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,  GPPT,  Secretaria General  i
altres òrgans. 

Actualment  s'està  posant  en marxa l'opció de l'ús del  “Certificat  oficial  reconegut” per  tal  que
qualsevol usuari de l'AC puga descarregar-se el certificat acreditatiu d'estar d'alta a l'AC, mitjançant
l'aplicació global de l'UJI (SEU) de certificats amb signatura digital.

S'han  enviat  mensualment  al  Servei  Públic  d'Ocupació  dades  vinculades  als  usuaris,  ofertes,
insercions,  tipus  de contracte,  etc.  Aquesta  informació s'envia en format  XML. Anualment  s'ha
d'enviar una memòria anual en la qual, a més de la informació agregada sol·licitada pel Servei
Públic d'Ocupació, afegim informació qualitativa.

Amb dades aportades a aquesta memòria anual (dades fins al 31 de desembre de 2013) el nombre de
persones que s'han registrat i han fet ús de l'agència de col·locació són un total de 1176, però cal 
tindre en compte que és una activitat de menys de 12 mesos, ja que l'autorització és de data 23 
d'abril de 2013. A data de juliol 2014 el número ascendeix a 1.600 inscrits.

La quantitat total d'ofertes i llocs de treball captats, com a resultat de l'activitat d'intermediació són 
51  i 91, respectivament, atès que algunes de les ofertes possibiliten més d'un lloc de treball.

Al llarg d’aquest curs escolar el web de  l'Agència de Col·locació ha sigut el més visitat de l’OIPEP
després del web principal. 

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 estudiantat de la Universitat Jaume I
tallers  i  plans  formatius  per  a  millorar  les  seues  competències  i  capacitats  per  a  la  recerca
d’ocupació.



En els graus es tracta d’un sistema de formació en competències per a l’ocupació mitjançant el
reconeixement de crèdits de lliure configuració.

S’han impartit un total de 22 talles. Al primer semestre se n'han realitzat 15 i al segon 7.

Aquests tallers formatius es poden dividir en 4 grans àrees:
• Pla de formació para pràctiques internacionals (s'han fet dues edicions)

• Afrontar la recerca de pràctiques nacionals
• Preparació per a la beca Santander

• Jornada d'ocupació Preocupa’t For All.  

Si s'exclou en els tallers del pla de formació per a pràctiques internacionals, descrits en  un  altre
apartat d'aquesta memòria aquest curs escolar s’han oferit 10 tallers, amb 781 matriculats i 330
assistents.  

 

ASSISTÈNCIA ALS TALLERS. CURS ACADÈMIC 2012/13

Activitat Assistència

Com afrontar la recerca de pràctiques externes nacionals (alumnat FCHS i 
FCS)

7

Com afrontar la recerca de pràctiques externes nacionals (alumnat FCJE) 4

Com afrontar la recerca de pràctiques externes nacionals (alumnat ESTCE) 8

Taller d'entrevista. Beca Santander 2013/14 5

Taller de currículum: noves tendències 60

Taller Prepara la teua recerca d’ocupació en línia i fora de línia 43

Taller Processos selectius innovadors 43

Taller Amenaces a la xarxa i recerca d'ocupació segura 34

Jornada de motivació 30

Taller de currículum. Beca Santander 2013/14 5

TOTAL    10 330

S’han de destacar els tallers de preparació de la beca Santander  i la Jornada d'ocupació que en
aquesta  ocasió  estava  vinculada  al  projecte  Preocupa't  For  All  d’inserció professional  de
discapacitats. 

Per últim, cal destacar que la mitjana de satisfacció general amb la formació ha sigut 3,41 en una
escala del 0 al 4, i la mitjana en cadascun de les àrees ha sigut:

• Pla de formació per a les pràctiques internacionals (primer semestre): 3,42 

• Pla de formació per a les pràctiques internacionals (segon semestre): 3,45 
• Jornada d'ocupació “Preocupa’t For All”: 3,4 

• Formació per a la beca Santander: 4 
• Formació per a les pràctiques nacionals: 3,7 



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 donar a conèixer els seus serveis i la seua activitat productiva dins de la comunitat
universitària  i,  d’altra  banda,  contactar  i  captar  el  personal  qualificat  necessari  per  a  les  seues
organitzacions.

L’empresa aconseguirà visibilitat i publicitat dins del campus i comptarà amb una forma directa de
possible reclutament tant per a pràctiques, beques o contractes professionals amb dues opcions: A.
Presentacions corporatives + preselecció, o 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.

Aquest curs acadèmic s’han gestionat programa Ocuparty a quatre empreses:
• Torrecid

• Decathlon
• Leroy Merlin

• FEVECTA

Pel que fa a la gestió, s’han realitzat aquestes accions:
• Sol·licitud de crèdits de lliure configuració per a les persones assistents.

• Inscripcions i certificats.
• Prospecció d’empreses.

• Gestió de les sol·licituds per a la participació en Ocuparty.
• Publicitat de l’esdeveniment, etc.

El nivell mitjà de satisfacció és de 3,25 sobre 4. La utilitat per a la inserció professional es valora 
amb un 3,19 sobre 4. El nombre d'assistents va ser de 96. 

PROJECTE PREOCUPA’T FOR ALL



 

Cartell de les Jornades Preocupa’t For All. 

Hem desenvolupat aquest projecte amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat d'estudiantat i titulats 
UJI amb discapacitat o necessitats educatives especials. 

El projecte, amb una durada de 10 mesos (octubre 13 - juny 14), s'ha desenvolupat al llarg de les 
fases següents: 

• Fase I. Diagnòstic de la situació de l'estudiantat UJI i necessitats específiques.

• Fase II. Recopilació i actualització de recursos disponibles genèrics i específics relacionats 
amb la discapacitat.

• Fase III. Formació en competències.

• Fase IV. Inserció i acompanyament a l'empresa i/o realització del pla de negoci.
• Fase V. Avaluació de resultats i valoració del projecte.

Els resultats de l'estudi sobre la discapacitat a la nostra població ens han aportat les dades següents: 

El 45% de persones amb discapacitat (estudiants o titulats UJI) són homes. 

Pel que fa al grau de discapacitat, el 77,5% tenen entre 33-64%, el 5% el 65% i el 17,5% entre 66 i
100%

El 49,1% de persones amb necessitats educatives especials (estudiants o titulats UJI) són homes. 

L'edat mitjana és de 34,43 anys (DT=9,72); mínim 19, màxim 53

Pel que fa a la situació acadèmica , són estudiantat el 66,7% de la població i són persones titulades
el 46,3%.

Sobre  la  titulació, segons  el  més  alt  nivell  aconseguit  o  cursat  seria  el  següent:
grau/llicenciatura/diplomatura 55,5 %; màster 25,9%; doctorat 2,2%; no indica 16,6%

Sobre l'experiència professional, el 75,9%, sí que en té i el que és més important, hi ha un 51,9% de
persones  inactives,  amb una  taxa  d'ocupació  del  22,2%.  Taxa  molt  baixa,  per  la  qual  cosa  és
important treballar en aquest sentit.



Per tal d'augmentar l'ocupabilitat han sigut fonamentals les tasques, tant d'orientació professional
individualitzada com de formació en competències.

En la fase d'orientació professional han sigut ateses catorze persones (tretze de forma presencial i
una en línia) i hem aconseguit dues insercions. A més, dues persones van ser derivades al curs de
postgrau promogut per la Càtedra Increa: potencia la teua creativitat.

Pel que fa als tallers de formació, va haver-hi una ocupació de 180 places en total.

La mitjana de satisfacció general dels tallers (ítem 13 del qüestionari) va ser de 3,35 en una escala
de 0 a 4.

A més, es van elaborar materials de suport per a la millora de l'ocupabilitat d'aquest col·lectiu. Es
tracta  d'un directori  d'enllaços web,  publicat  a la  nostra Guia  P  reocupa't   de  recerca d'ocupació,
concretament en http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/discap/.

Un document d'informació laboral per a persones amb discapacitat en procés de recerca d'ocupació,
al  qual  s'accedeix  des  d'aquest  enllaç:
http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/discap/ 

I  un  tercer  document  adreçat  a  les  entitats  que  ofereixen  ocupació,  que  té  per  títol  PMF  de
contractació a persones amb discapacitat. 

Finalment,  el  web  del  projecte  es  pot consultar  en
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/prefallv.html 

A més, es va celebrar un fòrum tècnic, configurat com una posada en comú de projectes i serveis
que les entitats relacionades, o amb l'ocupació o amb la discapacitat, duen a terme; l'objectiu va ser
l'establiment de canals de comunicació i de col·laboració per tal de coordinar esforços orientats a la
millora de l'ocupabilitat de l'estudiantat i titulats i titulades universitàries i específicament, de les
persones  amb  discapacitat  o  necessitats  educatives  especials.  D'aquest  fòrum  es  va  crear  un
document que, pròximament, es publicarà al web:

 http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/millopro/jocupa/14/ 

Grup ACIP-Llista de distribució d’ofertes d’ocupació

Aquesta llista de distribució, creada a finals de 2006, compta ja amb 1.694 persones subscrites en
total,  xifra  que  suposa  un  increment  de  35  membres  respecte  del  curs  passat,  i  un  volum
d’enviaments de 55 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 implementant el projecte d’Observatori Ocupacional amb els
següents objectius: 

1) S'ha llançat l'enquesta d'inserció laboral 2014, dirigida a les promocions dels cursos 2010/11 i
2012/13. Aquesta enquesta recollirà, entre altres dades, indicadors dels MU que han de renovar
l'acreditació en 2015. L'enquesta comptarà amb dues versions, una completa i una més curta. Quant
a la metodologia, serà en línia, mitjançant l'aplicació LimeSurvey, i amb reforçament telefònic.

2) S'ha efectuat l'anàlisi de dades i l'elaboració d'informes de l'enquesta a titulats recents de les
promocions de 2011 i 2012.

http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/millopro/jocupa/14/
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/prefallv.html
http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/discap/
http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/discap/
http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/
http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/


3) S'ha presentat la proposta d'enquesta d'inserció laboral a les promocions 2010/11 i 2012/13, que
inclou graus i màsters que s'han de revisar per a l'acreditació durant 2015. En aquesta planificació
ens hem coordinat amb l'OPAQ.

4) S'ha participat en el seminari de presentació del Llibre verd de l'ocupabilitat de l'AVAP, el 2 de
desembre.

5) S'ha elaborat  un informe resum amb les  principals conclusions dels estudis  de l'Observatori
Ocupacional en el període 2010-2013, per a presentar-se a Consell de Govern. Entre les principals
conclusions d'aquest informe cal destacar:

• Els resultats de la inserció laboral dels titulats i titulades són més satisfactoris que per al 
conjunt de treballadors i treballadores.

• Els resultats de la inserció laboral dels titulats i titulades de l'UJI són més satisfactoris que per a
la resta de titulats i titulades i conjunt de persones treballadores.

• Tindre un títol universitari ha suposat una pèrdua menor d'ocupació durant la crisi.

• Hi ha hagut canvis en les condicions de treball dels titulats i titulades de l'UJI: augment de la 
temporalitat i augment de l'ajust estudis-treball (per la destrucció de l'ocupació més precària).

• Les competències que caracteritzen al titulat i titulada de l'UJI són la capacitat per aprendre, la 
capacitat de comunicació oral i escrita en la seua llengua i les habilitats bàsiques de maneig de 
l'ordinador.

• Hi ha diferències destacables entre branques d'estudis en indicadors laborals, condicions 
laborals i competències professionals.

6) Encara que no haja estat una activitat de l'Observatori Ocupacional, cal destacar que per primera
vegada  s'han  fet  públiques  dades  d'inserció  laboral  de  les  persones  universitàries  per  part  del
Ministeri  d'Educació,  en  l'estudi  “Datos  básicos  del  sistema  universitario  español”,  gràcies  a
l'explotació de dades de la mostra continuada de vides laborals de la Seguretat Social.

7)  S'ha  començat  a  col·laborar  amb  el  projecte  “Observatorio  de  Empleabilidad  y  Empleo
Universitarios” (OEEU), impulsat des de l'Obra Social “la Caixa”, la Càtedra UNESCO de Gestió i
Política Universitària de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i la CRUE.

L'objectiu de l'OEEU és generar informació fiable i precisa per al disseny de mesures que milloren
l'ocupabilitat i l'ocupació dels universitaris a Espanya, i aspira a convertir-se en la font informativa
de referència nacional i autonòmica sobre aquests aspectes. Per a això, compta amb una xarxa de
personal  investigador  i  tècnic  distribuït  en  tot  el  territori  espanyol,  coordinat  per  la  Càtedra
UNESCO. L'OEEU naix amb el compromís de “sumar” i coordinar els esforços realitzats en les
diferents  universitats,  a  través  dels  seus  observatoris  i  serveis  d'ocupació,  i  en  els  diversos
organismes públics, per a arreplegar i analitzar informació sobre la inserció laboral dels seus titulats
universitaris.

8) Des del Ministeri d'Educació s'ha demanat la col·laboració de la nostra universitat en l'enquesta
d'inserció laboral de graduats universitaris, que es realitzarà conjuntament amb l'Institut Nacional
d'Estadística i el Ministeri d'Ocupació. S'han fet contactes en aquesta línia.

9) Continua la col·laboració entre els observatoris d'ocupació i serveis de qualitat universitaris per a
la coordinació en la realització d'enquestes d'inserció laboral dels titulats i titulades.

10) S’ha continuat amb la publicació del butlletí electrònic Pre-Ocupa’t, amb els números 9 i 10
(novembre de 2013 i juny de 2014, respectivament).

11) L’Observatori Ocupacional ha donat suport metodològic a la resta de programes de l’OIPEP en
els seus 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, amb
el doble objectiu següent:

• 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.

• Mantindre 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 216 seguidors en la pàgina web (un increment del 25% respecte a l’any anterior).

• Twitter. Xarxa social generalista, l’objectiu principal és la difusió d’informació. Es compta 
amb 178 seguidors (un increment del 34,83% respecte a l’any anterior).

• LinkedIn. Xarxa professional, l’objectiu principal és mantindre el contacte amb antics usuaris i 
persones titulades. Es compta amb 987 contactes (un increment del 15,91% 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 Comunicació i Publicacions.

La tendència de les diferents estadístiques de seguiment dels distints mitjans socials és d’augment
de contactes, d’augment de lectura de les entrades i d’augment de les interaccions i reenviaments.

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 deriva 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  comité de  selecció  dels  programes  Erasmus  Pràctiques,
Leonardo, Pràctiques s olidàries en p aïsos e mpobrits, Erasmus.es, UJIE CV Talent i les beques de
col·laboració del servei. 

La cap de servei i la vicerectora s'han reunit amb tots els centres al voltant del tema pràctiques
externes, l’assegurança per a majors 28 anys.

Aquest curs s’ha treballat activament amb la Unitat Tècnica d'Harmonització en el marc del Verifica
per  a  l’elaboració  i/o  modificació  dels  plans  d’estudis  de  grau  i  màster  (Comissió  Tècnica  de
Revisió de Plans d'Estudi Oficials).

Igualment s’ha continuat treballat en grup per a la mesura i redefinició del pla estratègic del servei i
en l’actualització de la carta de serveis.



S’han  revisat  els  models  AUDIT dels  processos  pràctiques  externes,  seguiment  de  la  inserció
laboral, programes de mobilitat i orientació professional i ens hem reunit amb l'OPAQ i 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 electrònica dels documents de pràctiques externes

• Agència de Col·locació
• Curs de formació continuada per als postgraus. Continuació d’aquest nou projecte

• Formació cap a l’ocupació. Continuació
• Orientació professional. Inscripció en línia i qüestionaris en línia d'orientació professional 

• Erasmus Pràctiques-Leonardo-PASPE. Continuació
• Actualització del nou web UJI

• Guia Promote Your International Career
• Guia Preocupa’t

• Manteniment i millora del programari lliure per a la realització d'enquestes LimeSurvey

• Millora dels indicadors de qualitat dels títols en les enquestes d'inserció professional

S’ha millorat la versió en línia de la g uia Preocupat, s’han introduït nous continguts i s’ha revisat. 
• Observatori Ocupacional (enquestes en línia): es treballa ja de manera normal amb el 

programari lliure per a la realització d'enquestes en línia Lime Survey, amb coordinació amb el 
Servei d'Informàtica per al seu manteniment.

• Millora del LLEU.

 Finalment, la cap de l’OIPEP treballa com a tècnica en el projecte Leonardo Work Based Learning
(WBL)  as  an  integrated  Curriculum:  Partnership  Development  and  Delivered  by H.E.  and the
Labour Market, que va finalitzar el 13 de desembre. 

Càrrecs

La tècnica responsable de l’OIPEP és la secretària del Consell Assessor d’Inserció Professional. I
forma part com a vocal dels comitès següents:

• 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

Campus Emprenedor Innovador, amb les cinc universitats públiques valencianes i la subdirecció
general d’emprenedoria. Grups de treball en els quals participem: Best practices, UJI CV TALENT
(del qual l’OIPEP és coordinadora), Mentoring. 

La responsable de l’OIPEP i els tècnics i tècniques han representat a la Universitat Jaume I en
l’Àrea de Treball  EMPLEO de RUNAE,  tant en  les sessions plenàries  del 12 de desembre a
Madrid, (Pamplona,17 i 18 de juny), com en la presentació dels resultats del Llibre  verd de l’o



cupabilitat (2 i 3 de desembre), com en els subgrups: Pràctiques externes, Orientació i competències
(en línia, diverses reunions durant 2013 i 2014); Autoocupació; Observatoris d’ocupació, Agències
de col·locació. 

Participació  en  el  projecte  de  Llibre  verd  de  l’ocupabilitat de  l’AVAP,  assistència  a  diverses
reunions de coordinació (tècnic de l’Observatori i responsable de l' OIPEP). 

Direcció  General  d’Universitats:  implantació  del Pla  garantia  juvenil,  reunió  conjunta  amb les
universitats valencianes, programes Praxis i Praxis Mix. (reunió desembre, juny) 

Una reunió de coordinació dels observatoris de les universitats públiques valencianes, en línia,
el 17 d’octubre de 2013. 

La responsable d’OIPEP ha representat a la Universitat Jaume I amb l’assistència a les diverses
reunions de gestió del projecte Leonardo i Erasmus+ 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 (Stella Senior, Erasmus.es...). 

Personal becari en OIPEP
• Verónica Sanz. Màster en Psicologia del Treball i Recursos Humans. Becària de col·laboració i 

pràctiques Santander CRUE-CEPYME

• Nuria Pineda Vidiella Bascón. Màster en Psicologia del Treball i Recursos Humans. Becària de
col·laboració

• Beatriz García Juan. Doctorat. Becària de col·laboració

Estudiantat en pràctiques
• Sara Martí Ibáñez. Grau en Estudis Anglesos
• Roser Casterás Borrás. Grau en Estudis Anglesos

• Kamila Rafiki. Grau en Administració d'Empreses

Formació interna (rebuda)

TALLER/CURS ASSISTENTS

Programa de formació per a directius: Creativitat
i lateral thinking. 15 h

M. Isabel Beas

Programa de formació per a directius: Integració 
de la responsabilitat social en l'estratègia i en la 
gestió. Sistema de gestió IQNet SR10. 2,5 h

M. Isabel Beas

Maig 2014. Responsabilitat social universitària: 
posem en pràctica la gestió. 12 h

Conchi Pérez

Gener 2014. Curs d'anglès B1.2 Intermediate 
(segona part). 70 h

Joan Raül Burriel Calvet

Maig 2014. Ingrés, accés i adquisició de noves 
especialitats en els cossos docents . 3 h 

Conchi Pérez
M. Isabel Beas
Joan Raül Burriel Calvet



Maig 2014. Taller d'indicadors per a la millora 
de la gestió universitària. 4,5 h

Conchi Pérez
M. Isabel Beas

Desembre 2013. Jornada de conscienciació en 
seguretat de la informació. 2 h

Conchi Pérez
Tonia Cerveró
Joan Raül Burriel Calvet

Desembre 2013. Introducció al LimeSurvey 
(programari lliure per a la creació d'enquestes 
professionals en línia). 3 h 

Conchi Pérez
M. Isabel Beas
Laura García Pla
Encarna Argente Calvo
Ana Luna López
Lorena Bosquet Ros

Curs 2013/14. Conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral (2a part). 125 h

Conchi Pérez
Laura García Pla

Juny 2013. Programa de formació per a 
directius: p resentació del “Protocol per a la 
detecció, prevenció i actuació en els supòsits 
d'assetjament laboral, assetjament sexual i 
assetjament per raó de sexe a la Universitat 
Jaume I de Castelló. 4 h 

M. Isabel Beas 

Aprenentatge en línia Altissia (anglès) M. Isabel Beas
Laura García Pla

Taller de l'esquena II. 3 h M. Isabel Beas

Abril 2014. De la verificació a la renovació de 
l'acreditació dels títols oficials: Els programes 
de les agències de qualitat. 10,5 h

Conchi Pérez
Tonia Cerveró
Joan Raül Burriel Calvet
M. Isabel Beas
Laura García Pla
Encarna Argente Calvo
Ana Luna López
Lorena Bosquet Ros

 

Formació interna (impartida)
TALLER/CURS ASSISTENTS

Novembre 2013. Taller de recerca d'ocupació 
(pràctiques nacionals) FCJE. 3 h 
Novembre 2013. Taller de recerca d'ocupació 
(pràctiques nacionals) FCHS. 3 h 
Novembre 2013. Taller de recerca d'ocupació 
(pràctiques nacionals) ESTCE. 3 h 
Desembre 2013. Introducció al LimeSurvey 
(programari lliure per a la creació d'enquestes 
professionals en línia). 3 h 
Abril 2014. Jornades d'ocupació Preocupa't For 
All - Taller Amenaces en la xarxa i recerca 
d'ocupació segura. 2 h 

Joan Raül Burriel Calvet

Setembre 2013. Taller de currículum Europass. 
Pla de formació per a les pràctiques 

Conchi Pérez Sánchez. 50 h



internacionals. 4 h
Setembre 2013. Taller de currículum Europass. 
Pla de formació per a les pràctiques 
internacionals. 4 h
Setembre 2013. Taller d’entrevista exprés. Pla 
de formació per a les pràctiques internacionals. 4
h 
Setembre 2013. Taller d'entrevista exprés. Pla de
formació per a les pràctiques internacionals. 4 h
Octubre 2013. Drop-in session (revisió CV i 
carta motivació). 5 h
Novembre 2013. Taller de recerca d'ocupació 
(pràctiques nacionals). FCJE. 4 h 
Novembre 2013. Taller de recerca d'ocupació 
(pràctiques nacionals). FCHS. 4 h 
Novembre 2013. Taller de recerca d'ocupació 
(pràctiques nacionals). ESTCE. 4 h 
Desembre 2013. Taller de currículum per als 
candidats a la beca Santander CRUE-CEPYME. 
3 h
Gener 2014. Taller d'entrevista per als candidats 
a la beca Santander CRUE-CEPYME. 4 h
Abril 2014. Taller de currículum noves 
tendències. Jornada d'ocupació Preocupa’t For 
All. 2 h.
Abril 2014. Taller de processos selectius 
innovadors. Jornada d'ocupació Preocupa’t For 
All. 4 h
Abril 2014. Taller prepara la teua recerca 
d'ocupació en línia i fora de línia. Jornada 
d'ocupació Preocupa’t For All. 2 h
Juny 2014. Taller d'entrevista telefònica. Pla de 
formació pràctiques internacionals 14-15. 4 h

Octubre 2013. Seminari de tutorització de les  
Pràctiques Externes. 4 h 
Octubre 2013. Seminari de coordinació de les 
pràctiques externes. 4 h 
Març 2013. Taller pràctic d’elaboració del 
projecte formatiu. 3 h 
Novembre 2013. Taller de recerca d'ocupació 
(pràctiques nacionals). FCJE. 4 h 
Novembre 2013. Taller de recerca d'ocupació 
(pràctiques nacionals). FCHS. 4 h 
Novembre 2013. Taller de recerca d'ocupació 
(pràctiques nacionals). ESTCE. 4 h 

Laura García Pla

Abril 2014. Taller de currículum noves 
tendències. Jornada d'ocupació Preocupa’t For 
All. 2 h
Abril 2014. Taller prepara la teua recerca 
d'ocupació en línia i fora de línia. Jornada 
d'ocupació Preocupa’t For All. 2 h

Antonia Cerveró Llopis



Abril 2014. Taller amenaces en la xarxa i recerca
d'ocupació segura. Jornades d'ocupació 
Preocupa’t For All. 2 h

Setembre 2013. Seminari de tutorització de les 
pràctiques externes internacionals. 4 h
Octubre 2013. Tallers de currículum Europass i 
carta de presentació. 4 h
Octubre 2013. 2 Tallers de recerca d’ocupació i 
pràctiques a l’estranger. 6 h
Octubre 2013. Taller CV per a UK i carta de 
presentació. 3 h
Octubre 2012. Drop-in session (revisió CV i 
carta de motivació). 5 h
Novembre 2013. Seminari de tutorització i 
condicions de vida i treball en col·laboració amb
Eures. 4 h
Setembre 2013. Sessió d’orientació de la 
convocatòria. 3 h
Novembre/ desembre 20 13. Sessió d’orientació 
de la convocatòria PASPE i seminari de 
tutorització. 3 h 
Juny 2014. Pla de Formació per a les pràctiques 
internacionals: taula redona: participació i 
coordinació «Programes de pràctiques 
internacionals de la Universitat Jaume I» 
Erasmus+, Erasmus.es. 2 h
Juny 2014. Pla de Formació per a les pràctiques 
internacionals: Taller: «How to apply in…: 
Working and Living in... UK i Portugal i 
organismes internacionals». Coordina: M. Isabel
Beas (responsable de l’Oficina d’Inserció 
Professional i Estades en Pràctiques, OIPEP) i 
Isabel García (consellera EURES de Castelló. 
2,5 h

M. Isabel Beas Collado

Formació externa (rebuda)
TALLER/CURS ASSISTENTS

2013/14 Màster universitari en Ocupació i 
Intervenció en el Mercat Laboral. 6 crèdits

Joan Raül Burriel Calvet 

Jornades del professorat: difusió del nou  
Programa Erasmus+ 2014-2020. 8 h (1 crèdit) 
Universitat de Múrcia

M. Isabel Beas Collado 

Assistència a congressos, jornades i conferències

Nacionals 
Juny 2014. XIV Jornades de Serveis 
Universitaris d'Ocupació. Universitat de 
Pamplona. 12 h

M. Isabel Beas Collado
Tonia Cerveró
Conchi Pérez

Jornades per a promotors Leonardo PLM 2013. 
OAPEE. Madrid. 8 h 

M. Isabel Beas Collado



Juny 2014. Jornades de mobilitat Erasmus+ 
d'educació superior. OAPEE. Universitat Rovira 
i Virgili. 12 h 

Internacionals
Març 2014. 8th International Technology, 
Education and Development Conference. 
INTED 2014. 15 h

M. Isabel Beas Collado 

30-31 novembre 13. Reunió sobre consorcis 
Erasmus. Porto. 14 h

M. Isabel Beas Collado 

2-3 desembre 13. Seminari sobre l'ocupabilitat 
dels titulats universitaris. València, AVAP. 12 h

M. Isabel Beas Collado
Joan Raül Burriel Calvet

Ponències, pòsters i comunicacions a congressos

Nacionals 
12 anys de pràctiques internacionals a l'UJI: 
evolució i progrés cap a l'Eramus+ 2014-2020
 
XXIV Congrés Nacional de l'Associació 
Científica d'Economia i Direcció de
l'Empresa (Comunicació en Innovació Docent I)

Teresa Martínez
M. Isabel Beas Collado
Cristina González
Jaume Gual 

Internacionals
Work based learning as integrated curriculum. 
Distilling good practices in Europe (Proceedings
CD)
Nom del congrés: 8th International Technology, 
Education and Development Coference 
(INTED2014)
Tipus d’esdeveniment: congrés
Tipus de participació: ponència
Ciutat de realització: València, (724), Espanya
Localització, data: 10/03/2014
Tipus: capítols de llibres
María Reina Ferrández Berrueco; María Isabel 
Beas Collado. En: 8th International Technology, 
Education and Development Coference 
(INTED2014) (Espanya): IATED Academy, 
2014. ISBN 978-84-616-8412-0

Reina Ferrández
M. Isabel Beas Collado 

Workplacement programe: Santander CRUE 
CEPYME in Universitat Jaume I
Nom del congrés: 8th International Technology, 
Education and Development Conference 
(INTED2014)
Tipus d’esdeveniment: congrés
Tipus de participació: ponència
Ciutat de realització: València, (724), Espanya

M. Isabel Beas Collado
Laura García Pla
Conchi Pérez



Localització, data: 10/03/2014
Tipus: capítols de llibres
Education and Development Conference 
(INTED2014). (Espanya): IATED, 2014. ISBN 
978-84-616-8412-0

10 Years of International Internships in 
Universitat Jaume I (UJI): Learning about the 
Process and Future Challenges Towards 
Erasmus + 
Edulearn Congress (comunicación virtual)

M. Isabel Beas Collado
Teresa Martínez
Cristina González
Jaume Gual

Initiative For The Development Of Business 
Oportunities Between High Performance 
Students And Researchers From Universitat 
Jaume I: Netec
María Ripollés; María Isabel Beas and Laura 
Martínez
Comunicació oral en 2014 University-Industry 
Interaction Conference (Barcelona)
Good Practice Series published by UIIN (2014) 

María Ripollés
María Isabel Beas
Laura Martínez

Articles i capítols de llibres
El programa de prácticas externas curriculares 
de la Universitat Jaume I
En: Parellada et al, 2014) Informe CyD 2013. “ 
La contribución de las universidades españolas 
al desarrollo” (pp 154-157) 
En qualitat de: autor/a o coautor/a de llibre 
complet

María Isabel Beas Collado

Llibre ver. Ocupabilitat dels titulats universitaris
dels titulats universitaris de la Comunitat 
Valenciana. Generalitat Valenciana, 2013. ISBN 
978-84-482-5883-2
Tipus de suport: llibre
En qualitat de: autor/a o coautor/a de llibre 
complet

Pilar García Agustín 
María Isabel Beas Collado 
Raúl Burriel Calvet 

Estancias en prácticas internacionales para 
recién graduados en Europa
Papeles europeos. 5, pp. 192 - 196. 2013. ISSN 
201
Tipus de suport: article/s
Posició sobre el total: 1
En qualitat de: autor/a o coautor/a d’article en 
revista amb comitè avaluador d’admissió extern

María Isabel Beas Collado 

Mobilitat del personal
Juliol 2014. Mobilitat entrant d'una setmana dins
de la convocatòria Stella Senior del Grup 
Compostel·la per a la mobilitat del personal 
d’admistració i serveis amb finalitats de 
formació (intercontinental) durant el curs 

Nazym Arzimbetova 
Head of Careers Service
Kazakh Economic University(Kazakstan) 



2013/14

Personal docent i investigador
Evolució del PDI de la Universitat Jaume I, per categories (cinc darrers cursos)

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

CU 97 103 115 126 122

TU 303 307 311 306 304

CEU 9 7 5 5 5

TEU 49 47 41 39 38

PCD 54 66 80 90 91

PC 21 16 14 12 11

AJDOC 30 29 27 44 64

AJ 50 47 41 37 34

ASS TC 5 5

ASS TP 486 508 474 444 469

EME 3 3 2 2 1

VIS 3 2 3 2 4

PICD 44 43 45 38 36

RYC 9 8 7 5 4

JdlC 4 3 2 2 1

PIF - MEC 13 16 24 27 26

PIF - MINECO 4

PIF - GV 10 8 6

PIF - UJI 12 24 34 25 37

PIC -UJI 4 9 2

I 53 67 59 85 80

PIMOB 1 2

PIF - NAV 1 1

PIF - PBASC 1

PIFP - VAL 1 3 3 4

PIF - VAL 11 12 17 21 13

BEC 211 237 163 91 81

TOTAL 1482 1569 1477 1404 1430

* 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-MINECO Personal investigador en formació - MINECO (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)

PIF-PBASC Personal investigador en formació (Govern del País Basc)

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 de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

CONCURS DE MÈRITS Personal laboral docent a temps 
parcial (places assistencials 
Ciències de la Salut curs 13/14). 
Resolució 08/07/2013

22

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 16/07/2013

3

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 24/07/2013

1

Personal laboral docent a temps 
parcial (places assistencials núm. 
2 curs 13/14). Resolució 
16/09/2013

1

Personal laboral docent a temps 
complet (conv. ordinària núm. 2 
curs 13/14). Resolució 
07/11/2013

8

Personal laboral docent a temps 
complet (conv. ordinària núm. 3 
curs 13/14). Resolució 
05/12/2013

6

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 03/03/14

6

Personal laboral docent a temps 
complet (conv. ordinària núm. 1 
curs 14/15). Resolució 
15/03/2014

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 09/05/14

1

Personal laboral docent a temps 
complet (conv. ordinària núm. 2 
curs 14/15). Resolució 
27/05/2014

12

Personal laboral docent a temps 
parcial (conv. ordinària núm. 3 
curs 14/15). Resolució 
27/05/2014

60

Personal laboral docent a temps 
complet (conv. ordinària núm. 4 
curs 14/15). Resolució  
02/06/2014

2

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 12/06/14

1

Personal investigador doctor 
(Medicina). Resolució 16/06/14

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

Personal laboral docent a temps 
parcial (places assistencials curs 
14/15). Resolució 16/09/2013

49

Total conv.: 15 Total places: 174

ACCÉS LABORAL 
TEMPORAL

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR (GRUP 
D'INVESTIGACIÓ GEOTEC 
GEOSPATIAL 
TECHNOLOGIES 
RESEARCH GROUP)

1

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR. GRUP 
D'INVESTIGACIÓ QOMCAT:
GRUP DE QUÍMICA 
ORGANOMETÀL·LICA I 
CATÀLISI

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"BANCO DE ESPAÑA-
EXCELENCIA EN 
EDUCACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN 
ECONOMÍA MONETARIA

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"BORSA DE TREBALL 
GRUPS D'INVESTIGACIÓ 
D'ALT RENDIMENT 235"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"CÀTEDRA D'INNOVACIÓ 
CERÀMICA"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ 
UNIVERSITAT JAUME I I LA 
FUNDACIÓ GENOMA 
ESPANYA"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"DEMANAT: DISEÑO DE UN 
ENTORNO PARA LA 
NEGOCIACIÓN  
AUTOMÁTICA EN 
TRÁFICO"

1

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR 
"EVALUACIÓN E 
INDICADORES DE 

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

SENSIBILIDAD MORAL EN 
LA COMUNICACIÓN ..."

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR "GRUP 
D'INVESTIGACIÓ DE 
TECNOLOGIA CERÀMICA"

1

BORSA PERSONAL 
INVESTIGADOR "GRUP 
D'INVESTIGACIÓ GEOTEC: 
GEOSPATIAL 
TECHNOLOGIES 
RESEARCH GROUP"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 
ESTERILIZADOS Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN ENVASES..."

2

PERSONAL INVESTIGADOR 
"EXPLOTACIÓN DE 
GRANDES REPOSITORIOS 
DE CONOCIMIENTO PARA 
LA INTEGRACIÓN ..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"FACING THE SEAWATER 
INTRUSION...(PERFIL 
QUÍMIC)

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"FUNCIONALIZACIÓN DE 
CALCOGENUROS CLÚSTER
METALES 6 Y 7..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"GRUP D'ALT RENDIMENT 
024"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"GRUP D'ECOFISIOLOGIA I 
BIOTECNOLOGIA"

2

PERSONAL INVESTIGADOR 
"GRUP D'ECONOMIA 
INDUSTRIAL I  
EXPERIMENTAL"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"GRUP D'INVESTIGACIÓ 
D'ECOFISIOLOGIA I 
BIOTECNOLOGIA"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

"GRUP D'INVESTIGACIÓ 
D'ECOFISIOLOGIA I 
BIOTECNOLOGIA-UJI"

PERSONAL INVESTIGADOR 
"GRUP D'INVESTIGACIÓ 
GEOTEC"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"HIDROGELES 
SUPRAMOLECULARES 
FUNCIONALES..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"DESARROLLO DE 
NANOMATERIALES 
FOTÓNICOS PARA 
CERÁMICAS 
FUNCIONALES"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"INMUNIDAD INDUCIDA 
POR EL ÁCIDO 
HEXANOICO EN 
SOLANÁCEAS Y 
CÍTRICOS..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"IDENTIFICACIÓN 
BIOMÉTRICA MEDIANTE 
FUSIÓN DE ANÁLISI FACIAL
..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"NUEVOS PROYECTOS 
PARA MINIMIZACIÓN DE 
IMPUREZAS 
CAPROLACTAMA..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"PROGRAMA DE GRUPS 
D'INVESTIGACIÓ D'ALT 
RENDIMENT SEGONS EL 
PPF. GRUP 201"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"PROGRAMA GRUPS D'ALT 
RENDIMENT SEGONS EL  
PPF GRUP 149"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"PROGRAMA GRUPS 
D'INVESTIGACIÓ D'ALT 
RENDIMENT SEGONS EL 
PPF, GRUP 209"

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

PERSONAL INVESTIGADOR 
"PROGRAMA GRUPS 
D'INVESTIGACIÓ D'ALT 
RENDIMENT SEGONS ELS 
PPF, GRUP 069"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
(PROJECTE EUROPEU 
GRASP)

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
PROJECTE "SYMPHONY"

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"PROMETEU-PSICOLOGIA 
POSITIVA I SALUT 
OCUPACIONAL..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"SISTEMES DE 
MICROGENERACIÓ I NOUS 
FLUIDS FLUORATS..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"LAMINADOS DE BAJO 
COSTE FOTOVOLTAICOS 
CON TECNOLOGÍA DE 
CALCOGENUROS..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"LAMINADOS DE BAJO 
COSTE FOTOVOLTAICOS 
CON TECNOLOGÍA DE 
CALCOGENUROS ..."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"NUEVO PROCESO DE 
OXIDACIÓN AVANZADA..."

1

Total conv.: 36 Total places: 36

PROCEDIMENT 
ABREUJAT

Personal laboral docent (conv.  
extraordinària núm. 1 curs 
13/14). Resolució 11/07/2013 

7

Personal laboral  docent (conv.  
extraordinària núm. 2 curs 
13/14). Resolució 29/07/2013 

1

Personal laboral docent (conv.  
extraordinària núm. 3 curs 
13/14). Resolució 26/08/2013 

2

Personal laboral docent (conv.  
extraordinària núm. 4 curs 
13/14). Resolució 16/09/2013 

2



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

Personal laboral docent (conv.  
extraordinària núm. 5 curs 
13/14). Resolució 15/11/2013 

1

Personal laboral docent (conv.  
extraordinària núm. 6 curs 
13/14). Resolució 20/11/2013 

8

Personal laboral docent (conv.  
extraordinària núm. 7 curs 
13/14). Resolució  09/12/2013 

1

Personal laboral docent (conv.  
extraordinària núm. 8 curs 
13/14). Resolució 15/01/2014 

1

Personal laboral docent (conv.  
extraordinària núm. 9 curs 
13/14). Resolució 21/01/2014 

1

Personal laboral docent (conv.  
extraordinària núm. 10 curs 13/
14). Resolució 27/01/2014 

2

Personal laboral docent (conv.  
extraordinària núm. 11 curs 
13/14). Resolució 03/02/2014 

1

Personal laboral docent (conv.  
extraordinària núm. 1 curs 
14/15). Resolució 30/06/2014 

6

Total conv.: 12 Total places: 33

TOTAL CONVOCATÒRIES: 63 TOTAL PLACES: 243

Percentatge del PDI per categoria i sexe

Categoria Dones Homes Total % dones % homes

CU 24 98 122 19,67 80,33

TU 140 164 304 46,05 53,95

CEU 3 2 5 60,00 40,00

TEU 16 22 38 42,11 57,89

PCD 45 46 91 49,45 50,55

PC 4 7 11 36,36 63,64



Categoria Dones Homes Total % dones % homes

AJDOC 36 28 64 56,25 43,75

AJ 21 13 34 61,76 38,24

ASS 189 280 469 40,30 59,70

EME 1 1 0,00 100,00

VIS 1 3 4 25,00 75,00

PICD 15 21 36 41,67 58,33

RYC 3 1 4 75,00 25,00

JdlC 1 1 100,00 0,00

PIF-MEC 14 12 26 53,85 46,15

PIF-MINECO 4 4 0,00 100,00

PIF-UJI 21 16 37 56,76 43,24

I 37 43 80 46,25 53,75

PIFP-VAL 4 4 0,00 100,00

PIF-VAL 9 4 13 69,23 30,77

PIF-PBASC 1 1 100,00 0,00

Total 580 769 1349 42,99 57,01

Formació



Formació del PDI 

El curs 2013/14 ha estat el tercer curs acadèmic de vigència del “Pla de formació del professorat per
a la millora i innovació educativa (2011-2014)”. Per tant, la formació del PDI s’ha vertebrat entorn
de quatre programes formatius:

1.- Programa de formació permanent (PFP) (s’han ofert 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).

4.- Programa de formació dels càrrecs acadèmics (PFC) (activitats de formació específica per als
docents amb càrrec als 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-
2014) tota  la  formació en docència per  al  PDI es  preveu interconnectada per  a  rendibilitzar  al
màxim els esforços i les sinergies. Per tant presentem a la memòria de forma integrada les activitats
formatives (cursos, tallers, seminaris, etc.) que s’han organitzat al llarg del curs 2013/14 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 l’OIPEP, l’ORI, el CENT i la Unitat d’Igualtat i s’han reconegut cursos organitzats des de
diversos departaments i Seminaris Permanents d’Innovació Educativa.

En aquest curs acadèmic 2013/14 fins al mes de juliol,  s’han organitzat i/o reconegut fins a 41
accions formatives amb un total de 321 hores diferents ofertes al PDI (15% hores menys que l’any
passat).  A aquesta  oferta  formativa  han assistit  382 professors  i  professores  diferents,  que  han
participat en un o més cursos, quasi un terç de la plantilla de PDI.

Pel que fa a la valoració global mitjana de la satisfacció dels assistents a les diferents activitats
formatives, com en el curs passat, s’ha superat el 4,5 sobre 5 (satisfacció entre “bastant alta” i “molt
alta”).

Taula 1.1. Taula d’assistents a les activitats formatives
N
(*)

TÍTOL
PROGRA-
MA (**)

ASSIS-
TENTS

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 a 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 externes
PFP/PFC

28

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 a 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 la 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 PFN 29



educativa

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 professional 
development PFSD 11

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 a l'aula virtual 
PFP

15

40
Desenvolupament de docents reflexius. Aprendre de la 
pròpia pràctica. 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 als graus de Mestre
o Mestra

PFSD 26



46 Metodologies pràctiques en ciències de la vida
PFSD

15

47
Cultura i espanyol per a estrangers: metodologies, 
objectius i avaluació (curs de formació de formadors) PFSD 14 

48
Aprenentatge basat en problemes: estratègia 
d'aprenentatge autònom "un saber per a la vida" PFSD 20

(*) Quan s’indiquen més d’una xifra 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

Dins de les activitats formatives exclusives per a professorat novell (7 cursos de formació docent
bàsica), han assistit un total de 79 docents diferents, amb una mitjana de la satisfacció general de
4,32 sobre 5. 

Per  al  programa  complet,  incloent-hi  l’assessorament  i  tutorització  dels  novells  a  càrrec  de
professorat sènior, es va incrementar en 10 places per a poder acceptar el 100% dels interessats (40
novells). 

A més dels 40 PDI de nova incorporació al programa, 25 PDI novells han continuat cursant el segon
any, de manera que en el curs 2013/14 han participat un total de 65 docents novells, ajudats per 57
docents tutors (hi ha tutors amb més d’un novell).

El professorat novell de primer any, junt amb els seus tutors i tutores, ha realitzat com a mínim tres
entrevistes amb els tècnics de l’USE (per a la presentació de les tasques a realitzar, el seguiment del
procés de treball i l’anàlisi i reflexió final del treball fet), igual que els de segon any del programa
(per a l’assessorament en el plantejament del seu projecte de millora educativa, seguiment a mitjan
curs de les innovacions i millores introduïdes en la seua docència, i assessorament per a l’elaboració
de la carpeta docent com a memòria final del programa).

Borsa de formadors i formadores de l’USE

El curs 2013/14 és el segon any en què s’han ofert cursos procedents de la “Borsa de formadors i
formadores en docència universitària” constituïda fins a novembre de 2012. El 80% dels cursos de
formació permanent (13 i 15) han estat a càrrec de PDI d’aquesta borsa i els resultats han estat molt
positius: tots els cursos han cobert sobradament totes les places ofertes, quatre ja s’han repetit i en
quatre encara resta bastant llista d’espera per a repetir-los en següents edicions, i la satisfacció del
PDI assistent ha estat de 4,58 sobre 5 (mitjana superior a la de la resta de cursos de formació en
docència).

Durant el curs 2013/14 s’ha fet un informe amb l’anàlisi i valoració de la formació de la borsa
oferta en el curs anterior 2012/13 constatant que l’oferta va ser atractiva, ha contribuït a diversificar
l’oferta, s’ha adaptat a les característiques idiosincràtiques de l’UJI i els assistents es mostren molt
satisfets  amb els  cursos,  especialment en els  aspectes relatius al  formador i  als  continguts dels
cursos. 



Personal d'administració i serveis (PAS)

Processos selectius PAS

Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

ACCÉS FUNCIONARIAT 
DE CARRERA Total conv.: 0 Total places: 0 

ACCÉS FUNCIONARIAT 
INTERÍ

FUNCIONARI/ÀRIA 
INTERÍ/NA 
"COORDINADOR/A 
CÀTEDRA UNESCO"

1

Total conv.: 1 Total places: 1 

ACCÉS LABORAL 
TEMPORAL

BORSA PERSONAL TÈCNIC 
DE SUPORT "CAMPUS 
OBERT-PROGRAMA 
D'EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA"

1

BORSA PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "GRUP 
D'INVESTIGACIÓ DE 
DISPOSITIUS FOTOVOLTAICS I 
OPTOELECTRÒNICS"

1

BORSA PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "GRUP 
D'INVESTIGACIÓ DE 
DISPOSITIUS FOTOVOLTAICS I 
OPTOELECTRÒNICS"

1

BORSA PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "PROGRAMA 
AMBAIXADORS-UJI"

1

P. TÈCNIC DE SUPORT 
PROMETEU "PSICOLOGIA 
POSITIVA I SALUT 
OCUPACIONAL EN EL 
TREBALL ..."

1

PERSONAL TÈCNIC  DE 
SUPORT "INMUNIDAD 
INDUCIDA POR ÁCIDO  
HEXANOICO..."

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
" BP OIL ESPAÑA-FUE"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"CÀTEDRA D'INNOVACIÓ 
CERÀMICA"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"DISPOSITIUS FOTÒNICS 

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

AVANÇATS ..."

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"DISSENY I PROGRAMACIÓ EN
.NET" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"OPTIMIZAR LA INCLUSIÓN 
DEL ALUMNADO RECHAZADO 
POR SUS COMPAÑEROS ..."

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"PERFIL PSICOLOGIA 
CLÍNICA"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"PROGRAMA GERONIMO 
FORTEZA  14I122.01"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"PROGRAMA GERONIMO 
FORTEZA  14I122.03"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"PROGRAMA GERONIMO 
FORTEZA  14I122.05"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
PROJECTE PROMETEU "EL 
SEGUNDO IMPERIO COLONIAL
(1776-1898) ..."

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
PROJECTE PROMETEU 
"SÍNTESI DE MOLÈCULES 
HÍBRIDES I ANÀLEGS DE 
COMPOSTS.."

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"PSICOLOGIA CLÍNICA"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"RECUPERACIÓN SEMÁNTICA 
DE RECURSOS EN SISTEMAS 
RIS/PACS"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"THE ROBOT PROGAMMING 
NETWORK"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"UJI SALUDABLE"

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT"EL SISTEMA 
COMPASIVO DE GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS...G 
FORTEZA"

1

Total conv.: 22 Total places: 22 

PROMOCIÓ INTERNA

Total conv.: 0 Total places: 0 



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

CONCURS DE MÈRITS CONCURS DE MÈRITS 
ESCALA ADMINISTRATIVA 

1

Total conv.: 1 Total places: 1 

TOTAL CONVOCATÒRIES: 24 TOTAL PLACES: 24 

Percentatge del PAS per categoria, grup i sexe

Cat
egor

ia

FC FI E LF LT LE TOTAL %

Gru
p

H D H D H D H D H D H D H D Tot
al

H D

A1 38 32 2 3 4 1 8 14 53 49 102

A1/
A2

1 1 1 100

A2 28 40 4 6 5 14 37 60 97

A2/
C1

2 2 2

B 2 1 3 3 100

C1 90 156 19 34 2 9 1 1 5 8 116 208 324 35,8
0 

64,2
0 

C1/
C2

2 1 1 1 3 2 5 60 40

C2 15 18 11 25 1 1 1 1 29 44 73 39,7
2 

60,2
8 

E 1 1 1 100 0

TO
TA
L 177 247 36 71 7 9 3 1 2 0 19 37 242 366 608

39,8
0

60,2
0

% 41,
74 

58,
26 

33,6 66,
35

35,7
0

64,3
0 

75,0
0

25,0
0

100 0 33,9
2 

66,0
7 

39,8
0

60,2
0

Llegenda PAS

Codi Categoria

FC Funcionariat de carrera

FI Funcionariat interí

E Personal eventual



Codi Categoria

LF Personal laboral fix

LT Personal laboral temporal

LE Personal laboral eventual

Formació

Formació del PAS

En  el  curs  2013/14  ha  començat  el  desenvolupament  del  VII  Pla  de  formació  del  personal
d’administració i serveis de la Universitat Jaume I (2013-2015) aprovat pel Consell de Govern de
l’11 de desembre de 2012.

Aquest pla està estructurat en tres programes on queden recollides les diverses accions formatives
fruit  de  l’anàlisi  de  les  necessitats  de  qualificació,  realitzades  amb anterioritat,  sense  perjudici
d’incloure-hi  unes  altres  accions  formatives  en  funció  de  les  necessitats  sobrevingudes.  El  pla
respon als objectius que fan referència a la formació del PAS com a instrument de millora de la
qualificació  professional  d’aquest,  que  preveu  el  sistema  de  direcció  estratègica,  alhora  que
reflecteix la consideració de la formació com a element essencial en l’estratègia de canvi de la
Universitat Jaume I, com a factor bàsic per a millorar la qualitat d’atenció a l’estudiantat, per a
facilitar la gestió de la investigació i la comunicació amb la societat i per a incrementar la motivació
i la integració dels empleats i empleades públics.

Aquest curs s’han realitzat 39 accions formatives, 13 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 713, i el nombre
d’inscripcions rebudes, 729.

Formació general comuna

Curs 2013/14 Durada (hores) Nombre
d'inscripcions

Formació bàsica en matèria d'igualtat de dones i homes 
(1a edició).

4,5 9

Aspectes pràctics de l'estructura i organització 
administrativa de les universitats públiques

12 31

Els nous estudis de doctorat, segons el RD 99/2011. 3 30

Google Sites. 5 27

Curs pràctic de certificats digitals i firma electrònica 4 18

Jornada de conscienciació en seguretat de la informació. 2 52

Introducció a les macros amb Excel 2010. 10 20

Aspectes pràctics de l'estructura i organització 
administrativa en les universitats públiques (GV)

12 19



Responsabilitat social universitària: posem en pràctica la 
gestió.

12 11

Taller de l'esquena II. 3 22

Taller d'indicadors per a la millora de la gestió 
universitària.

4,5 24

Sistema Operatiu: Windows 8 (1a edició) 9 23

Sistema Operatiu: Windows 8 (2a edició) 9 22

Subtotal 90 306

Formació en llengües

Curs 2013/2014 Durada (hores) Nombre
d'inscripcions

Curs d'anglès oral (nivell inicial (GV). 15 13

Curs d'anglès oral (nivell mitjà) (1a edició)(GV). 15 15

Curs d'anglès oral (nivell mitjà) (2a edició). 15 13

Curs d'anglès oral (nivell avançat) (GV). 15 15

Curs de francès B1.1 (1a part) Seuil I. 70 17

Curs d'anglès B1.1 Lower-intermediate (2a part). 70 23

Curs d'anglès B1.2 Intermediate (2a part). 70 26

Curs d'anglès B2.2 Upper-Intermediate. 80 25

Curs de francés B2.1 Autonomie. 70 16

Disseny de documentació administrativa (GV). 15 12

Curs de Valencià Nivell C2 (Superior). 80 26

Subtotal 515 201

Formació en competències específiques

Curs 2013/2014 Durada (hores) Nombre
d'inscripcions

Coaching: l'art d'estar presents. 16 22



Treball en equip. 12 12

Jornada  sobre incompatibilitats dels empleats públics. 5 20

Introducció a LimeSurvey (programari lliure per a la 
creació d'enquestes professionals en línia).

3 14

Curs pràctic d'aplicació del Discoverer a la gestió 
econòmica (GV).

15 0

Els MOOC: una oportunitat per a la Biblioteca i la 
Universitat (GV).

15 0

Curs pràctic de gestió econòmica a la Universitat Jaume I 
(GV).

10,5 17

Ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en cossos 
docents.

19

Planificació estratègica per a models i projectes culturals. 15 11

Subtotal 91,5 115

Formació per a col·lectius específics

Curs 2013/2014 Durada (hores) Nombre
d'inscripcions

De la verificació a la renovació de l'acreditació dels títols 
oficials: els programes de les agències de qualitat.

10,5 26

Utilització de l'aplicació informàtica "Assistent d'horaris 
(1a edició).

2 21

Utilització de l'aplicació informàtica "Assistent d'horaris 
(2a edició).

2 25

Aplicacions informàtiques per a la introducció de 
formació externa i de TFG i TFM.

1,5 35

Subtotal 16 107

Total 695 713

Graus



Titulacions de cicle i grau

Al curs acadèmic 2013/14 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, amb la posada en marxa del  quart curs de 18 graus, més  el
tercer curs de Medicina i d'Infermeria i el segon curs de Disseny i Desenvolupament de Videojocs i
de Gestió i Administració Pública. Amb tot, a hores d'ara 27 dels 31 graus oferts per la Universitat
Jaume I han implantat ja tots els seus cursos. Pel que fa als estudis de primer, primer i segon cicle i
només  segon cicle  s'han  extingit  totalment  3  dels  28  estudis  oficials  que  s’oferien,  en  concret
Arquitectura Tècnica, diplomatura en Relacions Laborals i diplomatura en Turisme.

El  nombre  de  crèdits  impartits  en títols  oficials  de  grau  ha estat  de 14.504,69;  que  representa
2.764,5 crèdits més respecte del curs 2012/13. Per la seua banda, en els estudis oficials de primer,
primer i segon cicle i només segon cicle, s’han impartit 887,86 crèdits, xifra que suposa un descens
de 2.125,82 crèdits respecte del curs 2012/13. Pel que fa al títol propi de graduat en Seguretat i
Ciències Policials, s’han impartit 7,61 crèdits menys que el curs anterior.

Els crèdits impartits totals del curs 2013/14 han estat 15.394,67, això és 631,07 crèdits més que en
el curs 2012/13.

Com a novetat respecte a cursos anteriors, l'ordenació acadèmica dels graus ha comptat amb el
suport  d'una  aplicació  informàtica  que  ha  permés  automatitzar  alguns  dels  processos  més
importants, com ara la definició de l'oferta acadèmica, la compartició d'assignatures, la distribució
de la docència entre àrees de coneixement i la gestió dels límits de matrícula dels subgrups de les
assignatures. Per altra banda, s'ha posat en explotació una aplicació informàtica adreçada als centres
per assistir-los en l'elaboració dels horaris de classe i la definició dels circuits de matrícula per als
estudiants de nou ingrés en primer curs dels graus.

Màsters oficials

El nombre de crèdits impartits en màsters oficials al curs 2013/14 ha estat de 3.559,01. D’aquests
crèdits 1.039,98 han estat impartits per professorat extern a la Universitat Jaume I i en global s’han
impartit 356,10 crèdits menys respecte del curs 2012/13.

El total de màsters oficials diferents amb docència a la Universitat Jaume I al curs 2013/14 ha estat
de 40.

Els màsters universitaris en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica; en Catàlisi Homogènia; en
Nanociència  i  Nanotecnologia  Molecular;  en  Tecnologies  de  la  Traducció  i  Localització;  en
Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional i en Pràctica Jurídica han estat
en procés d'extinció durant el curs 2013/14. Per la seua banda, els màsters universitaris en Estudis
Contemporanis i Investigació Avançada i en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local han
estat  en suspensió a  l'espera de decidir  la  seua continuïtat  o  extinció definitiva en els  pròxims
cursos.

Màsters i doctorat

MÀSTERS

Durant el curs 2013/14 s’ha iniciat el procés de renovació de l’acreditació dels màsters universitaris
que es van verificar l’any 2009. En el projecte pilot han participat els següents:



• Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament.

• Màster universitari en Eficiència Energètica, que també ha participat en el programa Acredita+.

A més, s’han elaborat màsters nous que estan en procés d’avaluació per l’ANECA i d’altres que ja
tenen la verificació del Consell d’Universitats:

Màsters amb atribucions professionals

• Màster universitari en Enginyeria Industrial

• Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Altres màsters

• Màster universitari en Direcció d’Empreses / màster en Management

• Màster universitari en Investigació i Biotecnologia Agràries

• Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar

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

• Màster universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental

• Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional

Per últim s’ha iniciat el procés de modificació d’altres dos màsters:

• Màster universitari en Disseny i Fabricació

• Màster universitari en Sistemes Intel·ligents

DOCTORATS

Respecte als doctorats, s’ha aprovat l’autorització d’implantació dels programes adaptats al Reial
decret  99/2011,  implantats  en  el  curs  2013/14,  s’ha  elaborat  el  nou  programa  de  doctorat  en
Ciències de la Comunicació i s’ha iniciat l’elaboració del programa de doctorat en Educació. A més,
s’ha dissenyat un espai web amb la informació més rellevant de cada programa i s’ha treballat en
l’elaboració de les eines informàtiques per a la gestió acadèmica dels expedients de doctorat.

El passat 2 de juny es va inaugurar oficialment l’Escola de Doctorat, la lliçó inaugural de la qual la
va impartir el premi Príncep d'Astúries i doctor honoris causa per la Universitat Jaume I, professor
doctor Avelino Corma Canós, amb el títol «Aportacions del doctorat a la formació cientificotècnica
de l’estudiant-professional». Va coincidir amb l’inici del primer curs del Pla de formació transversal
de  l’Escola  de  Doctorat:  «El  doctorat,  la  gestió  de  la  informació  i  la  presentació  del  treball
científic», amb una participació de cinquanta alumnes.

Procés d’implantació dels plans d’estudis de grau

PROCÉS D'IMPLANTACIÓ DELS PLANS D’ESTUDIS

Durant el curs acadèmic 2013/14, la Universitat Jaume I ha continuat amb l'adaptació dels  estudis a
l'espai europeu d'educació superior amb una oferta acadèmica de 31 títols de grau, la qual inclou les
cinc branques de coneixement.



Cal destacar la implantació de segon curs dels dos títols següents:

• Grau en Gestió i Administració Pública

• Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

S'ha implantat tercer 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 quart 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 o Mestra d’Educació Infantil

• Grau en Mestre o Mestra 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
•

Els títols de grau implantats en el curs 2009/10 ja tenen també els cursos implantats:

• 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

 

Per últim, s'ha iniciat el procés de modificació de plans d'estudis de grau següents:



• Grau en Infermeria

• Grau en Medicina
• Grau en Psicologia

• Grau en Estudis Anglesos
• Grau en Humanitats: Estudis Interculturals

• Grau en Història i Patrimoni
• Grau en Enginyeria Química

• Grau en Enginyeria Mecànica
• Grau en Enginyeria Elèctrica

• Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Docència de grau

Grau i primer i segon cicle

En el curs 2013/14 les novetats més significatives s’han realitzat en el procés de preinscripció a
graus previ a la matrícula, en l’àmbit de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, i són
bàsicament les següents:

1. S’ha realitzat, per primera vegada, una convocatòria única de preinscripció. (Les proves d’accés a
la universitat, PAU, també per primera vegada, s’han realitzat als mesos de juny i juliol, en lloc de
juny i setembre.)

2. S’ha permès, per acord de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció de data 21
de  febrer  de  2013,  assignar  inicialment  una  quantitat  de  places  superior  al  límit  oficial,  amb
l’objectiu de millorar el procés de gestió de les llistes d’espera.

3. En la Universitat Jaume I, per primera vegada, no s’ha realitzat l’assemblea d’adjudicació de
places vacants. Les llistes d’espera a les titulacions de grau s’han gestionat en línia. 

S’ha simplificat el procés i ha suposat una major informació actualitzada per a l’alumnat que està en
les llistes d’espera pendent d’adjudicació de les places vacants.

4. Finalitzat el procés de la convocatòria única de preinscripció i posterior adjudicació de places
vacants en línia, s’ha portat a terme, a principis del mes de setembre, un procediment intern en la
Universitat Jaume I per a adjudicar plaça a les persones interessades en aquelles titulacions de grau
amb places vacants.

Pel que fa a les novetats del procés de matrícula, cal destacar que tot l’alumnat de segon i posteriors
cursos ha fet la matrícula no presencial i que la Universitat ha donat la possibilitat de fraccionar el
pagament de l’import dels crèdits matriculats en set terminis (20% en octubre, 20% en novembre,
20% en desembre, 20% al gener, 10% al febrer, 10% al març i 10% a l’abril). 

Passant a l’anàlisi  concreta  de les dades de preinscripció i  matrícula de la  Universitat  Jaume I
podem dir que les titulacions més demanades per l’alumnat a l’hora de fer la preinscripció, en el
mes de juliol de 2013, van ser el grau en Medicina, que va rebre 3.238 sol·licituds; el grau en
Mestre  o  Mestra  d’Educació  Primària,  amb  2.097  sol·licituds;  el  grau  en  Mestre  o  Mestra
d’Educació Infantil, amb 1.850 i el grau en Psicologia, que en va tindre 1.745.

En la matrícula d’estudiants de nou ingrés s’ha aconseguit una cobertura del 93,47% del total de les
places ofertades en els 31 graus, amb 2.893 matriculats davant els 3.027 del curs passat, en què el



percentatge total d’ocupació va ser del 97,80%.

Per centres, la Facultat de Ciències Humanes i Socials ha cobert el 100% de les places ofertades en
primer curs, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques ha arribat al 92,63%, la Facultat de
Ciències de la Salut el 100% i l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals al 82,63%
d’ocupació respecte a les places ofertades.

En primer curs 1.580 (54,61 %) són dones i 1.313 (45,39%) són homes.

El nombre total d’alumnes matriculats en estudis de grau i primer i segon cicle en el present curs
acadèmic és de 12.461, dels quals 6.987 són dones (56,07%) i 5.474 són homes (43,93%), davant
els 12.830 del curs passat.

En la matrícula del curs 2013/14, el 43% de l’alumnat de nou ingrés ha fet ús de la matrícula no
presencial.

La  matrícula  presencial  per  a  l’alumnat  de  nou accés  es  va  realitzar  al  recinte  de  matrícula  a
Infocampus, els dies 24, 25 i 26  de juliol, en horari de 8.30 a 18.30 hores.

El termini de matrícula no presencial per als alumnes de segon i posteriors cursos de grau va ser els
dies 4, 5, 6, 7, 9,10 i 11 de setembre.

Pel que fa a l’alumnat de segon i  posteriors cursos de primer i  segon cicle el  termini per a la
matrícula no presencial va ser del 16 al 22 de setembre.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES MATRICULATS DES DEL CURS 2007/08 FINS
AL 2013 /14) 

TITULACIÓ 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

Arquitectura Tècnica 249 338 297 230 149 59 -----

Diplomatura en Ciències Empresarials (pla de 1991) 1189 1195 1264 895 692 425 144

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 154 146 137 105 71 36 8

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Física) 366 389 377 258 168 46 17

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Infantil) 348 346 370 262 177 71 26

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Musical) 301 302 311 210 135 41 11

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Primària) 365 361 368 273 183 52 16

Diplomatura en Relacions Laborals (pla de 2002) 252 256 191 137 74 21 -----

Diplomatura en Turisme 370 371 280 212 112 32 -----

Enginyeria Industrial 545 541 554 449 377 274 183

Enginyeria Informàtica (pla de 1991) 87 ----- ----- ----- ----- ----- -----

Enginyeria Informàtica (pla de 2001) 381 358 331 259 179 129 71

Enginyeria Química 239 210 206 145 103 78 54

Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat Hortofructicultura i
Jardineria)

164 143 135 101 90 60 31

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (pla de 1995) 694 689 703 548 446 321 190

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (pla de 2001) 466 430 376 269 193 136 57

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 256 257 219 159 117 68 26

Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat Mecànica) 437 451 442 322 234 146 82

Grau en Administració d'Empreses ----- ----- ----- 302 452 623 715



Grau en Arquitectura Tècnica ----- ----- ----- ----- ----- ----- 254

Grau en Comunicació Audiovisual ----- ----- 89 171 250 331 364

Grau en Criminologia i Seguretat ----- ----- ----- 92 167 272 335

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs ----- ----- ----- ----- ----- 61 126

Grau en Dret ----- ----- ----- 167 328 480 611

Grau en Economia ----- ----- ----- 105 166 210 274

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural ----- ----- ----- 40 62 116 130

Grau en Enginyeria  d'Edificació ----- ----- 182 348 461 309 -----

Grau en Enginyeria Elèctrica ----- ----- ----- 62 123 158 173

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament
de Productes

----- ----- ----- 164 258 365 484

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials ----- ----- ----- 87 161 237 292

Grau en Enginyeria Informàtica ----- ----- ----- 111 202 257 315

Grau en Enginyeria Mecànica ----- ----- ----- 116 182 262 327

Grau en Enginyeria Química ----- ----- ----- 27 63 80 100

Grau en Estudis Anglesos ----- ----- 78 130 173 234 261

Grau en Finances i Comptabilitat ----- ----- ----- 214 352 466 505

Grau en Gestió i Administració Pública ----- ----- ----- ----- ----- 68 104

Grau en Història i Patrimoni ----- ----- ----- 51 86 121 146

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals ----- ----- ----- 51 83 105 109

Grau en Infermeria ----- ----- ----- ----- 63 126 173

Grau en Matemàtica Computacional ----- ----- ----- 16 35 56 59

Grau en Medicina ----- ----- ----- ----- 91 167 248

Grau en Mestre/a d'Educació Infantil ----- ----- ----- 188 342 526 725

Grau en Mestre/a d'Educació Primària ----- ----- ----- 291 529 768 1003

Grau en Periodisme ----- ----- 89 174 251 327 366

Grau en Psicologia ----- ----- ----- 223 384 520 675

Grau en Publicitat i Relacions Públiques ----- ----- 88 169 247 334 383

Grau en Química ----- ----- 47 104 162 232 263

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans ----- ----- 66 125 241 271 298

Grau en Traducció i Interpretació ----- ----- 104 185 267 368 422

Grau en Turisme ----- ----- 82 147 219 299 325

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 1043 1052 1072 785 622 380 172

Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) 83 79 107 110 93 51 30

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 335 391 355 310 241 135 53

Llicenciatura en Dret (pla 1991) 58 ----- ----- ----- ----- ----- -----

Llicenciatura en Dret (pla 2002) 652 737 783 649 531 388 270

Llicenciatura en Filologia Anglesa 290 298 233 195 154 84 31

Llicenciatura en Humanitats 212 204 222 164 135 94 58

Llicenciatura en Psicologia 905 930 960 756 592 409 156

Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) 130 127 140 160 188 141 65

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Publiques 575 540 427 339 263 160 67



Llicenciatura en Química (pla de 2002) 516 476 396 307 225 136 60

Llicenciatura en Traducció i interpretació 501 476 380 288 215 108 18

TOTAL 12163 12093 12461 12757 13159 12830 12461

  

Màsters universitaris

En el curs 2013/2014, s’han matriculat 918 estudiants de nou ingrés i el nombre total de matriculats
s’ha elevat a 1.415.

A continuació es detalla l’evolució de l’alumnat matriculat dels màsters:

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE L’ALUMNAT MATRICULAT DES DEL CURS 2007/08
FINS AL 2013/14

MÀSTER 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària 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

19 27 12 6 1 ----- -----



Màster en Cooperació al Desenvolupament 54 49 13 6 1 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

17 32 19 4 1 ----- -----

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 21 39 29 15 5 ----- 2

Màster en Investigació en Atenció Primària en línea 27 28 41 ----- ----- ----- -----

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 21 30 14 9 5 ----- -----

Màster en Matemàtica Computacional 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 Riscs Laborals 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 8 8 ----- ----- ----- ----- -----

Màster en Sistemes Intel·ligents 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

90 83 46 10 6 3 2

Màster Internacional en Química Teòrica i Modelització 
Computacional 

----- 1 1 ----- ---- ----- -----

Màster universitari en Advocacia ----- ----- ----- ----- ----- 26 58

Màster universitari en Catàlisi Homogènia ----- ----- ----- 7 3 ----- -----

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions 
dels Materials Ceràmics

----- ----- 13 19 16 14 5

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions 
dels Materials Ceràmics (Pla de 2013) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 2

Màster universitari en Ciències de la Infermeria ----- ----- ----- 37 47 60 31

Màster universitari en Ciències de la Infermeria (Pla de 
2013) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 18



Màster universitari en Comunicació Intercultural i 
Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)

----- ----- ----- ----- ----- ----- 15

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament ----- ----- 45 52 9 ----- -----

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 
(Pla 2011)

----- ----- ----- ----- 59 88 55

Màster universitari en Disseny i Fabricació ----- ----- 28 27 35 42 21

Màster universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2013) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 17

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat
(Pla de 2013) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 28

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

----- ----- 58 114 120 93 31

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

----- ----- 22 40 68 48 12

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la 
Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) 
(A distància) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 24 

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la 
Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) 
(Presencial) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 11

Màster universitari en Estudis Contemporanis i 
Investigació Avançada

----- ----- 11 21 15 16 6

Màster universitari en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

----- ----- 45 75 87 64 25

Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, 
Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 35

Màster universitari en Ètica i Democràcia ----- ----- 7 18 14 10 2

Màster universitari en Ètica i Democràcia (Pla de 2013) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 3

Màster universitari en Física Aplicada ----- ----- ----- 2 0 5 4

Màster universitari en Formació en Comunicació 
Intercultural i en Ensenyament de Llengües (CIEL)

----- ----- 9 27 39 49 15

Màster universitari en Gestió de la Qualitat ----- ----- 14 15 12 11 5

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat 
Avançada

----- ----- 37 67 72 89 26

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat 
Avançada (Pla de 2013) 

----- ----- ----- ----- ----- ---- 34

Màster universitari en Gestió i Promoció del 
Desenvolupament Local

----- ----- 25 23 20 18 5

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

----- ----- 7 10 3 4 5

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

----- ----- 29 81 107 87 34

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i 
Privat (Pla de 2013) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 36

Màster universitari en Internacionalització Econòmica: 
Integració i Comerç Internacional

----- ----- 24 25 15 9 -----

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar ----- ----- 34 48 50 55 50

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

----- ----- ----- 42 54 47 10

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis ----- ----- ----- ----- ----- ----- 25



Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla de 2013) 

Màster universitari en Investigació en Traducció i 
Interpretació

----- ----- ----- 20 29 32 8

Màster universitari en Investigació en Traducció i 
Interpretació

----- ----- ----- ----- ----- ----- 21 

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

----- ----- ----- 16 25 47 23

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de 
Mercats

----- ----- 23 45 44 54 39

Màster universitari en Matemàtica Computacional ----- ----- 7 9 15 17 7

Màster universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 
2013) (A distància) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 5

Màster universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 
2013) (Presencial) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 3

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 7

Màster universitari en Noves Tendències i Processos 
d'Innovació en Comunicació (Pla de 2013) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 24

Màster universitari en Pràctica Jurídica ----- ----- 20 9 13 4 1

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals ----- ----- 53 93 76 62 27

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla 
de 2013 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 25

Màster universitari en Professorat d'Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyaments d'Idiomes

----- ----- 170 188 300 290 154

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

----- ----- 33 48 54 69 68

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i 
Neuropsicologia

----- ----- 23 45 50 54 56

Màster universitari en Psicopedagogia ----- ----- ----- ----- ----- 34 27

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica ----- ----- ----- 24 15 25 17

Màster universitari en Química Sostenible ----- ----- 7 6 3 11 -----

Màster universitari en Química Sostenible (Pla de 2013) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització 
Computacional

----- ----- 4 4 4 3 1

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut 
Mental Comunitària

----- ----- ----- ----- ----- 36 38

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents ----- ----- 12 30 42 36 11

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 11

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat 
Social Corporativa 

----- ----- ----- 30 59 73 66

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques 
Aplicades

----- ----- 7 9 12 11 -----

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques 
Aplicades (Pla de 2013) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 10

Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i ----- ----- 17 20 23 17 9



Localització

Màster universitari en Tecnologies Geoespacials ----- ----- 20 31 27 33 8

Màster universitari en Traducció Medicosanitària ----- ----- 42 59 64 71 6

Màster universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 
2013)

----- ----- ----- ----- ----- ----- 67

Màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologia 
Geoespacial (Pla de 2013)

----- ----- ----- ----- ----- ----- 21

TOTALS 839 1005 1448 1736 1865 1913 1415

 

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 2007/08
FINS AL 2013/14)

CURS ACADÈMIC TOTAL MATRICULATS

Curs 2007/2008 257

Curs 2008/2009 171

Curs 2009/2010 145

Curs 2010/2011 650



Curs 2011/2012 714

Curs 2012/2013 935

Curs 2013/2014 1088

 

Màsters propis i cursos d'especialització

Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada

Durant el curs acadèmic 2013/14 s'han impartit 10 màsters propis, 6 cursos d'especialització i 6
cursos d'expert.

S'han  matriculat  277  persones  en  els  títols  de  postgrau  propis  i  s'han  impartit  9440  hores  de
docència. 

Títol propi Nombre de títols Nombre d’alumnes Nombre d’hores 

Màster 10 175 6290

Cursos d'especialització 6 38 1970

Cursos d'expert/a 6 64 1180

TOTALS 22 277 9440

MÀSTERS PROPIS

Màster en Desenvolupament Web

Màster en Tècniques Analítiques del Laboratori Clínic

Master of Business Administration (MBA)



Màster d'Història del Mòn Hispànic: les Independències en el Mòn Iberoamericà 

Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Prevenció de Riscos Laborals 

Màster en Gestió i Dret del Transport

Màster en Direcció Professional de Recursos Humans

Màster en Medi Ambient

Màster Internacional Dircom en línia de Direcció i Gestió de la Comunicació Empresarial i
Institucional

Màster Avançat de Cirurgia Endoscòpica, Ginecològica i Pèlviana

CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ

Curs d'Especialització en Desenvolupament Web Avançat

Curs d'Especialització en el Laboratori de Bioquímica Clínica

Curs  d'Especialització  en  Microbiologia,  Citogenètica,  Hematologia,  Oncohematologia,
Biopatologia Molecular i Instrumentació del Laboratori Clínic 

Curs d'Especialització en Comptabilitat, Finances i Fiscalitat

Curs d'Especialització en Programació en iOS per a iPhone i iPad

Curs d'Especialització en Agent d'Igualtat

CURSOS D'EXPERT/A

Curs d'Expert/a en Fiscalitat Pràctica 

Curs d'Expert/a en Mediació en Assumptes Familiars 

Curs d'Expert/a en Intervenció amb Homes en Igualtat, Gènere i Masculinitats 

Curs  d'Expert/a  en  Sistemes  de  Control,  Automatització  i  Monitorització  per  a  Entorns
Industrials 

Curs d'Expert/a en Gestió de la Qualitat 

Curs d'Expert/a en Gestió del Medi Ambient 

Aules

La Formació en les aules del Servei d'Activitats Socioculturals en el curs 2013/14 ha sigut:

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. 
Nivell 1 

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 14 d'octubre de 2013
a l'1 de juny de 2014

17 80

Taller de dansa 
contemporània. 
Nivell 2 

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 14 d'octubre de 2013
a l'1 de juny de 2014

17 80

Taller de dansa 
clàssica. Nivell 1 

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 14 d'octubre de 2013
a l'1 de juny de 2014

15 80

Taller coreogràfic.
Nivell 2

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 14 d'octubre de 2013
a l'1 de juny de 2014

17 80

Taller de flamenc.
Nivell 1 

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 14 d'octubre de 2013
a l'1 de juny de 2014

19 80 

Taller de flamenc.
Nivell 2 

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 14 d'octubre de 2013
a l'1 de juny de 2014

15 80 

Taller d’escenes 
de pràctica teatral

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 15 d'octubre de 2013
a l'11 de maig de 2014 

10 144

Curs 
d’interpretació

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 15 d'octubre de 2013
al 18 de maig de 2014 

20 144

Curs d’iniciació al
teatre

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 16 d'octubre de 2013
al 25 de maig de 2014 

20 144

Flamenc o en red. 
Curs universitari 
d’iniciació al 
flamenc, 4a 
edició. 

Formació 
semipresencial

SASC i 
Universitat 
de Cadis 

Del 13 de gener al 9 de 
maig de 2014 

49 50

Classe maigstral 
de dansa 
contemporània 
impartida per 
Cesc Gelabert 

Escola Municipal 
de Dansa de Vila-
real 

SASC i 
Escola 
Municipal 
de Dansa de
Vila-real 

31 de maig de 2014 16 3 

Nombres totals 215 965 

 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 visionar tant amb els seus concerts durant el curs
com als concerts finals.

Activitat Lloc Organitza Data  Assistència Hores

Espai de Música 
Vocal - Orfeó

Aula 2106 
FCHS

SASC Del 2 d'octubre a l'11 de 
juny de 2014

50 100

Taller de Big Band Aula 2123
FCHS

SASC Del 6 de novembre de 
2013 al 9 d'abril de 2014 

19 50 



Taller de 
Llenguatge i 
improvisació del 
jazz

Aula 2123 
FCHS

SASC Del 6 de novembre de 
2013 al 9 d'abril de 2014 

28 20

TROVAM! 
Trobades de la 
indústria musical 
valenciana 

Llotja del 
cànem 

SASC i 
VAM 
(Valencian 
Music 
Assotiation)

18 d'octubre de 2013 25 5 

TOTALS 122 175 

Aula de Cinema i Creació Juvenil

L’Aula de Cinema i Creació Juvenil ha mantingut la seua oferta d’activitats formatives entre les
quals destaquen principalment el treball i impacte del Taller de vídeo Trastorn visual, que, amb més
de  nou  anys  d’existència,  s’ha  convertit  en  un  referent  en  la  creació  visual  a  la  comunitat
universitària.

I  s’ha  de  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 directors. 

Activitat Lloc Organitza Data  Assistència Hores

Taller d’escriptura
creativa

Aula 
HA1116AA. 
FCHS 

SASC Del 15 d'octubre de 
2013 al 6 de març de 
2014 

53 100

Taller de guió de 
cine

HC114AA 
FCHS 

SASC Del 14 d'octubre de 
2013 al 17 de març de 
2014 

19 50 

Taller de vídeo-
Trastorn Visual. 1r
semestre 

Aula TI2024TA- 
ESTCE

SASC 14 d'octubre al 19 de 
desembre de 2013

7 82

Taller de vídeo 
Trastorn Visual. 
2n semestre 

TI2024TA-
ESTCE

SASC Del 10 de febrer al 10 
d'abril de 2014 

11 82 

TOTALS 90 314 

 

Aula de Fotografia
Activitat Lloc Organitza Data  Assistència Hores

Conferència 
d’Amnistia 
Internacional 
sobre els drets 
humans

Llotja del 
Cànem

SASC i 
Amnistia 
Internacional 

20 de desembre de 
2013 

30 2

TOTALS 30 2 



Programa d'Extensió Universitària

FORMACIÓ MÉS A PROP

Un dels pilars fonamentals del Programa d’Extensió Universitària és la formació, i al llarg de les
diferents  edicions  del  PEU  s’ha  convertit  en  un  element  clau  en  el  procés  de  dinamització
sociocultural del món rural. 

Està integrat per: el Programa General, on s'agrupen les exposicions i les conferències; Formació en
xarxa, que recull el catàleg d'activitats formatives vinculades a les línies de treball definides a la
Mesa Tècnica; i  Formació Tècnica,  amb la  línia  de formació exclusiva per als  agents culturals
vinculats al PEU.

Dins de l’apartat de formació es fomenta la relació entre el personal docent i les empreses i els
tècnics i tècniques, que tenen un punt de trobada en la Fira de la informació. Aquest 2013 es va
celebrar  el  14 de febrer,  on es  van presentar  les  ofertes i  les  condicions  per  a  participar  en el
programa.

Programa General (PG)
El catàleg d’activitats  del  PG recull  un gran nombre de propostes que s’agrupen en dos  grans
àmbits: les exposicions i les conferències. 

Al llarg de 2013 s'han fet 20 conferències amb un total de 703 assistents i 7 exposicions amb més de
1250 visitants.

Conferències

• Sinagües i saragüells: indumentària tradicional valenciana.  Atzeneta del Maestrat

• La música tradicional a les comarques de Castelló amb bureo amb música i ball en directe.
Atzeneta del Maestrat

• Dieta i senderisme. Benassal

• Hipertensió i dieta. Cabanes

• Aliments amb propietats curatives. Castellfort

• Les espècies més conegudes de bolets. Forcall

• La música tradicional a les comarques de Castelló amb bureo amb música i ball en directe.
Rossell

• Aliments amb propietats curatives. Sant Joan de Moró

• Aliments amb propietats curatives. Vallat

• La música tradicional a les comarques de Castelló amb bureo amb música i ball en directe.
Vallibona

• La música tradicional a les comarques de Castelló amb bureo amb música i ball en directe.
Atzeneta del Maestrat

• La biomassa com a font de calor i generació de riquesa, la sobirania energètica. Coves de
Vinromà



• El  balanç  net:  un  nou marc  regulador  de  l'autonomia  energètica  amb la  combinació  de
diverses tecnologies. Morella

• El  balanç  net:  un  nou marc  regulador  de  l'autonomia  energètica  amb la  combinació  de
diverses tecnologies. Todolella

• El  balanç  net:  un  nou marc  regulador  de  l'autonomia  energètica  amb la  combinació  de
diverses tecnologies. Vilafranca

• El  balanç  net:  un  nou marc  regulador  de  l'autonomia  energètica  amb la  combinació  de
diverses tecnologies. Forcall

• El  balanç  net:  un  nou marc  regulador  de  l'autonomia  energètica  amb la  combinació  de
diverses tecnologies. Sant Mateu

• La biomassa com a font de calor i generació de riquesa, la sobirania energètica. Catí

• La biomassa com a font de calor i generació de riquesa, la sobirania energètica. Culla

• La biomassa com a font de calor i generació de riquesa, la sobirania energètica. La Llosa

Exposicions

• "Bichos" Exposición de Macrofotografia. Barracas

• Exposició de bolets naturals. Forcall

• Construcció popular a Castelló. Salzadella

• Script_. Vilafranca

• Script_. Teresa

• Script_. Bell-lloc

• Script_. Forcall

Formació @ xarxa

Tallers i cursos realitzats al llarg de 2013 a les comarques castellonenques amb més de 350 hores de
formació i la participació de 580 persones, aproximadament.

• Estiraments de cadenes musculars. Ares del Maestrat

• Foment del cooperativisme i economia social al medi rural. Bell-lloc

• Agricultura Ecológica. Bell-lloc

• Pilates per a tots. Castellfort

• Taller saludable para mayores de 55 años.  Xóvar

• Ioga, moviment i respiració. Cinctorres

• Catalogació del Patrimoni Cultural local. Costur

• Foment del cooperativisme i economia social al medi rural. Costur

• Catalogació del Patrimoni Cultural local. Culla

• Restauració de mobles. Forcall

• Agricultura ecològica. La Llosa

• Taller Pintura a l’aigua en taulells i altres.  La Mata 



• Taller de torn de terrisseria. Salzedella 

• Taller saludable per a majors de 55 anys. Les Alqueries 

• Pilates per a tots. Olocau del Rei 

• Creació i realització de cabuts. Palanques 

• Taller saludable per a majors de 55 anys. Portell de Morella 

• Taller de plantes aromàtiques i medicinals. Sant Joan de Moró 

• Taller de corda seca. Sant Rafel del Riu 

• Restauració de mobles. Suera 

• Estiraments de cadenes musculars. Todolella 

• Taller saludable per a majors de 55 anys. La Vall d'Almonesir 

• Agricultura ecològica, agricultura en futur. Vilafranca 

• Foment al cooperativisme i l’economia social al medi rural. Costur 

• Taller de Decoració Ceràmica “Corda Seca”. Vilanova d'Alcolea 

• Agricultura ecològica, agricultura amb futur. Vistabella del Maestrat 

• Catalogació del Patrimoni Cultural local. Viver 

• Taller saludable per a majors de 55 anys. Sorita 

• Agricultura ecològica, agricultura amb futur. Espadella 

• Agricultura ecològica, agricultura amb futur. Morella 

 Formació tècnica
L’oferta formativa del PEU es completa amb una línia de formació exclusiva per als agents culturals
vinculats al Programa. A diferència dels dos programes anteriors, en aquest cas no hi ha un catàleg
predeterminat, sinó que és la Mesa Tècnica la que dissenya el pla de formació segons les demandes
dels tècnics i les necessitats detectades. 

Activitats formatives en 2013 amb més de 60 hores de formació tècnica i 154 de nombre total de
participació.

• Reunió Congrés tècnic

• Taller de Sant Valentí. Comunicar el PEU

• Ulleres noves per a una nova mirada. Formació en igualtat de gènere. Coto Talens

• Taller de pensament complex II. Complexitat, caos i metamorfosi

• El PEU com l’IKEA. Els que munten prestatgeries Billy junts, romanen units

• Taller d'ajudes europees

• Formació en línia estratègica de gènere - Coto Talens

• VI Seminari d'estiu PAIS@rural

• Sessió de treball. Projecte d'ajudes europees

• Jornades d'Avaluació del PEU a Xèrica

• Jornades de reflexió i tancament del PEU. Presencial i virtual.

• Taller d'igualtat.  El principi d'equivalència humana com a condició de desenvolupament.
Coto Talens



Cursos d’estiu

En la tradicional trobada formativa estival s'han realitzat 14 cursos, als quals s'han inscrit un total de
372 persones i han formalitzat la matrícula 319. 

Curs Directors/res Lloc Data Assistè
ncia

Cinema i dret social: una 
perspectiva cinematogràfica i 
jurídica de la conquesta i 
pèrdua de l'estat de benestar

Fernando de Vicente 
Pachés
Pablo Ferrando Garcia
Mª José Mateu Carruana

Sala de Graus de 
FCJE.
Universitat Jaume I.

2, 3 i 4 
de juliol

suspès

El cinema espanyol en la 
cultura actual: nous models de
gestió i creació

Vicente J. Benet Ferrando
Rafael R. Tranche

Aula Magna de 
FCJS.
Universitat Jaume I

2, 3 i 4 
de juliol

16

Mindfulness i benestar: 
introducció als tractaments 
psicològics basats en 
mindfulness 

Ausiàs Cebolla i Martí
Daniel Campos Bacas

Aula B2008 i Aula 
de Teatre Carles 
Pons de FCJE. 
Universitat Jaume I

2, 3 i 4 
de juliol

32

Enoturisme i vinicultura, 
maridatge d'oportunitats

Javier Soriano Martí Casa Quatre 
Cantons.
Vilafamés.

3, 4 i 5 
de juliol

14

Víctima i sistema de justícia 
penal

Caty Vidales Rodríguez
Andrea Planchaell 
Gargallo

Sala de Juntes. 
FCJE.
Universitat Jaume I

7, 8 i 9 
de juliol

suspès

Qui mana en la televisió? 
Models de governança dels 
mitjans de comunicació 
públics.

Javier Marzal Felici
Jessica Izquierdo Castillo

Llotja del cànem.
Castelló de la Plana.

7, 8 i 9 
de juliol

3 7 

Crisi fiscal, sostenibilitat 
financera i temps de reformes

Germán Orón Moratal FCJE
Universitat Jaume I

9, 10 i 11
de juliol

suspès

Humanització en l'assistència 
a la dona i la primera infància

Débora Alba Garduño Sala d'actes de 
l'Hospital La Plana 
de Vila-real.
Aula de Teatre 
Carles Pons i Sala 
de Juntes de FCJE. 
Universitat Jaume I.
Llotja del cànem. 
Castelló de la Plana

 9, 10, 11
i 12 de 
juliol 

35

Crea el teu propi videojoc i 
negoci

Miguel Chover Selles
Carlos Muñoz Marzá

Centre de 
Coneixement i 
Emprenedoria. 
Vinaròs

14, 15, 
16 i 17 
de juliol

19

Rehabilitació neurocognitiva 
en trastorn mental greu

Micaela Moro Ipola
Laura Mezquita 
Guillamón

Llotja del cànem.
Castelló de la Plana

14, 15, 
16, 17 i 
18 de 
juliol

39

La biotecnologia: bases i Ana María Sánchez Pérez Sala de Graus de 14, 15, 29



aplicacions en agricultura, 
nutrició, farmàcia i medicina

Aurelio Gómez Cadenas l'ESTCE. 
Universitat Jaume I

16, 17 i 
18 de  
juliol 

Comunicació i educació per al
canvi social

Andrea Francisco Amat
Maria Lidón Moliner 
Miravet
Ales Iván Arévalo Salinas

Aula Magna i Aula 
HA1016AA de 
FCHS.
Universitat Jaume I

15 i 16 
de juliol

15

L'arquitectura de tàpia: la seua
posada en valor i utilització de
la terra piconada en la 
construcció sostenible

Fermín Font Mezquita Sales Gòtiques de 
l'Ajuntament de 
Morella i Sala 
d'actes de 
l'Ajuntament de 
Forcall

15, 16 i 
17 de 
juliol

18

Biomass for Sustinable Rural 
Development

Leonor Hernández López
Isabel Giménez García

Sala d'actes de 
l'ESTCE.
Universitat Jaume I

16, 17 i 
18 de 
juliol

28

Col·leccionar art, de les 
cambres de meravelles al  
museu modern 

Víctor Mínguez 
Cornelles
Pablo González Tornel

Sala de Graus 2 de 
FCHS.
Universitat Jaume I

16, 17 i 
18 de 
juliol

14

Televisió, cinema i llengua: un
reflex de la realitat?

Lluís Gimeno Betí
Germà Colón Domènech

Sala de Graus 1 de 
FCHS. 
Universitat Jaume I

16, 17 i 
18 de 
juliol

20

Maneig de malalties cròniques Ana Folch Ayora Centre Formatiu 
Josep Barberà i 
Ceprià de 
Benicàssim

21, 22, 
23 i 24 
de juliol

suspès

Nombre total d'assistents 319



Curs d'estiu 13. Alumnes fent paret de tàpia al Forcall.

 
Curs d'estiu 1 5. Col·leccionar art, de les cambres de meravelles al museu modern. Ponència d'Inmaculada Rodríguez. 



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 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  dels  majors  no  està  destinada  a  la  preparació  professional,  sinó  que
prioritàriament serveix per a la realització personal dels  estudiants i  a la vegada constitueix un
estímul en la tasca de contribuir al desenvolupament cultural de la nostra societat.

En  la  Universitat  per  a  Majors  es  poden  distingir  dos  importants  vessants:  la  docència  i  la
investigació.  La  docència  es  planteja  mitjançant  el  disseny i  oferta  del  pla  d'estudis  de  grau  i
postgrau tant al campus de Castelló com a les seus. La investigació es fomenta i desenvolupa en
projectes, publicacions, congressos i intercanvis universitaris, en l’àmbit nacional i internacional.

Els objectius principals dels estudis de la Universitat per a Majors són:
• Oferir un espai adequat per al debat científic i cultural.

• Facilitar el desenvolupament dels coneixements dels estudiants majors que desitgen aprofundir 
en l’àmbit del saber.

• Proporcionar l’accés als coneixements científics, amb la finalitat de fomentar la creativitat i la 
participació social i cultural.

• Facilitar l’accés i la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació, per poder 
aprofitar amb més intensitat el desenvolupament científic i tecnològic del nostre temps.

• Estimular les relacions intergeneracionals i l’intercanvi cultural.

• Fomentar una sèrie de competències bàsiques: 
• Aprendre a conèixer

• Aprendre a fer
• Aprendre a conviure

Graduat Sènior en Ciències Humanes i Socials

La  titulació  universitària  “Grau  Sènior”  està  configurada  i  articulada  d’acord  amb  els  nous
plantejaments acadèmics que proposa la Unió Europea en la nova concepció de l’espai europeu
d’educació superior (EEES), segons la qual els criteris d’avaluació es centren tant en el resultat de
l'aprenentatge  com en  el  procés  de  com es  produeix  aquest  per  part  de  l'estudiant.  La  unitat
acadèmica bàsica és el crèdit ECTS (European Credit Transfer System), equivalent a 25 hores de
treball de l'estudiantat. De la mateixa manera que en cursos anteriors, de forma optativa i com a
complement  al  pla  d’estudis,  el  programa  ha  oferit  la  possibilitat  de  cursar  crèdits  d’aptituds
tecnològiques i lingüístiques, matèries com ara els idiomes o les noves tecnologies, que per les
seues  característiques  específiques  necessiten  ser  impartides  de forma  continuada i  suposen un



complement necessari per a la formació integral. La docència s’ha realitzat de forma participativa.
Les exposicions magistrals s’han alternat amb col·loquis i activitats en grup. El professorat ha sigut
majoritàriament de la Universitat Jaume I, si bé s’han convidat també altres professionals o experts
en determinades matèries. 

Pel que fa a les assignatures troncals i optatives, durant el curs 2013-2014 s'han oferit un total de
1973 hores lectives entre Graduat Sènior i Postgraduat.

Aptituds tecnològiques i lingüístiques

S’han realitzat 910 inscripcions en assignatures d’aptituds tecnològiques i lingüístiques, realitzades
per 494 persones diferents, per tant, el 52% dels estudiants s’ha mostrat interessat a aprendre noves
tecnologies i idiomes.

La pàgina principal de la Universitat  per a Majors  (http://mayores.uji.es)  és  un referent per als
alumnes com per a altres  persones que busquen obtindre informació sobre la  Universitat  per a
Majors,  i serveix de punt d'entrada per  a  visualitzar materials, accedir a les comunitats virtuals o
aules virtuals:

• 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 (http://www.wikisenior.es) i el Bloc d'Antropologia continuen sent portals 
actius i seguits per la comunitat internauta.

• Aquest curs s'han organitzat seminaris i tallers d’actualització: WikiSenior, Bloc 
d’Antropologia i xarxes socials.

Per a fer possible tot això han participat en el programa un total de 95 professors i professores.

Més de 40 estudiants han estat inscrits en les classes de conversa d’anglès. I al curs d'estiu English
Summer Course s'han matriculat més de 18 estudiants. 

Dins  de  la  docència  d’Aptituds  Lingüístiques,  les  classes  d’anglès  tenen  un  component
principalment  pràctic  i  comunicatiu  perquè  es  fomenta  al  màxim  el  desenvolupament  de  les
destreses orals i escrites tant en la seua modalitat de producció com de recepció.

Aquestes habilitats s’estan veient complementades mitjançant un acostament pragmàtic a la llengua
anglesa  i  a  alguns  aspectes  interculturals  que,  al  nostre  entendre,  no  haurien  de  faltar  en  un
tractament complet d’una llengua estrangera.

Dins de l'aprenentatge de llengües també s'ha cursat l'assignatura «Aprenent el valencià: ús pràctic
de la llengua» en la qual s'han 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. 

http://mayores.uji.es/


 
Classe de valencià 

Treballs d’investigació

Cal  entendre  que l’aprenentatge pot  ser  fruit  del  mestre  que ens  ensenya,  però  és  sols  amb la
incorporació i assimilació per la mateixa persona quan el coneixement s’assoleix. A més, el treball
col∙laboratiu i la interacció en grup fa possible obtenir altres aptituds com ara el treball amb els
altres, negociació, opinió crítica, etc. Aquest curs acadèmic tots els 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, s’han realitzat 41 treballs en primer i segon curs del Grau
Sènior,  60 treballs  en postgraduats i  32 en tercer curs.  Aquests treballs  estan disponibles en la
biblioteca de la Universitat per a Majors i en la pàgina web http://www.mayores.uji.es.

Projectes d’investigació de final de grau

Cal entendre la realització d’aquest projecte com una forma de culminar i tornar a la societat tot el
que s’ha aprés durant els tres primers anys. Des del punt de vista pedagògic, la realització d’aquest
treball representa una forma de posar en pràctica la capacitat d’anàlisi, síntesi i d’investigació, d’un
tema  que  tria  l’alumne.  Representa  també  una  tasca  després  de  tres  anys,  on  l’estudiant  es
converteix d’aquesta forma en una persona capaç de produir nou coneixement.

S’han presentat 32 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 en la pàgina web d'aquesta http://www.mayores.uji.es.



Activitats de dinamització sociocultural

Cal entendre-les com les aules a l’aire lliure, on es fa possible ensenyar art o història sense usar
llibres  i  sí  observant.  Presenten  a  més  una  magnífica  oportunitat  per  a  conèixer  el  patrimoni
historicoartístic  que  ens  envolta,  estudiar-lo  amb  més  profunditat  i  desenvolupar  els  temaris
estudiats en classe. S’han realitzat un total de 37 activitats de dinamització sociocultural, que han
suposat més de 240 hores de docència fora de les aules universitàries. Podem destacar que algunes
s’han  realitzat  a  museus  i  edificis  emblemàtics  de  València,  Barcelona,  Tarragona,  Alacant,
Alcanyís, Casp, Girona, Madrid, Toledo i Castelló. 

Activitats extraacadèmiques

Aquestes es realitzen amb la finalitat d’educar i d’integrar i millorar hàbits i habilitats. Fora del
currículum  del  pla  d’estudis,  aquestes  activitats  presenten  la  possibilitat  de  complementar  la
formació integral de qualsevol persona amb altres activitats: taller de senderisme, taller de cant,
taller de teatre, publicació en la revista Renaixement, Vox-Uji Sènior.

Taller de senderisme 

S’han realitzat  18 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.  Han realitzat
diferents rutes per Sòria, Cazorla i el Baix Aragó, en total 12 rutes. 

Permet aprendre i exercitar habilitats interpretatives com el llenguatge corporal, emocions, la veu o
altres com la memòria, a més de crear dinàmiques de grup. Ens han presentat l'obra “Eloísa sota
l’ametler”  de  l'autor  Enrique  Poncela  i  adaptada  per  l’alumna  Roser  Barrufet.  Aquesta  s'ha
representat al Paranimf de la Universitat Jaume I. S'ha actuat en benefici de les ONG Caritas i Mans
Unides. 

Taller d’educació musical activa

Amb el propòsit de desenvolupar la veu i l’orella, a més de conèixer cançons de diferents parts del
món. Ens han ofert diferents concerts; de Nadal en la Basílica del Lledó, de Primavera en Vinaròs,
Castelló, Vilafamés, Sant Jaume de Fadrell. 

 

Vox UJI ràdio‐

En la ràdio de la Universitat Jaume I, els majors tenen la seua veu: en la 107.8 de la FM o en
http://www.radio.uji.es/. En total, aquest curs han realitzat aproximadament uns 30 programes.

Revista Renaixement

Tots els alumnes poden escriure articles en la revista de la Universitat per a Majors  Renaixement
donant a conèixer d’aquesta forma experiències o fets a la resta de societat. Aquest curs s’han editat
quatre números, alguns dedicats específicament als treballs de final de grau.

Investigació

La pedagogia i docència és un camp de la ciència en constant evolució, més encara quan els seus
destinataris són els majors o s'apliquen noves ferramentes.

La innovació, millora i augment de la qualitat són objectius sempre presents en la Universitat per a



Majors, sols assolibles amb un esperit investigador constant.

La  Universitat  per  a  Majors  per  això,  és  membre  de  diferents  xarxes  tant  nacionals  com
internacionals  d'Universitats  per  a  Majors  on  es  pretén  la  col·laboració  i  l'intercanvi  de
coneixements i bones pràctiques.
La Universitat  per a Majors  participa en diversos projectes europeus,  on participen en total  18
universitats europees: 

• Projecte de cooperació que la universitat va coordinar i que va finalitzar en gener de 2014,
“EduSenior”, per a l’avaluació i  acreditació d’institucions educatives dirigides a persones
majors  per  a  un  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. 

• Iniciat  al gener de 2014, participa en el projecte EduEval,  on es pretén definir el perfil i
competències dels experts i avaluadors d’institucions educatives, així com la metodologia
més convenient que ha de seguir-se en aquest procés d’avaluació http://www.edueval.eu. 

• També  iniciat  al  gener  de  2014,  la  universitat  participa  en  el  projecte  SenApp,  amb
l’objectiu  d’aconseguir  la  inclusió  digital  de  les  persones  adultes  en  la  societat  del
coneixement a través de les tauletes tàctils (http://www.senapp.eu).

Aquests projectes tenen el suport del programa d’Aprenentatge Permanent de la Comissió Europea.

Aula per a Majors a les seus

Durant  el  curs  2013-2014,  la  Universitat  per  a  Majors  ha continuat  estant  present  a  la  Seu de
l’Interior, a la Seu del Nord, a la Seu dels Ports i a la Seu del Camp de Morvedre. La presència de
les  activitats  docents  de la  Universitat  per  a  Majors a  les  seus  ha tingut  com a objectiu  la  no
discriminació de les persones ni per edat ni per territori. 

Les  Aules  per  a  Majors  a  les  seus  fan  possible  que  també les  persones  majors  de  les  nostres
comarques  tinguen  l’oportunitat  d’ampliar  coneixements  científics  propis  de  la  reflexió
universitària, compartir experiències i establir vincles amb els estudiants de la Universitat Jaume I.

289 estudiants han pogut gaudir de les aules per a majors a les seus, on s’han impartit 726 hores
d’assignatures i cinc assignatures de noves tecnologies. Els estudiants de les seus, han realitzat un
total de vuit activitats de dinamització sociocultural: visites a museus, conferències, visites a ciutats
d’interès cultural i històric, etc.

Anàlisi de la matrícula 

Nombre d'estudiants

Un total de 950 estudiants s’han matriculat durant el curs 2013-2014 (294 en Graduat Sènior, 370
en postgraus i 289 en les seus). 

Els estudiants de Grau Sènior s’han distribuït de la següent manera: 106 alumnes de primer curs, 86
de segon curs i 102 de tercer curs. Als estudiants de postgrau, se’ls han oferit quatre postgraus de sis
assignatures. En aquesta oferta s’ha aconseguit que l’estudiant puga elegir aquell itinerari que més
s’adapta per a complir els seus objectius acadèmics a més de garantir un reciclatge continu i, per
tant, una oferta permanent per als estudiants.

Per últim, els 289 alumnes de les seus s’han distribuït de la següent forma: 124 a la Seu del Nord,
91 a la Seu de Camp de Morvedre, 41 a la Seu dels Ports i 33 a la Seu de l’Interior.

http://www.edueval.eu/
http://www.activelifelearning.eu/
http://www.edusenior.eu/


Convergència Europea

Les accions de convergència dutes a terme durant el curs acadèmic 2013-14 han estat les següents:

Formació/difusió

Dins de les accions emmarcades en formació destaquem:
• Continuïtat de l'assignatura de lliure elecció L'Espai Europeu d'Ensenyament Superior i el 

Paper de l'Estudiantat, amb un total de dos cursos. Des de la primera edició, en el curs 2004/05,
l'han superada un total de 1.289 estudiants, els quals han conegut els canvis que s'han produït 
en el procés de convergència europea.

• Curs de formació per al PAS: De la verificació a la renovació de l'acreditació dels títols 
oficials: els programes de les agències de qualitat, amb l'objectiu de donar a conèixer els 
programes de qualitat i la participació dels diferents serveis, oficines i unitats de l'UJI.

Entre les accions de difusió cal destacar:
• Participació amb una secció especial de l'EEES al periòdic VoxUJI. Durant el curs 2013-14 

s'han publicat un total d'onze articles, els quals estan relacionats amb els nous títols de grau 
implantats a la Universitat Jaume I.

Eines tecnològiques de suport al procés d’adaptació de les titulacions

• Canal Espai Europeu. Espai web on s'actualitza tota la informació generada sobre l'EEES. Està 
estructurat en dos blocs: d'una banda es publiquen tots els documents generats per organismes 
europeus, el Ministeri d'Educació, 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'estudis 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 a contenir 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, màster i doctorat.

Informació acadèmica i assessorament 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 en tot el que se'ns necessite, inclòs el
“màrqueting directe”.

La Universitat Jaume I ha estat present en diferents jornades i fires d’informació i orientació, en un
gran nombre de localitats més enllà del que es pot considerar l’àrea d’influència de la Universitat.



Taula 2.1. Fires d’informació i orientació

Fira Data Lloc

“Unitour” 2 3 de gener (201 4 ) València

Orienta't 11-13 de gener (2014) Puçol

Feria de Orientación 
Profesional y Universidades

14-15 de gener (2014) Algemesí

Feria Internacional 
Universitaria Mas Camarena

17 de febrer de 2014 Bétera

FIEP 25 de febrer de 2014 València

FORINVEST 12-14 de març de 2014 València

Orienta't 24-25 de març de 2014 Almassora

Orienta't 31 de març-4 d'abril de 2014 Alzira

Connecta amb la ciència 1-3 d'abril de 2014 Sagunt

Fira de l'estudiant 7-10 d'abril de 2014 Gandia

Orienta't 8-9 d'abril de 2014 Tavernes Blanques

Orienta't 14-16 d'abril de 2014 Carcaixent

Fira de l'estudiant 14 d'abril de 2014 Paiporta

Expoebre 1-4 de maig de 2014 Tortosa

Orienta't 6-9 de maig de 2014 Dénia

Fira de l'estudiant 6-9 de maig de 2014 Xàtiva

Juventud activa 26-28 de maig de 2014 Terol

Connecta amb la ciència 24-27 de juny de 2014 Vila-real

Portes Obertes 21 de juny de 2014 Hospital Provincial

Educación y empleo 2014 Saragossa

Assistència del personal d’InfoCampus a jornades i trobades celebrades en altres universitats
espanyoles i a cursos de formació específica organitzats per la Universitat Jaume I

Amb la finalitat d’estar informats de totes les novetats i també per tal d’intercanviar experiències
amb  altres  universitats  el  personal  d’informació  i  orientació  de  l’UJI  va  assistir  a  la  trobada



organitzada pel Grup de Serveis d’Informació i Orientació Universitària (SIOU). Aquest encontre es
va celebrar a Sevilla els dies 14, 15 i 16 de maig de 2014, la universitat responsable va ser la
Universitat  de  Sevilla,  amb el  nom de  “SIOU 3.0.  Participación estudiantil  en  la  definición  y
evaluación de los SIOU» 

D’altra banda, a la Universitat Politècnica de València es van celebrar el 28 de novembre de 2013
les XIII Jornades d’Orientació a les quals va assistir personal d’informació de l’UJI. En aquesta
edició es van tractar, entre altres, les novetats en l'accés a la universitat i normatives pròpies de la
UPV. 

La Universitat Jaume I (USE-Informació i Servei de Comunicació i Publicacions) forma part del
grup de treball SIOU «Feria Virtual», la seua finalitat és dissenyar l'estructura i continguts de la
primera fira virtual espanyola i establir els mecanismes de difusió a partir de la proposta presentada
pel Grup Coordinador de SIOU.

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 a InfoCampus de l’1 de juliol de 2013 al 30 de juny de 2014
han estat en total 85.018, d’aquestes 40.780 van ser en persona, 36.138 per telèfon, 5.616 per correu
electrònic,  2.484  mitjançant  la  bústia  institucional  de  consultes,  queixes,  suggeriments  i
felicitacions. 

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 tal de donar
difusió a ofertes de pisos en lloguer o compartir. Durant el període de temps de l’1 de juliol de 2013
i 30 de juny de 2014 aquesta base de dades ha rebut 32.070 consultes. En aquest període s’han
introduït 832 ofertes noves i se n’han modificat 7.253.

El  personal  que  treballa  en  informació  també  gestiona  i  modera  la  base  de  dades  del  tauler
d’anuncis que conté els tipus d’ofertes següents: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica,
treball (oferta/demanda)..., en el mateix període de temps aquesta base de dades ha registrat 4.362
accessos, s’han introduït 190 ofertes noves i 449 han estat modificades.

Finalment,  mitjançant  la  base  de  dades  Rodador,  que  conté  convocatòries  de  beques,  premis,
congressos i cursos... s’ha donat difusió al voltant de 1.040 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, de forma genèrica o
vinculada a continguts de determinades assignatures de primària o d’ESO.

Tenen com a finalitat donar a conèixer la Universitat Jaume I, les titulacions que s’hi imparteixen i
les instal·lacions pròpies.

Les visites s’acomoden a l’objectiu del centre sol·licitat, i n’hi ha dues modalitats:
• General: visita general de la Universitat Jaume I, les titulacions acadèmiques i les instal·lacions

(Centre de Documentació-Biblioteca, aules informàtiques, Servei d’Esports, etc.). 

• Específica: visita a instal·lacions específiques d’una determinada titulació (laboratoris, tallers, 
hivernacle, etc.).



• Les visites consten d’una part explicativa per contextualitzar la Universitat o titulació i un 
itinerari per les diferents instal·lacions. 

Durant el curs 2012/13 s’han realitzat un total de:
• 35 visites concertades al campus del programa general amb un total de 1.204 participants 

procedents de les següents entitats: 2 Associació Parkinson Castelló, 3 Sindrome de Down, 
CEIP Lluís Revest, CEIP Regina Violant, 2 Escola Infantil La Lluna, CEIP Fadrell, 3 CP 
Herrero, Futbol Club Vila-real, Consolació Castelló, 2 visites Erasmus, 2 Penyeta Roja, Grans i
Menuts, SES Benassal-Cabanes, Col·legi Illes Columbretes, IES Isabel Villena, CEE Castell 
Vell, Col·legi Mater Dei, Visita Internacional, CRA El Trescaire, Vall de Segó, Consolació 
Borriana, Errando Vilar, Liceo, Lope de Vega, Manel Garcia Grau, CEIP Carles Selma, IES 
Álvaro Falomir. 

Cal destacar la reducció de sol·licituds de visites en referència a altres cursos acadèmics com a
conseqüències de les retallades econòmiques 

Des del passat curs acadèmic es va iniciar un programa de col·laboració amb UJI-Voluntària per
formar i donar suport al programa de Visites al Campus que du el nom: UJI-Voluntària. Programa
Ensenyem la Universitat. Han participat un total de dotze voluntaris.

La valoració que ens han donat dels centres al Programa ha estat de 4,16 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 12, 18 i 26 de febrer de 2014 s’ha organitzat la XXIII edició de les Jornades de Portes
Obertes, dirigides als centres d’ensenyament secundari. El nombre de centres participants ha sigut
de  56  i  l’estudiantat  assistent  de  3.619.  La  valoració  d’aquesta  activitat  va  donar  un índex de
satisfacció general de 4,27 sobre 5.

Han participat un total de 85 persones de la universitat entre estudiantat voluntari i professorat. 

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: 
• 39 xarrades UJI (3 d'aquestes han estat dirigides a pares i mares). 
• 5 tallers web. 

• 5 xarrades temàtiques de titulació (Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i



Periodisme, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Infermeria, Mestre o Mestra d’Educació 
Infantil i Mestre o Mestra Educació Primària). 

• 1 xerrada 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 sigut de 4,19 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 forma institucional la quarta edició d'un projecte referent a la realització de
pràctiques dels diferents graus dirigides a l’estudiantat que està cursant primer i segon de batxillerat
o últims cursos de cicles formatius de grau superior (GFGS). 

Aquesta  acció,  que es  realitza a  les  instal·lacions  de  la  Universitat,  té  com a objectiu  donar  a
conèixer de primera mà els graus de l’UJI d’una forma pràctica i facilitar la presa de decisions del
futur estudiantat universitari. 

En aquestes pràctiques han participat 1.785 estudiants (aquesta xifra és superior a la d'edicions
anteriors) pertanyents a 45 centres educatius -el 33% són centres de Castelló ciutat i el 77% d'altres
poblacions de la província-. Cal destacar també que més de la meitat dels centres assistents han
participat en tres o més pràctiques. 

Les  propostes  tenen  un  caràcter  aplicat  i  es  plasmen  en  funció  de  cadascun  dels  graus  en
simulacions, pràctiques de laboratori, resolució de casos, joc de rols, etc. 

S'ha vist incrementada l'oferta de manera que un total de 19 graus s'han implicat: la totalitat dels
graus dels graus de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i de la Facultat de
Ciències Jurídiques i Econòmiques. 

Coordinació amb els orientadors i les orientadores dels centres d’ensenyament secundari

 S'han organitzat al llarg del curs dues Jornades d'Orientació: 
Jornada d’Orientació (8/11/2013)

• Orientadors assistents: 60 
• Valoració satisfacció: 4,02 (escala d’1 a 5)

• Programa de la jornada:
Taller creativitat i videojocs, experiències en l'aula

El grau en disseny i desenvolupament de videojocs 
Propostes d'informació i orientació per al curs 2013/2014 

Jornada d’Orientació (14/05/2014)

• Orientadors assistents: 46 
• Programa de la jornada: 

Accés a la universitat: PAU, Preinscripció i matrícula.
Pla de multilingüisme

Accions d'informació i orientació (II Colònies Científiques...) 

Coordinació amb els centres de formació de persones adultes (CFPA)



S’ha organitzat al llarg del curs acadèmic una reunió informativa, el dia 22 de novembre de 2013, a
la qual van assistir els responsables de les proves d’accés a la universitat dels centres FPA. Els
continguts tractats van ser: 

 Proposta d’exàmens per a les proves d’accés de majors de 25 i 45 anys 

Procediment de selecció per a l’accés per a majors de 40 anys: guia per a l’accés

Matrícula a la Universitat de les persones que accedeixen per majors de 25, 40 i 45 anys.

Informació de la Unitat de Suport Educatiu 

Jornada d’acollida

Per onzè any consecutiu s’ha realitzat la jornada d’acollida per a facilitar l’adaptació i la integració
de l’estudiantat de nou ingrés. Aquestes jornades van tenir lloc els dies 3, 4, 5 i 6 de setembre de
2013  amb  una  participació  de  1060  estudiants  i  es  va  comptar  amb  la  col·laboració  de  54
universitaris i universitàries. 

La satisfacció general amb l’activitat en una escala d’1 a 5 ha obtingut una puntuació de 4,36, la
valoració de la Guia d’acollida entregada ha estat de 4,34. 

Elaboració de materials d’orientació

Des  de  la  Unitat  de  Suport  Educatiu  s’ha  coordinat  i  desenvolupat  l’elaboració  de  diferents
materials:

• Monografies i quadríptics dels graus. 
• CD simulador de la prova d’accés a la universitat (PAU).

• Guia de portes obertes per a l’estudiantat i els orientadors i orientadores dels centres 
d’ensenyament secundari.

• Guia d’acollida per a l’estudiantat nouvingut.

• Pàgina web transició secundària-UJI: http://www.uji.es/infopre/trans/. Durant aquest curs les 
visites han sigut d'un total de 76.352. 

• Pàgina d’accés per a majors de 25 anys http://www.uji.es/CA/infopre/25anys/   el nombre de 
visites durant aquest curs ha sigut de 23.663. 

• Pàgina d'accés per a majors de 40 anys http://www.uji.es/CA/infopre/40anys/ el nombre de 
visites ha estat de 3.641..

• Pàgina d'accés per a majors de 45 anys http://www.uji.es/CA/infopre/45anys/ s’han registrat 
5.715 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, FAQ, etc.

El LLEU és una de les eines més consultades per l’estudiantat, especialment durant el període de
matrícula i ampliació.

http://www.uji.es/CA/infopre/25anys/


Des de l’USE coordinem l’actualització dels continguts de les assignatures al LLEU.

Suport psicopedagògic a l’estudiantat de la Universitat Jaume I
• Els tècnics i tècniques de la Unitat de Suport Educatiu han atès un total de 66 consultes 

d’orientació acadèmica. La majoria de les persones assessorades són estudiants universitaris 
(63%), un 33% són estudiants de secundària i la resta persones adultes que volen accedir a la 
universitat, alguns pares ... 
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...

• Per altra banda, es realitza assessorament a les persones que ho sol·liciten en relació a la 
transició cap a la universitat. Concretament, es realitza: 

• Assessorament  virtual  mitjançant  les  bústies  de  consultes,  suggeriments,  queixes  i
felicitacions  de  la  pàgina  web  de  transició  secundària-Universitat i  de  la  pàgina  web
d'accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. Aquest any el nombre de consultes ha sigut de 89 .
El nombre de respostes referents a transició secundària-Universitat ha estat  de  34 i les
referents a majors de 25, 40 i 45 anys de 55.  

• Durant  aquest  curs  2013 /2014 s’ha  continuat  implantant  el  Programa  d’Acció  Tutorial
Universitari (PATU) dirigit a alumnat de primer curs. L’objectiu d’aquest programa és facilitar
la integració dels alumnes de primer a la Universitat Jaume I i per a portar-ho a terme s’utilitza
una tutoria mixta, en la que els alumnes tutors amb l’ajuda d’un professor tutor, que serveix de
guia i de suport, tutoritzen un determinat nombre d’estudiants de primer curs. 

Els  alumnes  de  primer  s’inscriuen  voluntàriament  al  programa i  tenen  durant  el  curs  tres
reunions  presencials  on se’ls  facilita  i  explica  informació que  és  rellevant  segons en quin
moment del curs. La Unitat de Suport Educatiu fa una sessió de formació per cadascuna de les
reunions tant per als alumnes tutors com per als professors tutors i després són ells els que es
reuneixen amb els  tutoritzats.  A banda de les  reunions  presencials,  els  alumnes de  primer
disposen d’un contacte directe amb els seus alumnes i professors tutors i d’una aula virtual on
se’ls posa la informació.

Les titulacions que han participat han sigut: 
• Grau en Química

• Grau en Arquitectura Tècnica
• 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 Disseny i Desenvolupament de Videojocs

• Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
• Grau en Tecnologies Industrials



• Grau en Criminologia i Seguretat

• Grau en Gestió i Administració Pública
• Grau en Dret

• Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
• Grau en Estudis Anglesos

• Grau en Periodisme
• Grau en Comunicació Audiovisual

• Grau en Traducció i Interpretació
• Grau en Història i Patrimoni

• Grau en Humanitats: Estudis Interculturals
• Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària

• Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil
• Grau en Psicologia

• Grau en Medicina

En aquesta última titulació, aquest curs 13/14 s'ha incorporat per primera vegada la figura de
l'alumnat tutor (primera promoció de Grau en Medicina a l'UJI que ha cursat tercer). 

En total han participat 37 professors tutors i 143 alumnes tutors que han tutoritzat un total de
734 alumnes de primer.

La satisfacció amb el programa per part dels professors tutors, en una escala d’1 a 5, ha sigut
3,93. La satisfacció dels alumnes tutors, 3,95 i la dels alumnes tutoritzats, 4, 03 

Cal destacar un parell de comentaris dels alumnes tutoritzats que ressalten la importància del
programa de tutories: 

- “És de gran ajuda que un company de cursos superiors estiga disposat a ajudar-te. El nostre
tutor ho ha fet molt bé”. 

- “Crec que és molt bo el contacte amb alumnes que tenen experiència, ja que ens han sabut
guiar i aportar consells”. 

• Durant el curs 2013/2014 s’ha continuat fent accions de tutoria en grup. Les accions d’enguany
han sigut: 

• ACCIONS • VALORACIÓ (ESCALA D’1 A 5)

• Taller “Oratòria per a l'alumnat de Dret” • 4,64 

• Taller “Arriben els exàmens: com 
aconseguir un equilibri personal.  
Entrenament en hàbits d'estudi”

• 4,38 

• Taller: “Com escriure correctament un 
treball acadèmic en llengua espanyola” 

• 4,42 

• Programa “Millora el teu rendiment acadèmic”

Aquest programa ofereix un suport personalitzat a aquell alumnat que no ha obtingut els resultats



que esperava en les convocatòries d’exàmens, o que volen millorar les seues estratègies i tècniques
d’estudi amb vista a altres convocatòries d’examen al llarg de la titulació. Es treballen diferents
metodologies i tècniques d’estudi i va adreçat a dos grans col·lectius d’estudiants: aquells que es
presenten a un nombre determinat d’assignatures i no superen les que esperaven i, d’altra banda, als
que, tot i que han obtingut els resultats esperats, volen millorar els seus resultats per a les properes
convocatòries d’exàmens. 

Al curs 2013/2014 no s'ha pogut oferir el programa “Millora el teu rendiment acadèmic” tal com
està estructurat per la falta de personal en la Unitat de Suport Educatiu. No es va fer cap tipus de
difusió específica però tot i així 24 alumnes van demanar participar-hi. Com que no se'ls podia
donar una resposta individualitzada, es va fer un grup de treball en el qual en dos moments durant el
primer semestre se'ls van donar pautes de caràcter grupal.

La satisfacció amb aquesta activitat va ser de 4,48 sobre 5. Els alumnes van comentar que els havia
ajudat  molt  però  pensen que  el  tracte  individual  haguera  sigut  millor  per  tal  d'aprofundir  amb
aspectes més personals.

Al segon semestre es va oferir un taller per a millorar el rendiment acadèmic a aquells alumnes que
el curs anterior no havien aprovat cap assignatura de les matriculades. Van participar 30 alumnes i
la satisfacció va ser de 4,53 sobre 5.

Programa “ESTUDIA I INVESTIGA A l’UJI” 

Aquest programa va adreçat a aquell alumnat més brillant que es matricula a la nostra Universitat, i
ofereix l’oportunitat de participar en un grup d’investigació des de l’inici dels estudis.

L’objectiu és aconseguir el desenvolupament integral de les capacitats, aptituds i coneixements de
l’alumnat a través d’una tasca que exigeix l’esforç i compromís tant del professorat com del mateix
alumnat, a través d’un saber disciplinari, així com acompanyant-los amb la finalitat de millorar la
seua competència acadèmica i personal.

Es tracta de fomentar en aquest alumnat més talentós la capacitat de reflexió i anàlisi de l’entorn a
partir d’un tema que resulte motivant i rellevant per a la titulació que cursa.

Destinataris

Aquesta iniciativa va adreçada a dos col·lectius d’estudiantat de batxillerat:
- 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).

-  Estudiants  que han quedat  finalistes  en  qualsevol  de  les  modalitats  de  les  olimpíades
acadèmiques que es porten a terme mentre cursen el batxillerat als centres de secundària 

La difusió d’aquest programa s’ha realitzat de la manera següent
  Enviament als centres de díptics amb informació sobre el programa amb el contacte per a

resoldre tots els dubtes que puguen sorgir. 

 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 de la mà
dels professionals dels grups d’investigació que estan implicats en el programa Estudia i
Investiga  a  l’UJI  i  amb  els  estudiants  més  brillants,  per  a  explicar-los  l’existència  del
programa, quan ja estan matriculats en la titulació. 

Aquest  curs  es  va  realitzar  un  curs  de  formació  per  a  l’estudiantat  que  ja estava temps  en  el



programa per a iniciar-los en aspectes generals sobre el món de la investigació, durant els mesos de
novembres/desembre de 2012. El grau de satisfacció d’aquestes sessions de treball va ser de: 4,63
(escala d'1 a 5). 

 

Els participants aquest curs 2013/14 són un total de 58 estudiants:

- Finalistes de les olimpíades: 22 

- Bona nota d’accés a la universitat: 36 

TITULACIÓ GRUP D’INVESTIGACIÓ ANYS QUE
ESTÀ EN EL
PROGRAMA

ACCÉS

 

 

 

Grau en Química

Química de l’Estat Sòlid 1 Olimpíades

Síntesi Orgànica 1 Olimpíades

Química Bioanalítica 3 Olimpíades

Organic and Medical Chemistry 2 Olimpíades

Química Sostenible i Química Supramolecular 2 Notes

Química Analítica en Salut Pública i Medi 
Ambient

2 Notes

Grau en Mecànica Fluids Multifàsics 3 Notes

Arquitectura Tècnica INGRES-Grup d’Enginyeria de Residus 1 Notes

Enginyeria Informàtica GEOTEC. Estudis Geotècnics i 
Mediambientals

1 Notes

Enginyeria Química Tecnologia Ceràmica 1 Notes

 

Grau Enginyeria en 
Tecnologies Industrials

Electricitat, Electrònica i Automàtica 2 Notes

Enginyeria dels Materials 1 Notes

ISTENER: Enginyeria dels Sistemes Tèrmics 
i Energètics

3 Notes

Grau en Disseny 
Industrial i 
Desenvolupament de 
Productes

 

Enginyeria de Fabricació

 

2

 

Notes

Grau en Enginyeria 
Elèctrica

Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics 3 Olimpíades

Robòtica Intel·ligent 1 Olimpíades

Grau en Disseny i 
Desenvolupament de 

CEVI. Centre e Visualització Interactiva. 1 Notes



Videojocs

Grau en Matemàtica 
Computacional

Geometria Diferencial i Estereologia 3 Notes

 

Grau en Psicologia

Personalitat i Psicopatologia 2 Notes

Aprenentatge: Memòria i Addicció. 
Mecanismes neurobiològics i genètics. 

1 Notes

Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels 
Trastorns Emocionals

3 Notes

 

Grau en Medicina

NICE-CIBERNED: Neurociència Clínica i 
Experimental

2 Notes

Addicció i Neuroplasticitat 3 Olimpíades

Psicopatologia de la Salut: Prevenció i 
Tractament 

2 Olimpíades

Neurofarmacologia i Genètica de la Conducta 
Motivada

3 Notes

Grau en Infermeria Neurobiotecnologia 1 Notes

Llicenciatura i Grau en 
ADE

SOGRES: Sostenibilitat i Responsabilitat 
Social Corporativa

4 Olimpíades

 

Grau en Economia

Economia Internacional 2 Olimpíades

Integració Econòmica 2 Olimpíades

 Economia Industrial i Experimental 2 Olimpíades

 

Grau en Dret

Dret Penal i Política Criminal 2 Olimpíades

Recerca en Drets Humans i Drets 
Fonamentals

2 Olimpíades

 
Nous Reptes del Dret Privat 1 Notes

El Tribut i els seus Procediments 1 Olimpíades

Grau en Criminologia i 
Seguretat

Centre d’Estudis sobre Prevenció i Seguretat- 
CEPS

2 Notes

 

 

Grau en Traducció i 
Interpretació

Traducció i Comunicació als Mitjans 
Audiovisuals

1 Olimpíades

GENTT 2 Notes

ECPC: Equip de Corpus Comparables i 
Paral·lels de Discursos Parlamentaris 
Europeus 

2 Notes

COVALT: Corpus Valencià de Literatura 
Traduïda.

4 Notes

Grau en Comunicació 
Audiovisual

ÍTACA: Noves Tendències i Processos 
d’innovació en Comunicació. 

3 Notes

ÍTACA: Noves Tendències i Processos 2 Notes



d’innovació en Comunicació.

Grau en Periodisme Periodisme, Comunicació i Poder 3 Notes

Periodisme, Comunicació i Poder 2 Notes

Estudis Anglesos

GRAPE: Group for Research on Academic 
and Professional English

1 Olimpíades

APLIT Literatura. Teoria I aplicacions de la 
literatura comparada. 

1 Olimpíades

Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques

Neuroegagement and Communication 2 Notes

Grau en Història i 
Patrimoni

Iconografia i Història de l’Art 2 Notes

POTESTAS. Grup europeu d’investigació 
histórica. 

1 Olimpíades

Grau en Humanitats: 
Estudis Interculturals

Investigació Feminista 2 Notes

 OPRE ROMA 1 Notes

 

 

Grau en Mestre o Mestra 
d’Educació Infantil

Endavant: Enfocament de la Diversitat com 
un avantatge. 

2 Olimpíades

Desenvolupament Cognitiu, Memòria Infantil 
i Evolucionisme

2 Notes

 MEICRI. Millora Educativa i Ciutadania 
Crítica. 

1 Notes

Grau en Mestre o Mestra 
d’Educació Primària

Noves Tecnologies en Educació 2 Notes

La valoració a data 7 de juliol de 2014 per part d’alguns membres del programa (ens falten les
valoracions de més de la meitat de les persones participants) és la següent:

ESTUDIANTAT

Té una satisfacció general d’haver participat en aquest programa en aquest curs acadèmic de 4,5
punts en una escala d’1 a 5. I ha fet els comentaris següents:

 És una  gran  oportunitat  d’aprendre  coses  complementàries  al  grau  i  desenvolupar
competències. 

 M’ha  agradat  molt  aquest  programa  perquè  em  permet  veure  com  funciona  un  grup
d'investigació,  i  a  més,  aprendre  continguts  de  manera  més  pràctica  de  com  es  fa
normalment a les classes del curs.   

PROFESSORAT

Té una satisfacció general d’haver participat en aquest programa en aquest curs acadèmic de 4,6
punts en una escala de l’1 a 5. Han fet els comentaris següents:



 La proposta del programa és molt bona i ben canalitzada es poden aconseguir bons resultats
per a tots. 

 El programa és molt útil i interessant.  
 

Respecte  al  professorat  de  secundària  que  ha  contribuït  a  la  preparació  dels  estudiants  per  a
participar en les diferents modalitats d’olimpíades, cal indicar que han sigut un total de 63 docents
procedents  de 29 centres  d'ensenyament secundari  diferents,  als  quals  se'ls  ha certificat  la seua
dedicació i col·laboració, amb una durada de 65 hores, per a mèrits docents. 

Destacar  aquest  curs  2013/14,  l'increment  en  quasi  100  estudiants  i  estudiantes,  el  nombre de
participants davant del curs anterior amb un total de 478 estudiants. 
 

 “ II COLÒNIES CIENTÍFIQUES A L’UJI” 

En el curs 2013/2014 s’han realitzat del 30 de juny al 4 de juliol, la segona edició de les Colònies 
Científiques que es van iniciar el curs anterior.  

Aquest curs l’acceptació ha sigut lleugerament menor que en l’edició anterior, amb un total de vint
sol·licituds, de les que finalment, van participar divuit estudiants, de Castelló i província.  

L’oferta es va llançar a tots els centres de la província de Castelló, i als IES d’aquelles províncies de
fora, de les quals solen arribar més estudiants a l’UJI, a través de la base de dades que s’utilitzava
en el programa Forma’t a l’UJI (que en aquest curs 2013/14, no s’ha realitzat per falta de personal
de la Unitat de Suport Educatiu). 

La difusió es va realitzar enviant la informació sobre la programació, l’import i el procediment de
selecció i sol·licitud, per carta als centres, junt amb pòsters informatius dissenyats per a aquesta
edició, i també es va crear un web específic: http://coloniascientificas.uji.es   de manera que tots els
estudiants pogueren disposar de la informació més rellevant. A més, aquest web té un vessant públic
i un privat sols per als participants i els pares. 

Els criteris de selecció han sigut, novament 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 per què 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 de
Castelló. I a través dels tallers i les sessions pràctiques que s’han desenvolupat en cada disciplina, es
pot assegurar que s’han aconseguit. 

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 l’osmosi de
les cebes, tot açò amb el suport de coneixements matemàtics aplicats a cada matèria treballada:
física,  química  i  biologia.  Com a  novetat  aquesta  segona  edició,  s’han  realitzat  dues  sessions
pràctiques de tecnologia. A més, aquests dies a l’UJI, també hi ha hagut temps per a perfeccionar
estratègies  de  cara  a  fer  presentacions  en  anglès,  i  obtindre  unes  pinzellades  sobre  com  està
distribuït  un  article  científic.  I  per  últim,  s’ha  conegut  la  trajectòria  d’investigadors,  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. 

http://coloniascientificas.uji.es/


Finalment,  com  a  novetat,  s’ha  incorporat  una  visita  a  l’empresa  UBE,  perquè  els  estudiants
coneguen el vessant professional d’allò que volen estudiar. La visita s’ha plantejat de manera que es
conegueren  les  competències  que  s’exigeixen  en  una  entrevista  de  selecció  de  personal  amb
formació científica, i també perquè coneguen les tasques que pot realitzar un titulat, en una empresa
amb la projecció i importància que té UBE.  

Aquests dies de convivència, han suscitat interessos per les titulacions més científiques i el món de
la investigació, i per què no dir-ho, també s’han establert vincles d’amistat entre els 18 estudiants de
diferents  centres  de  secundària  de  la  província  de  Castelló,  entre  els  qui  es  comparteixen  les
mateixes inquietuds acadèmiques i de futur professional. 

Aquesta activitat que esperem es puga desenvolupar de nou en pròximes edicions, ampliada també a
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 l’àmbit professional
acadèmic i personal. A través de l’aprenentatge experiencial, es poden descobrir titulacions en les
quals  es permeta ampliar coneixements sobre un camp d’interès  concret,  o fins i  tot,  descobrir
sortides professionals de les titulacions, desconegudes fins al moment. 

La valoració per part dels 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 4,6 punts en una escala d’1 a 5. Lleugerament superior a l’edició anterior. 

Les activitats més ben valorades han sigut (en la mateixa escala d’1 a 5), les següents: 

 

Dia de la Física 4

Dia de la Química 4.9

Dia de la Biologia 4

Treball de Matemàtiques 4.4

Treball d’Anglès Científic 4

Treball de Tecnologia 4.1

 

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 (4.4). 

Les instal·lacions de l’UJI, les quals s’han utilitzat durant les Colònies, i s’han visitat en diferents 
moments, s’han valorat amb un 4.7 (sent 5 la valoració màxima), i s’ha valorat amb un 4.9 el suport
oferit per part dels tècnics de l’USE responsables de l’organització. També cal indicar que aquest 
curs s’ha incorporat la figura de dues monitores (estudiantes voluntàries de Psicologia) que han 
acompanyat als estudiants durant els dies que han durat les colònies, per a resoldre dubtes, 
acompanyar-los, etc. Aquest aspecte ha sigut molt positiu i ha afavorit la cohesió del grup. 

Les activitats que més han agradat (per ordre de preferència) han sigut:  

- Pràctiques de Química. 



- Pràctiques de Biologia. 

- Pràctiques de Física.

- Visita a l’empresa UBE. 

- Treball de matemàtiques. 

- Xarrada d’una jove investigadora. 

- Visita al laboratori de robòtica intel·ligent.

- Treball de tecnologia. 

- Treball d’anglès científic. 

Finalment, s’han fet els comentaris següents, quan se’ls preguntava per la valoració personal que 
feien de l’activitat:

- “Aquesta ha sigut una experiència molt estimuladora i que m'ha ajudat a expandir els meus 
coneixements i aclarir-me sobre quin tipus de pràctiques duré a terme en la carrera que vull cursar.”

- “Aquesta activitat, per a mi ha sigut profitosa en molts aspectes, ja que encara que tenia clar el 
meu futur, m'ha deixat les idees més clares i també m'he pogut apropar a les altres ciències un poc 
més.”

- “M'ha paregut una molt bona experiència perquè coneixes a gent nova. A més, a la vegada fas 
pràctiques de les assignatures de ciència que m'han ajudat a consolidar la carrera que vull fer”.

- “Ha suposat la decisió definitiva pel que fa al grau universitari, m'he assabentat del departament 
d'orientació per a qualsevol dubte (USE), he conegut a grans persones i he posat en pràctica part de 
l’estudiat a classe de manera teòrica”.

I les propostes de millora més destacables es resumeixen en les següents:  

-           Més durada de l’activitat. Es proposa allargar-ho a dues setmanes amb horari sols de 
matí, i les vesprades dedicar-les a activitats socials i d’oci, tots junts. 

-           Tindre alguna activitat d’oci o esportiva, conjunta. 

-           Alguns diuen: “Proposta de millora: cap, ha sigut excel·lent”. 

Estudiantat amb necessitats educatives especials (ENEE)

Suport a estudiantat/professorat

L’1 de juny de 2005 es va aprovar en Consell de Govern el Programa d’Atenció a la Diversitat de la
Universitat Jaume I. Aquest programa pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat
universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa especial, és a dir, les relacionades
amb  discapacitat  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 1.509 persones (348
estudiantes i 1.155 persones entre PAS i PDI). Per altra banda, s’ha donat suport al seu professorat i
PAS vinculat (un total de 1.155) i als grups de referència-aula. En alguns casos es treballa amb els
familiars de l’estudiantat, i se’ls ofereix informació i assessorament. 



Quant  a  la  relació  de  serveis  que  s’ofereixen  a  l’estudiantat  són:  consulta  psicopedagògica,
programa de rendiment acadèmic, informació sobre beques i ajudes a l’estudi, suport en gestions
acadèmiques,  seguiment  acadèmic  i  mediació  amb  el  professorat,  gestió  d’exàmens,  gestió  de
voluntaris, acompanyament en desplaçaments pel campus, acompanyament acadèmic (pràctiques,
exàmens...), préstec d’ajudes tècniques, espais de descans, espai d’estudi adaptat, adaptació del lloc
d’estudi, suport ENEE participant en programes de mobilitat universitària i suport en assignatura de
pràcticum.

El treball amb dades sensibles l’estudiant, dades confidencials(mèdiques i acadèmiques) requereix
la creació d’una base de dades /gestió de la informació dels estudiants que garanteix la privacitat de
les  dades.  Permet,  així  mateix,  la  comunicació  protegida  tant  amb  professorat  com  amb
l’estudiantat. Durant aquest curs s’han generat 10,045 notificacions/comunicacions protegides.

Respecte al suport al professorat, facilitem pautes de treball al professorat segons problemàtica de 
l’estudiantat, recomanacions respecte a les adaptacions curriculars més adequades, etc.

Espai de descans i lactància 

Durant el curs 2013-14 tenim en funcionament dos espais de descans/lactància ubicats a l’accés de 
l’ESTCE i pavelló poliesportiu. 

Aquestes instal·lacions són accessibles a tota la comunitat universitària, prèvia sol·licitud, l’han 
utilitzat durant el curs 2013/14, 26 persones. 

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  55
voluntaris.

(Necessitats educatives especials)

Contacte amb personal secundària/PAU

Des del nostre programa treballem conjuntament amb els centres educatius d’ensenyaments previs a
la universitat (centres de secundària i formació de persones adultes), així com amb els 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 22 estudiants al juny i 9 al juliol amb les necessitats 
educatives especials següents: malalties cròniques, problemes auditius, Asperger, problemes visuals,
trastorn d’ansietat i trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDA-H). 

Respecte a les proves de 25 anys, van ser tres els estudiants que van necessitar suport a l’hora de fer
les proves amb diferents problemàtiques com ara físiques, auditives, visuals, problemes psicològics 
i malalties cròniques. 

Aquest curs 2013/14 a les proves d’accés a majors de 40 i 45 anys, hem donat suport a una persona 
amb problemàtiques auditives i físiques.

Projecte INCLOU



En el marc del Programa d’Atenció a la Diversitat-PAD figura el projecte INCLOU, que té com a 
objectiu desenvolupar accions de sensibilització sobre les necessitats de les persones amb 
necessitats educatives especials i la col·laboració amb altres entitats educatives i associacions 
específiques del món de la diversitat.

Relació d’accions del projecte INCLOU:

 
Curs Data realització

II Jornades sobre TDA-H Octubre de 2013 

X Jornades Tècniques sobre Deficiència Auditiva Novembre de 2013 

Obrim el teló? Febrer de 2014 

Curs “Art dramàtic i discapacitat” Febrer de 2014 

Curs Síndrome de Down i/o Discapacitat 
intel·lectual durant totes les etapes de la vida 

Març de 2014 

Accesclik. L'accessibilitat web a un clic Maig de 2014 

L'avaluació dels cursos ha estat d'un 4,38 sobre 5.

Twitter @PAD_UJI
Des del Programa d’Atenció a la Diversitat mantenim actiu el compte de twitter @PAD_UJI, ja que 
és la xarxa que més s’adapta als nostres interessos i a la informació que volem transmetre als 
nostres seguidors.
Els eixos de contingut sobre els quals està definit són: orientació, discapacitat/diversitat/necessitats
educatives especials i universitat.

L’adreça és: @PAD_UJI

 

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 VoxUJI 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 2013/14:

 
Data Temàtica  

16/10/2013 Campus inclusiu. Campus sense 
límits. UJI 2013  

30/10/2013 Programa d'Atenció a la Diversitat. 
Memòria 2012-13.  

13/11/2013 Entrevista a Celeste Asensi, directora 
de la Unitat per a la Integració de 

. 



Data Temàtica  

Persones amb Discapacitat (UPD) de 
la Universitat de València.

27/11/2013 Entrevista a José Juan Sidro, 
orientador al CIPFP Costa de Azahar, 
a l'Escola d'Hoteleria del Grau 

 

11/12/2013 L'epilèpsia. Entrevista a Rafa Vilar, 
metge i responsable del Centre 
Sanitari de l'UJI. 

 

08/01/2014 Entrevista a Carlos Laguna, president 
de COCEMFE Castelló  

22/01/2014 Entrevista a Tonia Cerveró, 
responsable del projecte Preocupa't 
For All

 

19/02/2014 Entrevista a Antoni Vaquer, 
investigador sobre ansietat. 

 

05/03/2014 Entrevista a Auxiliadora Sales, 
coordinadora del màster en 
Psicopedagogia 

 

19/03/2014 Fundació Síndrome de Down  

07/05/2014 Entrevista a Mario Puerto, president 
de FEAPS CV

 

21/05/2014 Esportistes d'elit. Entrevista a M. Pilar
Marín, personal del Servei d'Esports. 

 

04/06/2014 Selectivitat 2014  

18/06/2014 Experiència educativa del Col·legi 
Carles Selma CS. 

 

  

Àrea d'accessibilitat

Fundació VODAFONE
Durant el curs 2013/14 hem sol·licitat, i s'ha concedit, a la Fundació Vodafone una ajuda de 
10.000 € per a: 

• Instal·lar un bucle d'inducció magnètica a l'aula magna de l'ESTCE I al saló Alfons el 
Magnànim de la FCJE. Amb aquesta ajuda es facilitarà l'accessibilitat auditiva a les persones



portadores d'implant coclear o audífons.

• Adquisició d'un ordinador portàtil equipat amb programa lector de pantalla per a persones 
amb dèficit visual.  

Fundació Universia
Durant el curs 2013/14 s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Universia 
pel qual es facilitarà productes de suport amb finalitats acadèmiques a persones de la 
comunitat universitària amb discapacitat. 

La universitat pública de Castelló ha sigut una de les sis universitats espanyoles que ha 
participat en aquest projecte. Impulsat des de la Unitat de Suport Educatiu i finançat per la 
Fundación para la Proyección Internacional de la Universidades Españolas-Universidad.es, 
la Fundación ONCE y la Fundación Repsol, amb la finalitat de potenciar la inclusió de 
l’alumnat amb discapacitat en les universitats espanyoles. 

Col·laborar amb entitats de persones amb discapacitat

• FEAPS. Curs Accesclick. En col·laboració amb FEAPS-CV (Federació d'Entitats de 
Persones amb Dèficit Intel·lectual de la Comunitat Valenciana) hem organitzat un curs de 
coneixements bàsics d'informàtica per a persones amb dèficit intel·lectual durant el mes de 
maig de 2014.

• COCEMFE. En col·laboració amb l'OCDS hem participat en les jornades de formació de 
voluntariat per a treballar amb persones amb discapacitat organitzat per COCEMFE CS.

 

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  participació del  PDI en les activitats  de formació per a  la
millora i innovació educativa, la implantació del nou model educatiu de l’UJI i l’EEES i la reducció
de les taxes de fracàs acadèmic, es poden trobar en l’apartat 1. Comunitat Universitària, Personal,
Formació PDI d’aquesta memòria.

El  pla  de  formació  del  professorat  es  pot  consultar  a  la  següent  adreça  Web:
http://www.uji.es/bin/serveis/use/amb/formacio/PFPDI14.pdf   

Ajudes per a projectes de millora i innovació educativa

Durant el curs 2013/14  s’ha ofert la convocatòria d’ajudes per a projectes de millora i innovació
educativa  amb  la  novetat  d’oferir  una  línia  d’ajudes  econòmiques  conjunta  per  als  grups
d’innovació educativa (GIE) i els seminaris permanents d’innovació educativa (SPIE) reconeguts a
l’UJI dins del Programa de reconeixement de GIE i SPIE   incompatible amb la línia general. 

Com a efecte del reconeixement dels GIE i SPIE, s’ha continuat un any més reduïnt el nombre de
projectes sol·licitats admesos, però mantenint i fins i tot incrementant lleugerament en un 0,73% el
nombre de PDI participants en els projectes aprovats.

http://www.uji.es/CA/serveis/use/amb/innoedu/GIEiSPIE.html
http://www.uji.es/bin/serveis/use/amb/formacio/PFPDI14.pdf


Taula: Projectes de millora i innovació educativa
 

Curs 2012/13 
Curs 

2013/14 
Increment

Total de sol·licituds admeses
98 89 -9,2%

Total d’ajudes/sol·licituds 
concedides

85 61 -11,6%

PDI total participant en els 
projectes concedits

468 414 +0,73%

A poc a poc,  els  projectes sol·licitats  per  PDI de manera individual  o per  millorar  només una
assignatura es van reduint, en substituir-se per iniciatives coordinades de GIE i SPIE, com demostra
que mentre que en el curs 2012/13 es van sol·licitar 28 projectes en la línia general (28,6% de les
admeses), en 2013/14 aquestes s’han reduït a 10 sol·licituds (14,5% de les admeses).

Programa de reconeixement de grups d’innovació educativa (GIE) i seminaris 
permanents d’innovació educativa (SPIE) de l’UJI

En el curs 2013/14 s’ha ofert reconeixement per tercer any consecutiu a les trajectòries d’aquells
equips docents que han portat i encara porten a cap bones pràctiques educatives i que demostren
estar interessats a millorar de forma continuada la seua tasca i la qualitat de la docència en aquesta
Universitat.

El nombre d’equips docents oficialment reconeguts en 2014 s’ha incrementat a 102 (79 GIE i 22
SPIE).

 

Taula: Distribució dels GIE i els SPIE per Centres (*)
 GIE SPIE TOTAL

Nombre % Nombre % Nombre %

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

24 30,4% 9 39,1% 33 32,3%

Facultat Ciències 
Humanes i Socials

21 26,6% 8 34,8% 29 28,4%

Facultat de Ciències 
Jurídiques i 
Econòmiques

24 30,4% 4 17,4% 28 27,5%

Facultat de Ciències de 
la Salut

10 12,6% 2 8,7% 12 11,8%

TOTAL 79 100% 23 100% 102 100%



(*) NOTA: els GIE i SPIE s’han classificat per centre en funció del departament de la persona que
el  dirigeix,  quan  hi  ha  diversos  GIE  i  SPIE  molt  interdisciplinars  amb  PDI  de  diferents
departaments i centres.

Entre tots els 102 equips docents reconeguts s’han compromès a portar accions de millora al llarg
de dos cursos acadèmics 673 PDI diferents de l’UJI  (un 18,7% més de PDI que en el curs anterior).

Informe sobre la innovació educativa en el període 2010/13 

Aquest estudi s’ha fet amb la finalitat d’analitzar la participació del PDI i l’impacte dels nombrosos
canvis i novetats que en l’àmbit de la innovació educativa s’han implantat i consolidat a l’UJI en el
període 2010/13

Respecte a la participació del PDI, mostra que l’acollida dels programes ha estat excel·lent, ja que
el 73,5% del PDI ha participat en alguna activitat d’innovació educativa en el període analitzat,
percentatge que supera el 80% quan s’hi exclou el PDI associat (amb dedicació parcial).

A més a més, aquest informe conclou la relació positiva de la innovació educativa sobre la qualitat
docent  de  l’UJI,  amb resultats  estadísticament  significatius,  ja  que  evidencia  que  quan  el  PDI
participa en innovació educativa: a) el seu estudiantat està més satisfet amb la docència; b) en les
seues assignatures hi ha més aprovats sobre matriculats, i C) és el PDI que realitza més publicacions
docents  (de  fet,  el  80%  de  les  publicacions  en  congressos  docents  procedeixen  de  projectes
d’innovació educativa).

Suport a la difusió de la innovació educativa

En el  curs  2013/14,  s’ha  actualitzat  la  base  pública  de  congressos  i  revistes  sobre  docència  i
innovació educativa d’ajuda al PDI per a la difusió dels seus projectes. S’han incorporat setze nous
congressos docents (la qual cosa suposa un increment del 33,3% dels registres respecte al  curs
anterior). 

També s’ha continuat el manteniment i validació de les publicacions docents introduïdes en la base
de productivitat científica de l’OCIT/USE, amb un increment del 20% en els nous registres validats
i acceptats respecte del curs passat, increment de la productivitat docent que en gran mesura està
motivat pel suport des de la convocatòria d’innovació educativa a fer publicacions docents dels
resultats com a justificació de l’execució. 

XI V 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 XIV edició del premi de millora educativa de l’UJI, per quarta vegada
dins  del  conveni  dels  “Premis  Banc  Santander  al  Reconeixement  d’Activitats  Docents  i
Investigadores del PDI de l’UJI”. D’acord amb les bases es va atorgar un premi per facultat:

• Per la Facultat d’Humanes i Ciències Socials el projecte: “Avaluació de les competències 
professionals del grau en Periodisme”, dirigit pel professor Andreu Casero Ripollés, del 
Departament de Ciències de la Comunicació.

• Per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques el projecte: “Millora de les competències 
i de la implicació de l’estudiantat en el procés d’aprenentatge”, dirigit per la professora 
Montserrat Boronat Navarro, del Departament d’Administració d’Empreses.

• Per l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals el projecte: “Dispositius 
tecnològics d’última generació per a la manipulació de la radiació lluminosa”, dirigit per la 



professora Mercedes Fernández Alonso, del Departament de Física

• Per la Facultat de Salut el projecte: “Elaboració de material multimèdia d’autoaprenentatge de 
l’assignatura de Dissenys d’Investigació (Laboratori)”, dirigit per la professora Mª Pilar Jara 
Jiménez, del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.

Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic

Durant 2013 la Universitat Jaume I (UJI) ha aconseguit poc més de 7,4 milions d’euros per a la
realització d’activitats d’investigació i desenvolupament tecnològic (R+D), només un 1% menys
que l’any anterior. Això significa que el 2013 l’UJI va ser capaç de consolidar la recaptació de
recursos assolida l’any 2012 i frenar la caiguda d’ingressos per a R+D que s’experimenta des de
2010. Una davallada que de vegades ha arribat a ser molt pronunciada. Només cal recordar que en
2012 la captació de finançament per a ciència va caure un 34% respecte de 2011. Sembla, doncs,
que en 2013 l’UJI ha estat capaç d’aturar l’hemorràgia causada per la greu crisi econòmica que
pateix el nostre país i les retallades imposades per les diferents administracions.

L’element  clau  que ha permès de frenar  la  davallada ha estat  el  fort  impuls  experimentat  pels
recursos provinents de l’empresa privada. Així, durant 2013 les empreses han contractat tasques d
R+D als grups d’investigació de l’UJI per un import total que quasi dobla el de l’any anterior. Si en
2012 els  recursos provinents d’empreses privades i  públiques eren de 651.537 euros (8,6% del
total), en 2013 l’import va remuntar fins als 1,1 milions d’euros (el 15,3% del total).

Mentrestant,  el  finançament  provinent  de l’administració pública ha continuat  reduint-se durant
l’any 2013. Dels cinc milions d’euros recaptats en 2012 (el 65,4% del total) s’ha passat als 3,6
milions  (el  48,4%)  en  2013.  El  gruix  d’aquesta  pèrdua  de  recursos  cal  atribuir-la  als  diners
provinents de la Unió Europea, que han caigut a la meitat. Aquesta dada, no obstant això, no es pot
interpretar com un alentiment de l’activitat investigadora de l’UJI. Ben al contrari, hi ha constància
d’un augment de la capacitat  dels científics per a captar fons de l’administració europea en els
darrers anys, però la conjuntura de transició entre el setè programa marc de R+D+I de la Unió
Europea i el nou programa Horizon 2020 ha propiciat una caiguda de les sol·licituds presentades, ja
que les darreres convocatòries de l’antic programa marc van acabar als mesos de març i abril de
2013, i les primeres del nou no es van llançar fins a desembre del mateix any.

Per últim, mentre que les transferències provinents de la Generalitat Valenciana han aprofundit la
caiguda,  l’aportació de l’Administració central  sembla remuntar,  en haver-se incrementat  en un
22%.

Captació de recursos per l’origen 2013
Origen Import (euros) Percentatge (%)

Administració central 1.640.393,00 22,02

Administració autonòmica 949.100,00 12,74

Administració local 101.081,96 1,36

Administració europea 919.304,24 12,34

Total públic 3.609.879,20 48,45

Empresa privada 1.138.405,63 15,28

Empresa pública 3.350,00 0,04

Total empresa 1.141.755,63 15,32



Origen Import (euros) Percentatge (%)

Altres 2.699.208,91 36,23

Total altres 2.699.208,91 36,23

Total general 7.450.843,74

L’import  corresponent  als  projectes  d’investigació  representa  el  gruix  dels  recursos  recaptats
(48,3%, sis punts i mig menys que el 2011), els contractes de l’article 83 LOU contribueixen amb
més del 28,2% (set punts més que el 2011), i la resta d’ajuts suposa un 23,5%.

El motiu d’aquest augment de la importància dels recursos econòmics provinents de contractes amb
empreses és que, tot i que no s’ha produït un increment del nombre d’acords subscrits, sí que n’ha
pujat l’import total, 769.000 euros més.

Projectes

De les 1.513 accions d'investigació vigents durant l’any 2013, 274 han estat projectes d'investigació
finançats a través de les convocatòries públiques que convoquen les diferents administracions i
l'UJI.  Els  projectes  d'investigació  en  marxa  han  disminuït  molt  lleugerament  respecte  de  l'any
anterior.

En concret, durant l'any 2013 els investigadors i les investigadores de l'UJI han participat en 19
projectes d'investigació europeus, 113 projectes nacionals, 18 autonòmics i 124 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 4 8

Ciències 
Agràries i del 
Medi Natural

1 5 4 10

Ciències de la 
Comunicació

3 2 5

Estudis 
Anglesos

2 2 4

Dret Privat 1 1

Dret Públic 1 6 4 11

Enginyeria i 
Ciència dels 
Computadors

3 4 8 2 17

Llenguatges i 
Sistemes 
Informàtics

5 2 1 8

Dret del 
Treball / 
Seguretat 
Social / 

1



Projecte
d'investigació

europeu

Projecte
d'investigació

estatal

Projecte
d'investigació

de l'UJI

Projecte
d'investigació

autonòmic

Total

Eclesiàstic i de 
l'Estat

Economia 1 4 5 1 11

Educació 1 1

Enginyeria 
Mecànica i 
Construcció

5 7 12

Enginyeria de 
Sistemes 
Industrials i 
Disseny

4 8 2 14

Filologia i 
Cultures 
Europees

2 1 3

Finances i 
Comptabilitat

3 3

Filosofia i 
Sociologia

2 2 4

Física 9 6 7 2 24

Filosofia, 
Sociologia i 
Comunicació 
Audiovisual i 
Publicitat

1 1

Història, 
Geografia i Art

2 5 2 9

Ciències de la 
Comunicació

1 1

Institut 
Interuniversitar
i de 
Desenvolupam
ent Local de la 
Comunitat 
Valenciana

1 1

Institut 
Universitari de 
Matemàtiques i
Aplicacions de 
Castelló

2 6 8

Institut 
Universitari de 
Noves 

1 1 4 6



Projecte
d'investigació

europeu

Projecte
d'investigació

estatal

Projecte
d'investigació

de l'UJI

Projecte
d'investigació

autonòmic

Total

Tecnologies de 
la Imatge

Enginyeria 
Química

6 6

Institut 
Universitari de 
Dret del 
Transport

1 1 2

Institut 
Universitari de 
Plaguicides i 
Aigües (IUPA)

1 1 1 3

Institut 
Universitari de 
Tecnologia 
Ceràmica 
Agustín 
Escardino

2 2 1 5

Matemàtiques 5 3 8

Psicologia 
Bàsica, Clínica 
i Psicobiologia

18 14 2 34

Psicologia 
Evolutiva, 
Educativa, 
Social i 
Metodologia

5 4 1 10

Química Física
i Analítica

7 6 2 15

Química 
Inorgànica i 
Orgànica

8 10 2 20

Traducció i 
Comunicació

1 2 3 6

Unitat 
Predepartament
al d'Infermeria

1 1

Unitat 
Predepartament
al de Medicina

1 1

Total 19 113 124 18 274



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 2013 va assolir les xifres següents:
788 articles en altres revistes tant nacionals com internacionals, 62 llibres com a autors o editors,
192 capítols de llibre i 356 ponències en congressos, publicades en actes. Pel que fa als articles en
revistes amb comitè  de selecció i  indexades  en el  Journal  Citation Reports (JCR) (les de més
qualitat dins del sistema científic internacional) les dades definitives per a 2013 no havien estat
publicades en el moment de redacció d'aquesta memòria.

Contractes article 83

Si bé el nombre total de contractes vigents va augmentar en 2013 en 400 accions més que l’any
anterior (un increment del 70%), la realitat és que aqueix increment s’ha d'atribuir en exclusiva al
fort augment dels contractes d’assistència tècnica; acords de menor entitat i de quantia més baixa.
Mentrestant, contractes de major envergadura han experimentat evolucions dispars pel que en fa al
nombre. Els d’investigació han quedat al mateix nivell que l’any anterior, els de col·laboració han
augmentat un 30%, i els d'assessorament han caigut a la meitat Aquesta situació no guarda una
correlació  directa  amb  la  recaptació  de  recursos  provinents  de  la  signatura  de  contractes:
l’increment, tan espectacular, del nombre d'assistències tècniques no s’ha traduït en un augment
significatiu de l’import total per aquest tipus de contractes. En canvi, l’estancament en el nombre de
contractes  d’investigació  sí  que  ha  comportat  un  increment  dels  ingressos:  s’ha  passat  de  71
contractes vigents en 2012 a 69 en 2013, però en canvi, si en 2012 s’ingressaren 600.000 euros per
acords d'investigació, en 2013 se’n captaren quasi 1,4 milions.

Contractes vigents per tipus
Tipus de contracte Nombre

Contracte d’assistència tècnica (CAT) 763

Contracte d’assessorament (CA) 30

Contracte de formació (CF) 5

Càtedres i aules d’empresa 3

Contracte d’investigació (CI) 69

Contracte de col·laboració (CC) 68

Contracte de suport tecnològic (CST) 38

Contracte de transferència de tecnologia (CTT) 9

Total 985

El repartiment d’aquestes accions per departaments queda de la següent manera:

Contractes vigents per departaments
CAT CA CF CE CI CC CST CTT Tota

l

Administraci
ó d’Empreses
i Màrqueting

1 1 2



CAT CA CF CE CI CC CST CTT Tota
l

Ciències 
Agràries i del
Medi Natural

9 4 5 3 21

Ciències 
Experimental
s

1 1

Ciències de la
Comunicació

4 2 1 7

Dret Privat 1 1 2

Dret Públic 2 5 1 10 18

Enginyeria i 
Ciència dels 
Computadors

3 1 1 5

Llenguatges i
Sistemes 
Informàtics

5 1 5

Dret del 
Treball i 
Seguretat 
Social i 
Eclesiàstic de
l’Estat

1

Economia 18 18

Educació 7 7

Enginyeria 
Mecànica i 
Construcció

30 2 1 1 14 5 53

Enginyeria de
Sistemes 
Industrials i 
Disseny

15 2 11 1 29

Finances i 
Comptabilitat

4 8 1 16 29

Filosofia i 
Sociologia

1 1 1 3

Física 1 1 2

Filosofia, 
Sociologia i 
Comunicació 
Audiovisual i
Publicitat

1 1

Història, 
Geografia i 

1 1 2



CAT CA CF CE CI CC CST CTT Tota
l

Art

Institut 
Interuniversit
ari de 
Geografia

1 1 2

Institut 
Universitari 
de Noves 
Tecnologies 
de la Imatge

1 1

IUPA 17 1 1 10 13 42

ITC 1 13 8 22

Matemàtique
s

1 1

Psicologia 
Bàsica, 
Clínica i 
Psicologia

621 2 2 625

Psicologia 
Evolutiva, 
Educativa, 
Social i 
Metodologia

2 12 1 15

Química 
Física i 
Analítica

1 1

Química 
Inorgànica i 
Orgànica

5 1 7 1 14

Servei 
Central 
d'Instrumenta
ció Científica

33 33

Traducció i 
Comunicació

10 2 12

Unitat 
Predepartame
ntal 
d'Infermeria

1 1

Vicerectorat 
d’Investigaci
ó i Postgrau

3 3

Vicerectorat 
d’Investigaci

1 6 7



CAT CA CF CE CI CC CST CTT Tota
l

ó i Política 
Científica 

Total 763 30 5 3 69 68 38 9 958

En la distribució del finançament a través de contractes via l’article 83 de la LOU destaquen el
Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció, el Departament de Ciències Agràries i del Medi
Natural, el Departament de Química Inorgànica i Orgànica, i l’Institut Universitari de Tecnologia
Ceràmica Agustín Escardino.

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 d'investigació.

En aquest sentit, durant el curs 2013/14, 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. Així, durant l'any 2013 l'UJI va formalitzar
la seua participació en el capital social d'aquestes tres noves empreses derivades (spin-off). 

Beques

A banda del personal docent i investigador de plantilla, durant 2013 han estat  vigents beques i
contractes fins a un nombre de 420 (211 dels quals, ocupats per dones). El nombre de personal
investigador en formació (predoctoral) i en perfeccionament (postdoctoral) ha ascendit a 147 (84
dones)  i  els  investigadors  contractats,  153 (d’aquests,  71 van ser  dones).  La  resta  correspon a
becaris i personal contractat específicament a càrrec d'un projecte.

Personal investigador que no pertany a la plantilla durant 2013 
Total Dones

Becaris predoctorals 140 81

Becaris postdoctorals 7 3

Becaris del programa Santiago 
Grisolía

22 8

Becaris a càrrec de projectes o 
contractes de l’art. 83

89 46 

Contractats a càrrec de 
projectes o contractes de 
l’article 83

153 71

Personal investigador doctor de 
suport als grups d’investigació 
(PID)

9 2



Total Dones

420 211 

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 unes altres
institucions científiques d’arreu del món és un indicador del grau de qualitat de la ciència que es fa
a la Universitat Jaume I.

Així, durant el curs 2012-13, 63 professors i professores (41 dones) de la Universitat Jaume I van
gaudir d’una estada per a fer investigació a unes altres institucions d’Espanya o de l’estranger, com
ara Alemanya,  Argentina,  Austràlia,  Àustria,  Bèlgica,  Canadà,  Costa  Rica,  Estats  Units,  Suïssa,
Espanya, Irlanda, Itàlia, Mèxic, Nova Zelanda, Holanda, Portugal, Romania, Suècia i Regne Unit. 

Servei Central d'Instrumentació Científica

Introducció

Aquesta  memòria  resumeix  les  activitats  realitzades  al  llarg  de  l’any  2013  pel  Servei  Central
d’Instrumentació Científica (SCIC) de la Universitat Jaume I.

Pel que fa a instrumentació, l’any 2013 s’ha treballat en la línia d’optimitzar el funcionament de
l’equipament del Servei amb els recursos existents, principal objectiu del SCIC. S’ha dut a terme
l’adquisició de tres nous equips gràcies al finançament dels fons FEDER-Generalitat Valenciana,
amb la finalitat de renovar equipament considerat obsolet i actualitzar algunes de les seccions del
Servei. 

A continuació  es  presenta  un  resum del  nou  equipament  instal·lat  al  Servei,  així  com de  les
activitats de suport a la investigació de diferents grups de la Universitat Jaume I, realitzades l’any
2013 i de prestació de serveis a usuaris externs i les activitats de suport a la docència. 

Equipament

Al  llarg  de  l’any 2013,  i  finançat  amb  fons  FEDER-Generalitat  Valenciana,  s’ha  dut  a  terme
l’adquisició del següent equipament, segons l’expedient SU/8/13:

• Sistema d’anàlisi tèrmica diferencial i termogravimètrica, model Labsys EVO amb robot 
portamostres, de la marca Setaram amb possibilitat d’obtenir corbes de TG-ATD i corbes de 
TG-DSC, a diferents rangs de temperatura. Amb espectròmetre de masses, model Omnistar de 
la marca Pfeiffer, per a l’anàlisi dels gasos emesos. L’import total d’aquesta acció és de 
129.000 euros.

• Analitzador elemental per a micro i macromostres, de la marca Leco, per a la determinació de 
C, H, O, N, S. Model CHNS-628 per a macromostres, amb mòdul per a determinació de S, i 
model Truspec Micro CHNS per a micromostres amb mòdul per a determinació d’oxigen. 
L’import total d’aquesta acció és de 119.495 euros.

• Sistema de mesuraments d’impedància de radiofreqüència, model E4991, de la marca Agilent. 
L’import total d’aquesta acció és de 34.996 euros.

Resum d’activitats del SCIC



Els  treballs  realitzats  al  llarg  de  l’any  2013  han  estat  majoritàriament  a  petició  de  grups
d’investigació usuaris de la mateixa Universitat Jaume I. També s’ha dut a terme un nombre molt
més reduït de treballs per a altres institucions públiques i empreses privades.

La següent  taula  presenta  les  dades  globals  corresponents  al  nombre total  de treballs  realitzats
(sol·licituds realitzades al SCIC), així com la comparació amb les dades d’anys anteriors.

 Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013
Sol·licituds 1.228 1.375 1.664 1.745 2.115

Pot observar-se l’increment del nombre de sol·licituds respecte dels anys anteriors, concretament un
21% respecte de 2012. Pel que fa al tipus d’usuaris, en la mateixa línia que en anys anteriors, tan
sols un 5 % del total de sol·licituds corresponen a usuaris externs (101 sol·licituds). Cal ressaltar
que s’ha incrementat el nombre de sol·licituds d’usuaris externs en un 4% respecte de l’any 2012.
Pel  que  fa  als  treballs  per  a  usuaris  interns,  cal  ressaltar  que  s’ha  incrementat  el  nombre  de
sol·licituds d’aquests en un 21% respecte de l’any 2012, això demostra la importància que el SCIC
té com a suport a les investigacions realitzades a la Universitat.

La facturació total per aplicació de les tarifes vigents en els treballs realitzats durant l’any 2013 ha
estat de 59.099 euros, dels quals 13.729 euros corresponen a treballs realitzats per a usuaris externs
(9.686 euros corresponents a usuaris externs privats, 4.043 euros corresponents a usuaris externs
públics), i 45.370 euros a usuaris interns.

Activitats de suport a la investigació

Al llarg de l’any 2013, 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  els  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)

• 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)
• Millora de la Qualitat Agroalimentària (codi 144)

• Metabolic Integration and Cell Signaling (codi 246) 

Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
• Enginyeria de Materials (codi 247)

• Polímers i Materials Avançats – PIMA (codi 239)

Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció
• Fluids Multifàsics (codi 166)

• Enginyeria de Residus (codi 168)

Activitats de suport a la docència

El SCIC hi ha col·laborat en la realització de diferents tipus d’activitats docents que van des de
visites per part d’estudiants i les estudiantes de la mateixa Universitat o d’altres centres educatius,
fins a la utilització de l’equipament disponible per a la realització de pràctiques, tant en titulacions
de grau com de postgrau, i l’organització de jornades formatives. En 2013, personal del SCIC va ser
convidat a la XXXIV Reunió Biennal de la Reial Societat Espanyola de Química «Química per a un
futur comú».

A continuació, es relacionen les principals activitats d’aquest tipus que s’hi han desenvolupat.
• Assignatura QU0929 - Química Inorgànica IV, del grau en Química, a petició del professor 

Mario Llusar i de la professora Beatriz Julián, s’han caracteritzat mostres amb la tècnica de 
difracció de raigs X en pols. 

• Assignatura IA36 - Laboratori Avançat en Química IV del grau en Química, a petició de la 
professora Beatriz Julián i el professor Héctor Beltrán s’han caracteritzat mostres amb la 
tècnica de difracció de raigs X en pols.

• Visita d’alumnes de grau en Química, assignatura QU0930 - Química Orgànica IV, a petició 
del professor Juan Felipe Miravet Celades. 

• Visita d’alumnes del grau en Química, assignatura QU0932 - Laboratori Químic II, a petició de
la professora Belén Altava.

• Visita d’alumnes de grau en Enginyeria Química, assignatura EQ1016 - Química de Materials, 
a petició de la professora Beatriz Julián.

• Visita d’alumnes de la llicenciatura en Químiques, assignatura IA31 - Ciència dels Materials, a 
petició del professor Juan Bautista Carda.

• 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 Química Aplicada i Farmacologia, assignatura Materials amb 
Aplicacions Elèctriques, a petició del professor Héctor Beltrán s’han realitzat anàlisis als 
laboratoris de DRX.

• Visita de l’Associació Nacional de Fabricants de Refractaris (ANFRE), en el marc del LIII 
Congrés de la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre i del XII Congrés de l’Associació 
Espanyola de Tècnics Ceràmics, a petició del doctor Isaac Nebot Díaz, president del congrés.

• Curs de tècniques d’espectroscòpia, impartit pels professors Santiago Luís, Eduardo García-
Cepeda, Marián Izquierdo i Belén Altava per als usuaris interessats del SCIC.

• Seminari: «Anàlisi i caracterització de l’àrea superficial de materials: exemples d’aplicabilitat a
la investigació i a la indústria», impartit per Julian Villamor, de Micromeritics, per als usuaris 
interessats del SCIC.



• Cursos/seminaris de les tècniques del Servei, impartits pel personal tècnic a usuaris i a usuàries
interns de la Universitat Jaume I, amb vista a l’autorització per a la utilització d’aquestes com a
autoservei.

• Alumnes 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.

• Pràctiques d’alumnes de segon curs de CFGS d’Anatomia Patològica i Citologia Ginecològica 
de l’IES Matilde Salvador en les tècniques de microscòpia electrònica (SEM i TEM). Aquesta 
activitat ha estat sol·licitada per la professora Marina Ràfols.

• Cristian Vicent, personal del SCIC, va ser convidat a la XXXIV Reunió Biennal de la Reial 
Societat Espanyola Química “Química per a un futur comú”, per a impartir la conferència 
Insights into the mechanisms of inorganic reactions from electrospray ionization mass 
spectrometry (ESI‐MS). 

Assistències a usuaris externs

El nombre total de treballs que s’han realitzat per a usuaris externs l’any 2013 ha estat de 101, la
qual cosa suposa un 5% del nombre total de treballs realitzats pel personal del SCIC.

A continuació es relacionen els usuaris externs del SCIC de l’any 2013, i s’indica per a cada un
d’ells quines han estat les tècniques utilitzades. D’un total de tretze usuaris externs, quatre han estat
organismes públics, i nou són empreses de l’entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I.

• Bic Iberia, SA: difracció de raigs X en pols.
• Colores Cerámicos de Tortosa, SA: microscòpia electrònica de rastreig.

• Colorobbia España, SA: microscòpia electrònica de rastreig.
• 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.
• Salquisa: difracció de raigs X en pols, microscòpia electrònica de rastreig.

• Ube Chemical Europe, SA: RMN.
• Vidres: microscòpia electrònica de rastreig.

• Medco: fluorescència de raigs X, anàlisi tèrmica, difracció de raigs X en pols, ICP-MS, 
espectroscòpia infraroja.

• Aimplas: microscòpia electrònica de rastreig.

• Institut de Ciència de Materials de Barcelona: difracció de raigs X monocristall.
• Institut de Tecnologia Química, UPV-CSIC: ICP-MS, espectrometria de masses (triple 

quadrupol), difracció de raigs X monocristall, dicroisme.

• Universitat de València: fluorescència de raigs X, ICP-MS, espectrometria de masses (triple 
quadrupol).

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 a les xarxes
REDIT d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, FEDIT, Federació Nacional de Centres
Tecnològics d’Espanya i en la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de la Investigació, el
Desenvolupament i la Innovació (RUVID). 

L’Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino (ITC) té ja 40 anys d’història. Està ubicat a
Castelló i desenvolupa la seua activitat 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 -formada majoritàriament per xicotetes i mitjanes
empreses- a fi de promoure i incrementar la seua competitivitat als mercats internacionals. 

Aquest suport s’ha materialitzat en el disseny i exercici d’activitats i serveis tecnològics pensats per
a resoldre les necessitats de les pimes que, precisament per la seua condició, no poden disposar de
la tecnologia, l’equipament científic o els recursos humans necessaris per a dur a terme les accions
de R+D o transferència de tecnologia que condueixen a la innovació. 

Les empreses ceràmiques han realitzat un intens esforç per a evolucionar i aconseguir aqueix lloc
preferent als 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, infraestructures, equipament científic i recursos humans
qualificats, dotats d’alt valor, per tal que les empreses puguen recolzar-se en aquests, tenint accés a
la  informació  estratègica  necessària  en  clau  de  mercat,  tecnologia,  medi  ambient,  energia,
tendències de l’hàbitat, etc., per a poder continuar decidint el seu futur amb el màxim de garanties
possible 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 anticipant-se a les necessitats
de mercat i  dels consumidors respecte als  usos i utilitats de la ceràmica,  per mitjà de la gestió
professionalitzada d’un equip humà qualificat i compromès amb l’excel·lència del sector. 

Política social: 

L’ITC  ha  materialitzat  el  seu  compromís  de  responsabilitat  social  empresarial  per  mitjà  d’una
contribució activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental en relació amb tots els
seus grups d’interès, siguen proveïdors, clients, alumnes, empreses del sector ceràmic, associacions
empresarials, professionals del sector ceràmic, altres centres d’investigació, o altres universitats,
mitjans de comunicació, societat,  i  en suma, totes aquelles persones o entitats amb les quals es
relaciona per la seua activitat. 

Instal·lacions 

L’ITC desenvolupa les seues activitats al campus 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  a  120 persones. A més, compta amb una  planta  pilot de



600 m2 de superfície dotada amb l’equip tècnic, a escala semiindustrial, en la qual les empreses
ceràmiques poden testar els seus prototips per a detectar qualsevol problemàtica que puga suposar
pèrdues econòmiques importants al realitzar la producció a gran escala. 

Empreses associades: 

A data 31 de desembre del 2013, l’ITC comptava amb 211 empreses associades. 

Organigrama: 

L’Institut de Tecnologia Ceràmica compta am 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 investigadores conjuntament amb les empreses, posant al seu abast
coneixements i infraestructures. A 31 de desembre de 2013, formen l’ITC 108 persones. D’aquestes,
un 4,6% són catedràtics; un 20% tenen el grau de doctor; el 51% són llicenciats i llicenciades; un
26% FPII i un 3,7%, altres. 

Activitats 

R+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, afavorint així l’augment
de la seua competitivitat per mitjà de la creació i desenvolupament de nous productes ceràmics, la
millora dels ja existents i l’aprofundiment en el coneixement de les etapes del procés de fabricació,
així  com el  disseny de nous equips i  procediments de fabricació,  sent,  en definitiva,  un centre
generador de noves tecnologies que permeten les empreses desenvolupar innovacions. 

A través de l’assessorament tecnològic, de qualitat i gestió mediambiental personalitzat és possible la
transferència de coneixements tècnics i científics generats gràcies a l’activitat de recerca de l’ITC,
que  facilita  a  les  empreses  l’accés  a  les  seues  instal·lacions  i  l’ús  del  seu  equipament  i
infraestructures, on existeix una inversió de més de nou milions d’euros. 

Evolució de projectes 2011-2013: 
2011 2012 2013 

Nombre total de projectes  137 114 100 
Import total 
(Milions d’euros) 

5.990.306 € 4.200.150 € 4.320.974 € 

Finançament públic 63% 65% 65% 
Finançament sota contracte 37% 35% 34% 

Projectes públics 

L’any 2013 es van dur a terme un total de 36 projectes públics de R+D,  assessorament  tecnològic i
transferència de tecnologia. 

• A l’àmbit autonòmic s’han desenvolupat vint projectes per un import total d’1.693.694 milions
d’euros. A l’àmbit estatal  s’han desenvolupat  dotze projectes d’investigació per un import de
469.463.700,41 euros.  A l’àmbit  europeu s’han desenvolupat  nou projectes europeus per un
import de 176.997,47 euros. 

Projectes privats 

L’any 2013 s’han dut a terme un total de 64 projectes per a 51 empreses del sector ceràmic. 



Serveis tecnològics: 

A l’ITC s’ofereixen una sèrie de serveis tecnològics que agrupen: 
• Anàlisi i  assajos: l’ITC ofereix a les empreses més de 475 tipus diferents d’anàlisi i  assajos,

dels quals l’any 2013 es varen generar un total d’11.056. 

• Laboratori de  producte  acabat:  des de 1988, l’ITC té implantat un sistema de qualitat per a
garantir les seues competències com ara el laboratori d’assaig acreditat per l’ENAC. El centre
ha continuat ampliant l’abast de la seua oferta de serveis i ofereix actualment, per exemple, un
servei integral d’assaig de resistència a la relliscada mitjançant el qual aquests assaigs s’ajusten
a  les  distintes  normatives  internacionals  dictades  per  cada  país.  Així  mateix,  es  realitzen
mesuraments tant en laboratori com “in situ” utilitzant el mètode reconegut pel Codo Tècnic de
l’Edificació (CTE), el pèndol (UNE-ENV126332003, annex A). 
A més a més, el centre compta amb les següents acreditacions: 

• Acreditació núm. 2/LE004 de taulells ceràmics, paviments, recipients ceràmics, de vidre i 
vitroceràmics i materials d’argila cuita (revisió 14 amb data 11/10/13). Per assaigs realitzats 
pels laboratoris de producte acabat, anàlisi química i caracterització fisicoestructural. 

• Acreditació núm. 2/LE197 d’ aparells sanitaris i banyeres (revisió 11 amb data 11/10/13). 
Per assajos realitzats per part del laboratori de producte acabat. 

• Acreditació núm. 2/LE1910 de Coque (revisió 2 amb data 11/10/13) per a assaigs realitzats 
per part del laboratori d’anàlisi química. 

• Garantia de qualitat: la garantia de qualitat té com a objectiu fonamental garantir la implantació
i millora continuada del sistema integrat de gestió que contempla les diferents acreditacions i
certificacions obtingudes. Gràcies als acords  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  impulse  el
desenvolupament  i  manteniment  de  sistemes  de  certificació  de  qualitat  (ISO 9000)  en les
empreses del sector ceràmic El  centre té un sistema intern per a la gestió de les diferents
activitats que es duen a terme, basat en les següents normes: 

• Gestió de  vigilància  tecnològica i  intel·ligència  competitiva, prenent com a referència els
requeriments establerts a la Norma UNE166006 per a les activitats de vigilància tecnològica
realitzades per part del Centre de Documentació, Observatori Tecnològic, Observatori de
Mercat i l’Observatori  de Tendències de l’Habitatge de l’ITC. 

• Gestió  de  la  qualitat,  prenent  com a  referència  els  requeriments  establerts  en la  Norma
UNE.EN ISO 9001 per a la gestió de la  qualitat a les activitats i serveis que ofereixen les
diferents àrees, unitats i laboratoris de l’ITC. 

• Gestió de la R+D+I, prenent com a referència 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 va obtindre i ha seguit desenvolupant el visat del Pla 
d’igualtat entre dones i homes 2010/13 per part de la Generalitat Valenciana que promou les 
mateixes oportunitats i un clima de conciliació i flexibilitat per tal d’afavorir una millora 
continuada a 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  a 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 a la Norma OHSAS



18001 per a la gestió de riscos laborals derivats de les activitats i serveis oferits per les
diferents àrees, unitats i laboratoris de l’ITC. 

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 del mateix ITC com de les empreses del sector 
ceràmic i sectors relacionats. Posseeix la metodologia més adient per localitzar la informació, 
organitzar-la i difondre-la als usuaris, utilitzant les tècniques i eines més actualitzades. Al llarg 
de 2013 ha continuat incorporant normes tècniques, formant una biblioteca de 7.250 en total. 
D’altra banda, les bases de dades del Centre han arribat en 2013 a un total de 31.055 registres. 
A més, a més, en 2013, el Centre ha gestionat més d’un centenar de sol·licituds de diferents 
tipus per part de diferents col·lectius, alumnat, professors, empreses, 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 la seua 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, així com les diverses aplicacions 
ceràmiques a l’arquitectura i l’urbanisme a més de difondre aquests nous usos dels materials 
ceràmics. 

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 això, 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 diferents ocasions
per aquesta activitat; en 2001 va rebre per part del Ministeri de Ciència i Tecnologia el Premi Juan
de la Cierva a la Transferència de Tecnologia, i l’any següent va rebre, de mans de sa majestat el rei
Joan Carles I el Premi de la Fundació Premis Jaume I per aquesta activitat, entre altres guardons.
D’altra banda, l’ITC es considera un centre modèlic quant a  transferència de  tecnologia tal com
recullen les més de cinquanta referències bibliogràfiques nacionals i internacionals on se’l cita com
a model en bones pràctiques de transferència de resultats universitat-empresa. 

El  coneixement  obtingut  per  part  de  l’equip  d’investigadors  i  investigadores  de  l’ITC  es  difon
mitjançant  la  publicació  d’articles  científics  en les  més  prestigioses  publicacions  nacionals  i
internacionals.  L’any 2013 s’han publicat  44 articles científics  i  s’han presentat  28 ponències i
pòsters a diferents congressos de gran rellevància també en els àmbits nacional i internacional. 

Formació 

La formació es considera prioritària a l’ITC, tant per al personal tècnic i investigador de les empreses
del sector ceràmic com per al personal de l’Institut. 

Mitjançant la investigació, el personal tècnic de l’ITC adquireix nous coneixements que al seu torn
divulga, de forma pràctica, entre els professionals del sector ceràmic. A més a més, s’imparteixen
els estudis del grau en Enginyeria Química a la Universitat Jaume I, on un 80% de la docència és
impartida per professors i professores també 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 camp, dirigida a la contínua actualització en matèria de
disseny dels professionals de les àrees de disseny, desenvolupament i màrqueting de les empreses
del sector ceràmic i capacitació de nous professionals. Destaca especialment la tasca formativa de
l’ITC  enl’àmbit de la innovadora tecnologia INKJET o decoració ceràmica per impressió digital.
L’any 2013 s’han impartit, per iniciativa de l’ITC, 19 cursos de formació als quals han assistit 325
alumnes. D’altra banda, el personal tècnic de l’ITC ha assistit a 21 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  Tecnològic, Mediambiental  i
d’Energia i l’Observatori de Tendències de l’Hàbitat. 

 Les principals accions transversals, desenvolupades al llarg de 2013 per l’Observatori Ceràmic han
sigut: 

El  projecte  europeu  CERURBIS,  en  col·laboració  amb  França  i  Portugal,  que  explota  noves
possibilitats de la ceràmica a l’entorn urbà, amb continuïtat l’any 2014. 

L’Informe Anual d’Intel·lingència Competitiva (IPAC), que sota el títol: "Accions derivades de la
vigilància tecnològica (VT) i entorns d’interès per a l’organització" exposa part del treball i resultats
oferits per part de tot l’equip que conforma l’Àrea d’Intel·ligència Competitiva. L’estudi inclou tots
els aspectes essencials que afecten  el sector (tecnologia, mercat, tendències) segons la norma de
vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva. 

El  projecte AEI. Models de  negoci  innovadors per al  sector de  taulells  ceràmics, que ha implicat
més de 70 professionals del sector i mitjançant el qual s’han explorat noves vies per a la innovació
al  sector.  Dels  resultats  s’han beneficiat  directament  872 professionals  de les  40 empreses  que
conformen l’AEI ceràmica. 

• Observatori Tecnològic, Mediambiental i d’Energia. 

Al llarg de 2013 ha intervingut en diferents fòrums, fires i congressos, impartint cursos i elaborant



informes  tècnics  de  fires  com  ara  Cevisama  o  Fira  del  Medi  Ambient  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  la
qüestió i altres activitats). 

L’any 2013, aquest Observatori s’ha centrat especialment a un projecte europeu recentment aprovat
i anomenat CERURBIS, dins del qual s’han confeccionat nombrosos treballs i informes que tenen
com a objectiu analitzar, potenciar i difondre l’ús de la ceràmica als espais urbans. Aquests treballs
es difondran a les empreses ceràmiques al llarg de 2014 mitjançant jornades i workshops o tallers
pràctics.  CERURBIS  està  finançat  pel  Programa  de  Cooperació  Territorial  de  l’Espai  Sudoest
Europeu (SUDOE) mitjançant el cofinançament de projectes transnacionals amb fons FEDER. 

Com en anys anteriors, l’Observatori Tecnològic ha col·laborat periòdicament amb l’Associació de
Tècnics  Ceràmics  (ATC)  amb  una  secció  fixa  en la  publicació  de  l’esmentada  associació:
“InformATC” i manté la pàgina web  www.observatoriotecnologicoceramico.es  .

• Observatori de Tendències de l’Hàbitat. 

L’Observatori de Tendències de l’Hàbitat és un sistema d’intel·ligència competitiva que integren els
Instituts Tecnològics AIDIMA (fusta, 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 i està al
servei de les empreses valencianes perquè puguen crear productes que oferisquen una resposta a les
necessitats reals de les persones usuàries. Durant 2013, l’Observatori de Tendències de l’Hàbitat ha
desenvolupat  una intensa tasca  de difusió del  Quadern  de Tendències  de l’Hàbitat  13/15,  ja  la
tercera edició d’aquesta publicació, que començà a 2007. S’han donat diverses conferències i tallers
pràctics  al  llarg  de  tota  la  geografia  espanyola:  Madrid,  Barcelona,  Alacant,  Santiago  de
Compostel·la, etc., als quals han assistit més de 2.000 professionals dels sectors de l’hàbitat, com
l’arquitectura, el disseny, interiorisme, així com estudiants de disseny de diferents escoles. D’altra
banda, pel que fa a la difusió, s’han dut a terme diverses activitats com ara conferències als instituts
tecnològics ITC, AIDIMA i AITEX així com a la Fira de l’Hàbitat a València, la Fira CEVISAMA,
tallers pràctics sobre investigació de tendències i coolhunting on han assistit més de 100 persones.
D’altra banda, l’OTH ha continuat oferint informació d’una manera continuada  en la plataforma
web  www.tendenciashabitat.es    i  en les diferents xarxes socials com ara  Facebook, amb més de
1.500 seguidors, i Twitter, amb més de 500 seguidors. Ha registrat, per a la pàgina web, un número
de 6.590 visitants únics i 1.330 subscriptors a la newsletter. 

• Observatori de Mercat. 

Es constitueix com un dels socis dels equips gerencials de les empreses i associacions empresarials
representatives  de la  ceràmica quant  a  la  presa de decisions  a l’àmbit  de mercat.  Durant  2013
l’Observatori de Mercat ha mantingut l’anàlisi del  sistema de  valor de la ceràmica mitjançant els
panels d’empreses dels següents sectors: fabricants de taulells ceràmiques, fabricants de maquinària
ceràmica, fabricants de peces especials i complementàries i empreses de ceràmica  i materials de
construcció. Concretament, ha realitzat estudis per a la novena edició de l’Informe Anual de Posició
Competitiva (IPAC) de fabricants de taulells ceràmics; el  vuitè i el  novè informes semestrals de
resultats del sector de maquinària ceràmica; del  sisè al  novè informes trimestrals de resultats del
sector de peces especials i complementàries i del tretzè al setzè Informes trimestrals de resultats del
sector de la distribució 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  en  CEVISAMA,  un  dels  dos

http://www.tendenciashabitat.es/
http://www.observatoriotecnologicoceramico.es/


certàmens firals mundials més rellevants del sector ceràmic (l’altre és l’anomenat CERSAIE, que es
celebra a Bolonya, Itàlia) una mostra que ofereix la variada i versàtil oferta ceràmica presentada
originalment i de manera no convencional per part de l’equip multidisciplinari  d’ALICER, l’Área
de Disseny i Arquitectura de l’ITC. La Mostra ha seguit durant 2013 mostrant les potencialitats
ceràmiques junt amb la capacitat creativa des d’una orientació enfocada als nous usos del material
ceràmic  i  les  seues  aplicacions  a  l’arquitectura.  TRANS/HITOS  promou  connexions  entre  la
ceràmica  i  l’arquitectura,  el  disseny  i  la  tecnologia,  el  producte  i  l’hàbitat,  la  fabricació  i
l’experimentació, posant la creativitat al servei de la millora de l’entorn. 

TRANS/HITOS 2013: GEOMETRIES 
• Espai 1.  Es va mostrar un espai amb els projectes seleccionats dels treballs presentats per 

l’alumnat d’arquitectura de les càtedres de ceràmica que impulsa ASCER des de 2004.  La 
Xarxa està coordinada per l’arquitecte Víctor Echarri.

• Espai 2.- Centre d’Innovació per a l’Infantesa, fragment reproduït de l’edifici ubicat a Paterna 
i compot per peces ceràmiques formant un sistema que combina peces rectes i peces corbades 
als cantons, posant de manifest la capacitat que té la ceràmica d’adaptar-se a diferents formes. 
Projecte original de l’arquitecta Ana García Sala. 

• Espai 3.- Exposició dels projectes premiats per l’Associació Espanyola de Fabricants de 
Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER) en la XI edició dels Premis Ceràmica per Arquitectura
i Interiorisme organitzats per aquesta associació cada any. 

Canvis a la directiva de l’ITC

L’any 2013 ha dut una sèrie de canvis a la direcció de l’Institut de Tecnologia Ceràmica. El 27 de
març  de  2013 es  feia  públic  el  nomenament  de  Vicente  Sanz i  Solana  com a  nou  director  de
l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino (IUTC) elegit per unanimitat, 

D’altra banda,  en el Consell Rector de l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques
(AICE) del 10 de maig de 2013 es va designar  Gustavo Mallol Gasch com a nou director. Com és
sabut, l’Institut de Tecnologia Ceràmca és fruit del conveni signat entre l’UJI i l’AICE. 

El dia 8 de juliol de 2013 morí Joaquín Piñón Gaya, president de l’AICE des de l’any 2006 i també
President d’ASCER, de CEVISAMA i de diverses entitats i organismes relacionats amb l’àmbit de
la ceràmica. Conegut per ser una persona molt activa i molt compromesa amb les seues activitats,
va deixar un buit molt difícil d’omplir. 

El dia 20 de novembre de 2013, el Consell Rector de l’AICE va designar com a nou president de
l’entitat  José  Castellano  Esteve,  també  vcepresident  d’ASCER  i  molt  vinculat  a  la  indústria
ceràmica. 

El dia 5 de desembre de 2013 es va produir a la Universitat Jaume I de Castelló la signatura del
conveni entre aquesta universitat i l’AICE, una renovació de l’acord que regula el desenvolupament
d’activitats conjuntes en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic, innovació, formació, i
assessorament tecnològic mitjançant l’ITC. El conveni tindrà una duració de tres anys. 

Institut Universitari de Plaguicides i Aigües de la Universitat 
Jaume I

Introducció

L’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA) es va crear l’any 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  C,  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
d’Hidrogeologia, respectivament, amb especial èmfasi en l’àmbit dels plaguicides.

Seccions de treball i govern

L’IUPA es divideix en tres seccions de treball:
• Investigacions analítiques
• Laboratori d’Anàlisi de Residus de Plaguicides (LARP), amb certificat de compliment de 

bones pràctiques de laboratori (BPL)

• Recursos hídrics 

L’òrgan de representació i govern és el Consell de l’Institut, format pel director, el subdirector, el
secretari,  tot  el  professorat  i  personal  investigador  propi,  i  una  representació  del  personal
investigador en formació i del PAS.

Personal de l’IUPA

Director: Félix Hernández Hernández, catedràtic de Química Analítica

Subdirector: Ignacio Morell Evangelista, catedràtic de geodinàmica externa

Secretari: Francisco López Benet, catedràtic de Química Analítica

Professorat
• Juan Vicente Sancho Llopis, catedràtic de Química Analítica
• Joaquim Beltrán Arandes, professor titular de Química Analítica

• Roque Serrano Gallego, professor titular de Química Analítica
• Antoni Francesc Roig i Navarro, professor titular de Química Analítica

• Elena Pitarch Arquimbau, professora titular de Química Analítica

Personal investigador propi (doctor)
• Mercedes Barreda Portalés

• María Ibáñez Martínez
• José Manuel Marín Ramos

• Jaime Nácher Mestre
• Tania Portolés Nicolau

• Alejandra Renau Llorens
• Arianna Renau Pruñonosa

• Eduardo Beltrán Iturat

Personal investigador propi (no doctor)
• Lubertus Bijlsma

• Inés Cervera Vidal
• Arantzazu Peruga Mínguez

Personal investigador en formació
• Clara Boix Sales
• Laura Cherta Cucala

• Ana M. Botero Coy
• Neus Fabregat Cabello



• Montserrat Raro Macián

• Carlos Sales Martínez
• Rubén Gil Solsona

Personal d’administració i serveis
• Carmen Hidalgo Ortiz
• Vicenta M. Salvador Darós

Línies d’investigació

Al  llarg  dels  més  de  25  anys  de  treball  del  grup  d’investigació  que  constitueix  l’IUPA s’han
desenvolupat  diversos  projectes  d’investigació  en  temes  relacionats,  principalment,  amb  la
problemàtica analítica, ambiental i toxicològica dels plaguicides.

Les línies d’investigació en les quals es treballa actualment són:

Secció d’investigacions analítiques
• Impacte dels plaguicides sobre la qualitat de les aigües.

• Seguretat alimentària: determinació de residus de plaguicides i micotoxines en aliments.
• Investigació sobre contaminants emergents en aigües: fàrmacs, hormones i drogues d’abús.

• Estudis sobre drogues d’abús en aigües residuals urbanes: estimació del consum de drogues en 
poblacions urbanes (sewage epidemiology). 

• Aplicacions de tècniques híbrides de 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-hi les activitats de l’aqüicultura. Toxicitat, bioacumulació i biomagnificació de 
compostos orgànics persistents en organismes marins.

• Desenvolupament de metodologia analítica basada en l’ús de la tècnica de dilució isotòpica.

• Determinació de metalls i espècies metàl·liques.
• Determinació de compostos volàtils en mostres mediambientals i d’aliments.

• Desenvolupament de mètodes de screening universal en mostres ambientals i en aliments.
• Determinació de xenoestrogens en matrius biològiques humanes.

• Aplicació de tècniques metabolòmiques en l’àmbit clínic i l’alimentari.
• Investigació analítica d’agents dopants en l’esport. 

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.

Durant el curs 2013-14, 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 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-hi el patrocini de la Generalitat Valenciana, mitjançant l’ajuda a grups d’investigació



per  a  constituir  i  acreditar  de  xarxes  d’excel·lència  ISIC  en  la  Generalitat  Valenciana,  amb
l’objectiu principal de reforçar la cooperació nacional i internacional entre l’IUPA i altres centres de
prestigi  en  l’àmbit  de  la  salut  pública.  També  cal  destacar  el  finançament  dels  projectes
d’investigació finançats pel Ministeri d’Educació. Pel que fa als contractes amb l’empresa privada,
destaquen tots els 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).  Cal  destacar,
igualment, el contracte establert amb The Coca-Cola Foundation (Atlanta, EUA), que ha consistit a
injectar 320.000 m3 d’aigua a l’aqüífer de la Plana de Castelló (àrea de  la Vall d’Uixó), amb la
col·laboració de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya i l’empresa pública Acuamed. 

A més, l’IUPA forma part, amb altres quinze institucions europees líders en l’àmbit d’investigació,
de la xarxa 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 diversos investigadors i investigadores amb la finalitat d’aprofitar l’experiència disponible en
diversos marcs i  poder aplicar aquesta aproximació interdisciplinària en estudis epidemiològics,
relacionats amb la salut pública.

D’altra banda,  l’IUPA ha entrat  a formar part  de l’associació NORMAN  (Network of reference
laboratories, research centres and related organisations for monitoring of emerging environmental
substances), i  a  més,  participa  en  les  accions  COST  ES1307  i  COST  ES1403  (European
Cooperation in Science and Technology) que és la primera i una de les més amplies xarxes europees
intergovernamentals de coordinació de la investigació científica i tècnica europea. 

Des del punt de vista de resultats de la investigació, aquest apartat es pot resumir en la publicació de
25 articles en revistes internacionals especialitzades, les quals consten en l’ISI Web of Knowledge,
16 comunicacions  en  congressos  nacionals  i  internacionals,  i  quatre conferències  o  ponències
invitades.  L’IUPA  també  és  l’agent  investigador  número 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, del 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 l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC). 

El  personal  de  l’IUPA està  reconegut  com a  grup  d’investigació  número  005  a  la  Universitat
Jaume I,  Química  Analítica  en  Salut  Pública  i  Medi  Ambient,  segons  consta  en  l’OCIT:
http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=005.

Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere

Congressos internacionals

XVIII  Congrés  internacional  de  l'Institut  Universitari  d'Estudis  Feministes  i  de  Gènere
Purificación Escribano. Art, Educació i Gènere 

Data

2 i 3 d'abril de 2014

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

Paloma Palau Pellicer, Departament d'Educació i membre de l'IUEFGPE

Descripció
El congrés Art, educació i gènere reuneix professionals de l'àmbit d'educació i les arts que es troben
sensibilitzats amb la situació de les dones dins del context social. El congrés és un escenari en què
es poden intercanviar distintes experiències artístiques i vivencials, sorgides arran de les relacions
que s'estableixen entre aquests àmbits i amb estreta vinculació amb els estudis de gènere. Els blocs
temàtics en què s'aprofundeix són: educació i investigació artística i la gestió cultural en diferents
contextos. 

Finançament o patrimoni
Recursos propis i col·laboració amb el Departament d' Educació de la Universitat 

Salir  del  camino.  Creación y seducciones  feministas. I  Congrés  en  línia de  l’Institut
Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano 

Data

Del 24 de gener al 6 de febrer de 2014 

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, Departament d'Història, Geografia i Art i membre de l'IUEFGPE 

Rosalía Torrent Esclapés, Departament d'Història, Geografia i Art i membre de l'IUEFGPE

Descripció
L'IUEFGPE vol promoure aquest tipus de congressos a fi de possibilitar la comunicació entre els
investigadors  i  les  investigadores  amb  interessos  en  els  estudis  feministes  i  de  gènere.  Atès
l'imparable avanç de les xarxes i de les múltiples possibilitats que  en procuren, ens pareix molt
important facilitar aquests contactes. La participació en aquests congressos permet l'intercanvi i la
discussió d'idees d'una manera interactiva i immediata. La paraula seduir prové de la paraula llatina
seducere, l'etimologia de la qual suggereix «Apartar del camí». En aquest congrés ens plantegem la
creació feminista com l'allunyament i la denúncia d'un art sostingut pel patriarcat. A partir dels anys
setanta  el  feminisme es  va  plantejar  un  nou repte:  reescriure  la  història  de  l'art.  Igual  que  es
necessitava una nova manera d'abordar la història en general, per a integrar-hi les dones, també l'art
necessitava una reescriptura. Des de llavors s'han elaborat nombrosos textos que aprofundeixen en
molts dels aspectes més significatius de la producció artística de les dones i de la mirada artística
masculina cap a la dona. No obstant això, abans dels setanta, podem parlar d'un protofeminisme en
l’àmbit creatiu.  El  congrés  vol  aprofundir,  des  d'un  punt  de  vista  multidisciplinari,  tant  en  els
orígens de la creació feminista com en la situació actual. 

Finançament o patrocini
Recursos propis i matrícules de les persones participants 



 Cartell Salir del camino . Creación y seduccions feministas. I Congrés internacional en línia de l'Institut Universitari 
d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano 

Jornades 

Deu dies contra la violència de gènere (tercera edició)

Data

Del 15 al 25 de novembre de 2014 

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 commemora el Dia per a 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 missatges breus de totes les persones que vulguen. La trobada
estudiantil per l'eradicació de la violència de gènere on  els i les  alumnes de diferents titulacions
poden presentar treballs audiovisuals relacionats amb el lema «No més violència contra les dones» .
Un any més hem plantejat el  «Desafiament  per l'eradicació de la violència de  gènere» que s'ha
transformat en l'edició el segon microrelatari que, en aquesta ocasió es titula Grita/Crida. A tot açò
cal afegir-hi la presentació de publicacions. 

Finançament o patrocini

Recursos propis



Cicle de conferències

Comer, escribir, amar... una visión de género 

Data

Novembre-desembre 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)  en
col·laboració amb el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària, el qual organitza els diferents
cicles de les xarrades a la Llotja del Cànem. Coordinat per Juncal Caballero Guiral i Rosalía Torrent
Esclapés (membres de l’IUEFGPE). 

Direcció

Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària

Breu descripció
Qui està darrere del que s'ofereix com a menjar i què s'ofereix com a menjar? Qui hi ha a la cuina
de les llars i qui a la dels grans restaurants? Què és el popular i què l'exquisit? I què ha de veure tot
això amb el gènere?  Aquestes preguntes es trobaven en el  centre del debat que van entaular la
doctora  Belén Ruíz, de la Universitat de Màlaga i l'artista visual Pepe Beas, que  va integrar les
seues propostes videoartístiques en la primera xarrada que integrà el cicle. 

La segona d'aquestes xarrades es va centrar en l'escriptura.  Escriptura femenina? La professora
Nieves Alberola, de la Universitat Jaume I de Castelló, amb un ampli bagatge a l’esquena, tant en
estudis  d'investigació com d'interpretació teatral,  ens va endinsar  en el  món apassionant  de les
escriptores  nord-americanes  pioneres  en  la  representació  d'unes  veus  que  la  mateixa  autora  ha
denominat, en un dels seus llibres, «profètiques». 

Finalment,  A mar... l'amor, Com ho vivim els uns i les altres? El gènere i el sexe determinen les
formes d'experimentar-lo? La coneguda escriptora Mercedes Castro va abordar el tema des de la
perspectiva literària,  però  es va  centrar sobretot en els sentiments d'uns personatges que  salten,
sense que ens en puguem adonar, de la realitat a la ficció. 

Finançament o patrocini

Recursos propis i ajut del Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària 



Exposicions 

Todos los cuerpos 

Data

Del 31 d'octubre al 29 de novembre 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)  en
col·laboració  amb  el  Servei  d'Activitats  Socioculturals  i  el  Vicerectorat  de  Cultura  i  Extensió
Universitària. Comissària: Lidón Sancho Ribés (membre de l’IUEFGPE). 

Direcció

Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària 

Breu descripció
L'artista Regina José Galindo és una de les accionistes i  perfomers més significatives de l'àmbit
internacional.  Guatemalenca,  s'ha  interessat  molt  especialment  per  la  situació  de  violència  que
viuen les dones al seu país, i ho denuncia a través d'unes obres en les quals el seu propi cos és el
punt de referència. 

Finançament o patrocini

Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària. 

Científiques invisibles

Data

Del 25 de novembre al 20 de desembre de 2013

Òrgan

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Organització

Unitat  d'Igualtat  i  Institut  Universitari  d'Estudis  Feministes  i  de  Gènere  Purificación  Escribano
(IUEFGPE), en col·laboració amb la RUVID.

Direcció

Unitat d'Igualtat

Breu descripció
L'exposició pretén fer visible la participació de les dones  en la ciència al llarg de la història, tant
presentant les seues aportacions com realitzant activitats de debat, en les quals científiques en actiu
expliquen la seua experiència. 

Finançament o patrocini

Unitat d'Igualtat



Tallers

Taller de narración oral. El arte de contar cuentos (segona edició) 

Data

4, 11, 17 i 24 de febrer i 4 de març de 2014 

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 narración oral. El arte de contar cuentos, impartit per Numancia Rojas, és una activitat
docent de 24 hores en la qual es pretén que les persones que realitzen el taller 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 medi per a expressar un
art. Crear i recrear contes.

Finançament o patrocini

Recursos propis (matrícules de l’estudiantat)



Cossos oberts i imatges extremes: art i feminisme a Amèrica Llatina 

Data

5, 6 i 7 de maig de 2014

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 (imparteix Irene Ballester Buigues) 

Breu descripció
Definir  Amèrica  Llatina  és  complex  per  la  diversitat  del  territori  que  abasta,  però  podem
caracteritzar-la  per  una  sèrie  de  problemes  comuns,  especialment  per  la  inestabilitat  política
generalitzada en aquest ampli territori i en  la qual han funcionat tres tipus de règims que s'han
diferenciat segons les formes de comunicació que s'estableixen entre les institucions de l'Estat i la
societat civil.  Aquests són: un país amb vocació socialista com és Cuba, on els aparells de l'Estat
són definits per una planificació central de la política estatal; països que van viure sota els règims de
la dictadura militar, on es va negar la democràcia representativa com ara Brasil, Xile i Argentina; i
països amb democràcia formal restringida, però estable, com  són  Colòmbia, Veneçuela i Mèxic.
Allò que sí que podem considerar comú a Llatinoamèrica és que  aquesta zona del planeta encara
roman ancorada en unes estructures patriarcals i jeràrquiques que expliquen que s’hi donen les taxes
més altes de violència de gènere i de feminicidis, així com d'embarassos adolescents, incloent-hi els
casos d'adolescents violades i obligades a ser mares, per no haver-hi una llei de despenalització de
l'avortament, la qual cosa perpetua la divisió sexual que delimita les relacions socials, sota l'atenta
mirada de la religió i de les classes dirigents. Però, en aquests mateixos països és on les dones han
aconseguit les cotes més altes en participació política,  fet que va quedar inaugurat en 1990 amb
Violeta Chamorro, en ser triada democràticament presidenta de Nicaragua. 

Les dones llatinoamericanes han fet front, a partir de l'última dècada del segle XX, a la política
patriarcal que ha marcat els seus cossos i delimitat les seues opcions de vida, s’hi han reapropiat i
han subvertit els silencis masculins.  Ja que, a pesar d'aconseguir cotes de poder en països en què
elles exerceixen la presidència, no  gaudeixen, a  escala social, d'una autèntica igualtat  a causa de
l'estructura conservadora de les famílies i al paper de les dones dins d'aquesta. Emmarcades dins
d'una realitat impregnada de submissió femenina i de violència, on l'única pura i casta és la Mare de
Déu de Guadalupe, patrona de les Amèriques i més enllà d'ella, totes encarnen el comportament
femení que contínuament és qüestionat per les telenovel·les i la música ranxera, les dones artistes
estudiades al llarg d'aquest curs, a més del seu propi cos, han fabricat una contrapartida des del
mateix, que denuncia el sotmetiment i la violència patriarcal, així com la culpabilitat que encara les
impregna,  en considerar el patriarcat, que es van entregar voluntàriament al conquistador, com va
fer la Malinche, figura que representa les índies fascinades per la cultura espanyola. 

Finançament o patrocini

Recursos propis (matrícules de l’estudiantat)



Publicacions 

Asparkía. Investigació Feminista, 24.  Avanços i reptes actuals per a combatre la violència de
gènere 

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

Juncal  Caballero  Guiral  (directora  de  la  col·lecció).  Paula  Carballido  i  Lidón Sancho (editores
d’aquesta edició)

Breu descripció
El present monogràfic fa una selecció d'articles que no són representatius, ni pretenen ser-ho, de la
diversitat d'enfocaments i perspectives en l'anàlisi de l'estudi de la violència contra les dones. La
justificació d'aquesta elecció respon als  objectius de rastrejar la situació actual en el tractament
institucional de la violència de gènere, corroborar l'interès i la reflexió que continua despertant des
de múltiples disciplines i, en definitiva, oferir la possibilitat que s'obrin i continuen vius els diversos
i múltiples debats sobre els quals ha discorregut definició i les propostes d'actuació per a superar
aquest problema social. 

Finançament o patrocini

Recursos propis

 Portada d’ Asparkía. Investigació Feminista, 2 4 . Avanços i reptes per a combatre la violència de gènere 



Asparkía. Investigació Feminista, 25. Dones en la societat grecoromana. Discurs i imatge 

Data

2014 

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). Rosa Monlleó Peris, Jesús Bermúdez Ramiro, i
Rubén Montañés Gómez (editors de la present edició) 

Breu descripció
Aquest número d'Asparkía naix amb l'objectiu de mostrar la situació de les dones en l'antiguitat
grecollatina. La seua importància ve determinada per un fet evident, la nostra cultura occidental
enfonsa les seues arrels en  aquest període històric.  Sense cap dubte, un millor coneixement de la
societat grecollatina, i en  aquest cas en concret del món de les dones, ens ajudarà a comprendre
millor molts dels comportaments i actituds actuals. 

Finançament o patrocini
Recursos propis

 Portada Asparkía. Investigació Feminista, 2 5 . Dones en la societat grecoromana. Discurs i imatge 



Dossiers feministes, 17, Las cultura de las cocinas. Género, cocina e identidad 

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

Dora Sales Salvador (coordinadora de la col·lecció), Nieves Alberola Crespo (editora de la present
edició)

Breu descripció
Aquest número de Dossiers reuneix un grup d'articles de diversos autors d'universitats espanyoles
que desenvolupen la seua investigació en els àmbits del gènere dels «Food Studies», investigadores
i  investigadores amb experiència  en  estudis  culturals  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 cine, el teatre, la música, entre altres. 

Finançament o patrocini

Recursos propis

Ny Zanako (Mi hija)

Data

2013 

Òrgan

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Organització

Publicacions de la Universitat Jaume I

Direcció

Rosalía  Torrent  Esclapés  (directora  de  la  col·lecció).  Tahirisoa  Ravakiniaina  Rakotonanahary
(autora d'aquesta edició) 

Breu descripció
Ni  Zanako (Mi  hija),  publicada  originàriament  en  1970,  és  la  novel·la  més  emblemàtica  de
l'escriptora Clarisse Ratsifandrihamanana (1926-1987).  Aquesta és la primera traducció al castellà
d'una novel·la malgaixa.  De fet,  és la primera traducció d'una novel·la  malgaixa a  una llengua
europea. La traducció i l'edició crítica està a càrrec de Tahirisoa Ravakiniaina Rakotonanahary. 



Finançament o patrocini

 Portada Ny Zanako (Mi hija). Col·l ecció Sendes 

A puertas entreabiertas/ Cu ușile întredeschise 

Data

2014 

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
L'Institut Universitari va entrar en contacte amb la poeta romanesa Gilda Valcan a fi de traduir un
dels seus llibres de poesia. Es tracta d'una literatura intensa que posa l’ésser humà davant de l'espill
de la seua pròpia vida. 

Finançament o patrocini

Recursos propis i Edicions Onada

 
Portada d’A puertas entreabiertas/ Cu ușile întredeschise 



Grita / Crida . Microrelatari

Data

2014 

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 (editora)

Breu descripció
Aquest microrelatari recull les aportacions realitzades en la segona convocatòria «Desafiament per a
l'eradicació de la violència contra les dones». En aquesta ocasió, quasi 90 autors i autores han escrit 
relats de 500 caràcters que contenen el rebuig de la violència que pateixen les dones, alhora que es 
presenten com un crit d'esperança. 

Finançament o patrocini

Recursos propis

Docència

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

Data

Octubre de 2013-setembre de 2014 

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

Breu descripció
El màster s'organitza i coordina des de l’IUEFGPE. S’articula al voltant dels eixos fonamentals del 
feminisme i dels 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 l’aplicació a diferents àmbits, des del científic a l'històric o artístic o literari, així 
com el psicològic, antropològic o econòmic. L’itinerari és investigador.

Finançament o patrocini

Recursos propis



MOOC Mujeres coraje 

Data

Del 13 de gener a l’11 de març de 2014 

Òrgan

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFGPE)

Organització

Institut  Universitari  d’Estudis  Feministes  i de  Gènere Purificación  Escribano  (IUEFGPE)  en
col·laboració amb el CENT 

Direcció

Carmen María Fernández Nadal i Juncal Caballero Guiral (coordinadores)

Breu descripció
Un curs pensat i dissenyat per  a les persones que volen iniciar-se en els estudis de gènere des de
l'estudi d'unes figures femenines que tenen com a característica principal el coratge. En uns casos,
aquestes figures són públiques i notòries, en uns altres casos anònimes, però en ambdós casos les
seues històries ajuden a entendre el paper que les dones han  tingut en la història. La selecció de
dones ha tingut en compte la perspectiva històrica, estètica, literària i filosòfica. 

Finançament o patrocini

 Cartell MOOC Mujeres coraje 

Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge

Introducció



 

Aquest curs acadèmic 2013/14 s'han celebrat eleccions a l’Institut de Noves Tecnologies. Durant
aquest curs s'han elegit als membres no nats del Consell i també s'ha triat al director de l'institut. 

Els membres no nats del Consell de l'Institut són aquells que representen els seus col·lectius, com
són el PAS i els investigadors en formació (becaris FPI). Com a representant del PAS ha sigut elegit
Rubén García Vidal, únic membre d'aquest col·lectiu, i com a representants dels investigadors en
formació els elegits han sigut Sergi Trilles, de la secció d'Informació Geogràfica, i Javier Ortells, de
la secció d'Enginyeria Visual.

El Dr. Filiberto Pla Bañón ha sigut reelegit director de l'Institut i també repeteix el Dr. Enrique
Tajahuerce de la secció d'Òptica com a subdirector. En primer terme, el Dr. Miguel Chover era
nomenat de nou Secretari de l'INIT, però a causa de la impossibilitat de compaginar aquesta tasca
amb les seues responsabilitats professionals, va renunciar al càrrec que va ser ocupat per la Dra.
Cristina Rebollo de la secció de Visualització Interactiva.

A part de les eleccions, aquest curs acadèmic ha destacat pel nombre d'accions encaminades a la
difusió científica i a la consecució de finançament per a continuar investigant en l'àmbit  de les
tecnologies de la imatge, abastant diverses àrees i camps científics i tècnics.

El nombre de seccions continuen sent de vuit, que inclouen totes les àrees científiques que tenen
relació amb la imatge, encara que el nombre de membres s'ha vist reduït per la convulsa situació
econòmica que estan patint les universitats:

• 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

Govern

Com ja s'ha comentat els membres dels òrgans de govern s'han modificat i són:
• El Consell d’Institut constituït per:
• el director: Filiberto Pla

• el subdirector: Enrique Tajahuerce
• el secretari: Cristina Rebollo

• personal investigador propi
• professorat adscrit a l’Institut

• el representant del PAS: Rubén García Vidal 
• els representants del personal d'investigació en formació: Sergi Trilles i Javier Ortells.

• La Junta Permanent està formada per:

• el director
• el subdirector

• la secretaria



• els representants de les diverses seccions.

• Els representants de les seccions són:

• Visualització Interactiva: Miguel Chover, substituint Inmaculada Remolar
• Informació Geogràfica: Joaquín Huerta

• Aprenentatge Automàtic i Reconeixement de Patrons: José Salvador Sánchez
• Modelització Matemàtica i Imatge: Vicente Cervera

• Enginyeria Visual: Raül Montoliu Colás
• Òptica: Jesús Lancis

• 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

El nombre de membres de l'institut s'ha vist reduït considerablement en el nombre de contractats a
càrrec de projectes i de becaris.

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

• Personal becari FPI i FPU (4)

Rubén Fernández Beltrán

Sergi Trilles Oliver

Javier Ortells Lorenzo

• Personal contractat doctor de suport a grups (PICs) (4)

Luis Martínez León



Pedro Latorre Carmona

Vicente Palazón González

Jesús Gumbau Portalés

Sven Casteleyn

• PDI contractat en projectes d’investigació (CICYTs, CONSOLIDER, Europeus, etc.) (8)

Omel Mendoza Yero

Raúl Martínez Cuenca

Joaquín Torres Sospedra

Luis Enrique Rodríguez Pupo

Eva Salvador Balaguer

• Personal PAS (1)

Rubén Garcia Vidal

• Becaris i becàries (7)

Ángel Hernández Górriz 

Joan Pere Avariento Vicent

David Rambla Risueño

Diego Gargallo Tarín

Roberto Medeiro Martín

• Col·laboradors i col·laboradores (11)

Mauricia Benedicto Bordonau

Carlos Granell Canut

Projectes

La consecució de finançament per desenvolupar projectes d'investigació continua sent difícil, ja que
la situació econòmica general encara no és bona. Encara així, s'han presentat propostes al programa
europeu del  Setè  Programa Marc  i  del  H2020,  a  les  convocatòries  del  Ministeri  d'Economia  i
Competitivitat, de la Generalitat Valenciana i a les accions del Pla de promoció de la investigació de
l’UJI. I encara que no totes les propostes han triomfat sí que s'han aconseguit alguns projectes.

La relació de projectes en els quals ha participat l'Institut durant aquest curs 2013/14 és:

ERMES - AN EARTH OBSERVATION MODEL BASED RICE INFORMATION SERVICE



Técnicas de Microscopia Multifotón Mediante Holografía Digital con Laser de Femtosegundo. 
Aplicaciones a la Formación de Imágenes Biológicas y Médicas.

Isoperimetria extrínseca, crecimiento del volumen y topología de subvariedades en una variedad 
con un polo. Aplicaciones a la teoria de la información cuántica

PERCEPCIÓN - INTERACCIÓN DE INDIVIDUOS CON SISTEMAS DE INTERACCIÓN 
REMOTOS

Grupos topológicos y sus aplicaciones a los códigos de grupo

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

Ciudades Saludables

Características locales de segundo orden en procesos estocásticos espacio-temporales. 
Aplicaciones en Epidemiología y Medio Ambiente

Identificación biométrica mediante fusión de análisis facial y de la forma de andar. Aplicación a 
problemas en entornos reales

CITYBENCH - ESPON CITYBENCH FOR BENCHMARKING EUROPEAN URBAN ZONES

DISPOSITIVOS FOTÓNICOS AVANZADOS PARA FORMACIÓN DE IMAGEN Y 
PROCESADO DE MATERIALES 

A més d'aquests projectes que ja estan en marxa, recentment s'han publicat resolucions en les quals
es confirma l'adjudicació de finançament per a cinc projectes més de caràcter nacional.

Contractes 

Les col·laboracions amb les empreses és un dels temes que més s'ha vist afectat per la greu crisi
econòmica, ja que s'ha deixat d'invertir en R+D+I encara que se sap que aquest serà un dels motors
que impulsen la nova economia. Per aquesta raó, la col·laboració amb empreses ha sigut puntual.

Activitats de formació i divulgació

L'INIT ha canviat l'estratègia a l'hora de fomentar la formació i divulgació científica, si fins ara
s'organitzaven seminaris periòdicament que eren impartits per membres de les seccions, ara s'ha
passat a finançar accions concretes per a les quals els membres sol·liciten finançament.

Entre les accions que s'han finançat es troben:

– Assistència a jornades divulgatives sobre Horitzó 2020

– Inscripcions a congressos científics

– Invitacions a científics de reconegut prestigi

– Material informàtic per a cursos de formació

– Etc.

Com cada any, en les instal·lacions de l'INIT van tindre lloc les classes del màster Erasmus Mundus
de Tecnologies  Geoespacials.  Aquest  és un màster  impartit  per  un consorci  de tres  universitats
europees: la Universitat Jaume I, la Westfälische Wilhelms-Universität Münster i la Universidade
Nova de Lisboa. 

Una  altra  activitat  de  formació  desenvolupada  dins  de  l'INIT va  ser  un  Taller  d'Introducció  a
Arduino que  van organitzar  les  seccions  d'Enginyeria  Visual  i  Informació  Geogràfica.  Aquesta



última secció també va preparar un curs titulat “Indoor Navigation from a Cognitive Perspective”. 

Un altre curs que va organitzar la secció d'Informació Geogràfica va ser “The software factory” que
va ser  impartit  pel  professor  invitat  del  màster  en  Tecnologies  Geoespacials  Ignacio  Guerrero.
Aquesta sessió va revisar el procés i les qüestions relacionades amb la producció de programari per
a un mercat global. Es va basar en l'experiència del presentador que treballa amb les companyies
globals d'Intergraph, PCI Geomàtica i Rolta India Ltd. El contingut var ser genèric tot i que els
exemples provenien de les principals companyies geoespacials.

Congressos i jornades
• XIII Jornada de Videojocs UJI

Data: del 3 al 5 de desembre
Lloc: Espaitec 2

Organització: INIT i Espaitec
Descripció: en aquesta nova edició es van desenvolupar diversos tallers amb les últimes 
novetats de la indústria. 

El dia 3 va ser el torn del desenvolupament de jocs en el núvol i el 4 es va ensenyar com 
començar a utilitzar NLKEngine. 
El  dijous  5  de  desembre  es  va  comptar  amb  la  participació  d'experts  del  sector  d’àmbit
nacional.  A través d'una jornada amb conferències i  una taula rodona per al  debat,  es van
abordar temes sobre com crear una empresa de videojocs a Espanya, la gràfica i creativitat del
sector, o la relació cada vegada més estreta entre empresa i videojocs.

• 17th AGILE Conference on Geographic Information Science

Data: del 3 al 6 de juny
Lloc: FCJ, UJI, Castelló

Organització: UJI, INIT i GEOTEC amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló, GIM 
International i Geoconnexion. Els espònsors van ser les empreses ESRI International, ESRI 
España, UBIK, Google, FHC25, Geodan, Prodevelop, 52north y ATOS
Descripció:  conferència  centrada  enguany  en  el  paper  que  la  tecnologia  i  les  ciències
d’informació  geogràfica  poden  exercir  per  a  connectar  universitats,  centres  d’investigació,
indústria, govern i ciutadans en l’era de la informació digital.

El programa oferia tallers, sessions magistrals, presentació de treballs i cartells que han permès
compartir  idees  i  explorar  la  investigació  en  curs  i  els  futurs  desenvolupaments.  Aquest
esdeveniment també busca facilitar el contacte entre el món acadèmic, la indústria i els governs
interessats  en  la  promoció  de  l’ensenyament  de  la  informació  geogràfica  i  les  activitats
d’investigació en l’àmbit europeu.

• Hybrid Play Game Jam
Data: 13, 14 i 15 de juny de 2014

Lloc: Espaitec 2
Organització: Secció Visualització Interactiva

Descripció: La Hybrid Play Game Jam és una marató de desenvolupament de videojocs que es 
va celebrar els dies 13, 14 i 15 de juny a l’Espaitec 2 de Castelló i en qualsevol altre punt del 
món mundial en què va coincidir una connexió a Internet i ganes de fer jocs. 
Va estar dirigida a aficionats als videojocs, desenvolupadors principiants i experimentats, 
l'objectiu va ser promoure el moviment Open Software, celebrar l'explosió de creativitat que 



suposa donar forma a idees a través de videojocs, i reivindicar els molts valors inherents als 
aquests més enllà d'un producte d'entreteniment.

Aquestes jornades van estar promogudes per HybridPlay, Gamesonomy i van ser organitzades 
per Indeorama amb la col·laboració d’Espaitec, UJI, INIT i DevelUp
 

• II Jornades de Disseny i Programació Mòbil
Data: 18 i 19 de juny

Lloc: ESTCE
Organització: UJI, EmotionalApps, GEOTEC

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 va estar adreçada a tota la comunitat universitària, encara que centrada en aquells 
estudiants 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.

Productivitat científica

L'Institut  de  les  Noves  Tecnologies  de  la  Imatge  continua  amb  els  esforços  d'altres  anys  i  la
publicació d'articles d'investigació i el desenvolupament de nous projectes d'investigació són dos
dels pilars on se sustenta l'existència de l'Institut.

Aquest  esforç  és  reconegut  i  s’aconsegueix  publicar  en  les  més  prestigioses  revistes  i  obtenir
finançament públic per a les investigacions.

Publicacions

Aconseguir  que  els  articles  redactats  pels  membres  de  l'INIT  siguen  publicats  en  revistes  i
publicacions de caràcter internacional i 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, i aquests són part dels objectius bàsics de l'Institut. 

El nombre de publicacions ha sigut menor durant aquest curs entre altres motius pel menor nombre
de membres que té l'INIT, encara així la publicació de resultats  científics sorgits  dels  projectes
d'investigació ha sigut considerable i s'ha aconseguit publicar durant l'any 2013 i  fins a la data
d’aquest informe el 2014 un total de 105 publicacions: 54 articles, 41 ponències a congressos, 5
llibres i 5 capítols de llibre.

Tercera convocatòria del Programa de foment de projectes de prova de concepte

Aquest curs acadèmic s'ha presentat la tercera convocatòria del 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. 

A més, aquest any es fa obligatori la presentació d'un prototipus o una demo que posteriorment puga
ser utilitzada com a demostració de les investigacions que es fan a l'institut.

Els dos projectes que s’han triat aquest any són:

• Senviro:  Sense our ENVIROnment  de les seccions Informació Geogràfica i Imatge i  Modelització



Matemàtica. 

Resum: el projecte té com a objectiu la creació d'un dispositiu de baix cost que aglutine diferents
sensors  mediambientals,  amb  els  quals  es  formarà  una  xarxa  de  dispositius  capaç  d'oferir  els
mesuraments en temps real. Aquest dispositiu oferirà un accés àgil i interoperable als mesuraments.
Les dades obtingudes dels sensors seran analitzades per a l'obtenció de mapes de predicció espacial i
variació temporal seguint noves metodologies de modelització.

• Csurf3D:  Reconstrucción  de  superficies  3D  mediante  técnicas  de  imagen  computacional  con
fotodetectores puntuales de les seccions Òptica i Enginyeria Visual. 

Resum:  les  tècniques  computacionals  de  formació d'imatges  amb un sol  píxel  permeten obtenir
imatges multidimensionals d'una escena 3D amb gran simplicitat i  versatilitat.  A més,  estan ben
adaptades per a combinar-les amb tècniques de determinació de la forma 3D d'objectes basades en
l'adquisició de múltiples imatges, com ara l'estereoscòpia, les tècniques de shape-fromshading (SFS),
o la fotometria estèreo. 

En aquest projecte es desenvoluparà un dispositiu per a la determinació de la forma d'objectes 3D
mitjançant tècniques d'imatge computacional amb fotodetectors puntuals. El dispositiu es basa en la
projecció seqüencial  de patrons sobre l’objecte d'estudi  i  la  lectura sincronitzada de la intensitat
lluminosa  proporcionada  per  un  o  dos  fotodíodes.  Algorismes  de  compressive  sensing  (CS)
permetran reconstruir imatges de l'escena amb diferents perspectives o condicions d'il·luminació.
Les superfícies 3D es determinaran mitjançant tècniques de SFS o de fotometria estèreo. 

Aquest dispositiu servirà com a prova de concepte per a desenvolupar posteriorment un projecte de
recerca competitiu relacionat amb l’obtenció d'imatges multidimensionals amb detectors puntuals.

 Objectius

Un curs més, l'INIT com a institut, els seus membres de forma individual i els grups d'investigació
que el formen, han intentat contribuir a la millora social a través de les seues investigacions, i
aquest  continua sent  el  principal  objectiu  de la  seua renovada direcció.  L'INIT intenta  afavorir
l'activitat  científica dels seus membres  i  permetre  una transferència  tecnològica que de manera
individual seria molt més difícil d'aconseguir.

A pesar  de la  situació econòmica que afecta  tot  el  teixit  investigador,  es  continua aconseguint
finançament per a desenvolupar projectes capdavanters i de gran envergadura; aquest finançament
també permetrà contractar nous investigadors i augmentarà la possibilitat de redactar nous articles
que es presentaran a les publicacions i congressos més influents.

Per  descomptat,  sense  deixar  de  costat  la  formació,  ja  que,  abans  de  tot,  l'INIT és  un  institut
universitari.

Institut Universitari del Dret del Transport

Congressos nacionals 

Seminari: Qüestions actuals del Dret Marítim

Data

16 de desembre de 2013

Òrgan



Institut Universitari de Dret del Transport de la Universitat Jaume I (IDT)

Organització

Achim Puetz.

Direcció

María Victoria Petit Lavall.

Breu descripció

Les dues taules redones, a les quals van participar especialistes nacionals i estrangers de reconegut
prestigi,  tractaren  qüestions  tan  rellevants  com  ara  les  assegurances  obligatòries,  el  transport
internacional  de  mercaderies,  l'aplicació  del  dret  de  defensa  de  la  competència  als  transports
marítims,  la navegació esportiva o els contractes de creuer turístic.  Es va aprofitar  l'acte per al
lliurament del  V Premi IDT-Fundació Cooperatives de la Província de Castelló al millor article
doctrinal i monografia en matèria de transport. 

Finançament o patrocini

BP Oil, Ministeri d'Economia i Competitivitat, Fundació Cooperatives de la Província de Castelló.

Premis

Un equip format per set estudiants de Dret de l'UJI i tutoritzat pels membres de l'Institut de Dret del
Transport Internacional Achim Puetz i Maria Victòria Petit Lavall, va obtenir el segon lloc en el
Premi Albert H. Kritzer al Millor Escrit de Demanda en el marc de la VI Competició Internacional
d'Arbitratge  i  Dret  Mercantil  (MOOTmadrid  2014),  on  participaven  equips  procedents  de  22
universitats nacionals i estrangeres, distinció compartida amb l'equip de la Universitat  Pablo de
Olavide. 

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau

Memòria de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau 

L'Institut  Interuniversitari  de  Desenvolupament  Social  i  Pau  (IUDESP)  es  constitueix  per  a  la
recerca,  docència  i  sensibilització  sobre  temes  relacionats  amb  la  pau,  la  comunicació  i  el
desenvolupament  social.  En  les  seues  activitats  l'IUDESP  intenta  transmetre  valors  de  pau,
solidaritat i diversitat entre les persones, les cultures i els pobles, i vol contribuir, amb el seu treball,
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’àmbit estrictament local i
mantenint el caràcter transversal de la perspectiva de gènere.



         Investidura dels doctors que han obtingut el premi extraordinari de doctorat 2013/14 

1. Formació

Cada any es duen a terme diferents activitats amb l'objectiu de millorar la formació acadèmica i
investigadora dels seus membres i estudiants. Entre aquestes activitats de formació podem destacar
el programa de doctorat, els seminaris d'investigació permanent, cursos d’estiu, congressos i altres
cursos de metodologia d'investigació.

1.1 Doctorat

El programa de doctorat  en Estudis Internacionals de Pau,  Conflictes i  Desenvolupament,  amb
Menció cap a l'Excel·lència per al període 2011-14, ha obtingut la verificació favorable per part del
programa VERIFICA de l'ANECA que regula els ensenyaments oficials de doctorat.

Actualment, en aquest programa hi ha matriculats 78 estudiants internacionals en fase d'investigació
i elaboració de les seues tesis.

Al mes de febrer de 2014 s'ha defensat una tesi doctoral amb menció internacional d'una estudiant
provinent de Mèxic.

Dos dels doctors que van defensar les tesis el darrer curs acadèmic, Sofia Herrero (de Castelló) i
Álex  Arévalo  (de  Xile),  han  sigut  guardonats  amb  el  premi  extraordinari  de  doctorat  en  la
convocatòria del curs 2013/14.

 1.2 Seminaris permanents

Relació de seminaris per data:
• 30 d'octubre de 2013. Metodologies d'anàlisi per a xarxes socials, impartir per Álex Arévalo i 

Alessandra Farné, membres de l'IUDESP. 

• 22 de novembre de 2013. Gestors bibliogràfics per a la investigació: Mendeley, en 
col·laboració amb la biblioteca de la Universitat Jaume I.

• 13 de desembre de 2013. La condició de víctima: conceptualització i representació, jornada 
d'investigació organitzada per Vicent Benet, membre de l'IUDESP. 

• 24 de gener de 2014. Aganaktismenon a la plaça Sintagma, impartit per Alberto García (UJI).



• 24 de gener de 2014. De víctimes a indignats en els moviments socials de Llatinoamèrica, 
impartit per Fabricio Forastelli, investigador extern de l'IUDESP de la Universitat de Buenos 
Aires.

• 28 de febrer de 2014. Indicadors socials i cultura de pau, a càrrec de Juan Codorniu de l'Institut
de Pau i Conflictes de Granada.

• 7 de març de 2014. Drets humans i empreses el problema de l'accés a la justícia, impartit per 
Maria Chiara Marullo, estudiant de doctorat.

• 23 de maig de 2014. Comunicació, activisme en línia i participació ciutadana, amb la 
intervenció d'Andreu Casero i Ramón Feenstra, professors de l'UJI.

• 6 de juny de 2014. El fenomen de la indignació: una aproximació des de l'antropologia 
aplicada, impartit per Juliana Olave, investigadora colombiana.

1.3 Cursos

En el marc de la programació dels Cursos d'Estiu de l'UJI, investigadors de l'IUDESP han organitzat
dos cursos:

• Comunicació i educació per al canvi social, emmarcat en les activitats del seu projecte 
d'investigació del MINECO.

• El cine espanyol en la cultura actual: nous models de gestió i creació.

2. Investigació

Es duen a terme els projectes d'investigació següents:
• Projecte CSO2012-34066. Avaluació i indicadors de sensibilitat moral en la comunicació 

actual dels moviments socials. Es desenvoluparà de l'1 de febrer al 31 de gener de 2016. 
Investigadora principal: Eloísa nos Aldás. Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)

• 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 de l'1 de febrer de 2013 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, de l’1 de gener de 2013 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
l'UJI continua com a grup consolidat, distingit pel seu alt rendiment. 

3. Comunicacions

Investigadors de l'IUDESP intervenen habitualment en reconeguts congressos. Cal destacar:
• Amador Iranzo i Álex Arevalo van fer dues comunicacions al voltant del 15M i la premsa en el 

Congrés Mundial de Comunicació Iberoamericana que va tindre lloc a la Universitat del Minho
a Braga (Portugal).

• Eloísa Nos va presentar la comunicació Activisim, Transmedia Storytelling and Empowerment 
en la International Conference on Conflict, Terrorism and Society que va tindre lloc a la 
Universitat Kadir Has d'Istambul en el tema central New Media Politics; Conflict, Activism 
and Security.



4. Publicacions

Dins les diverses publicacions realitzades pels diferents membres de l'IUDESP destaquem:
• ARÉVALO SALINAS, Álex Iván (2014): “El rol de la prensa escrita en la reproducción de la 

violencia en el conflicto entre Chile y Perú. Propuestas de paz desde la comunicación”, Revista
de Estudios Sociales, 48, 151-164. 

• NOS ALDÁS, Eloísa (2013): “Public Disourses for Nonkilling Societies”, in PIM, Joám Evans
(ed.): nonkilling Media, honolulu, Ha, Center for Global Nonkilling, 93-117.

• PINAZO CALATATUD, Daniel i Eloísa NOS ALDÁS (2013): “Developing Moral 
Communication Research, first published on June 18, 2013. DOI: 10.1177/0093650213490721.

• BENET, Vicente (2013): “The Victim in World War I Antiwar Films”, Peace Review: A 
Journal of Social Justice, 25(3), 392-397. DOI:10.1080/10402659.2013.816564.

• NOS ALDÁS, Eloísa y Daniel PINAZO (2013): “Communicaction and Engagement for Social 
Justice”, Peace Review: A journal of Social Justice, 25(3), 343-348.DOI: 10.1080/10402659.

2013.816552.
• IRANZO, Amador y Alessandra FARNÉ (2013): “Occupy Movements in the Media”, Peace 

Review: A journal of Social Justice, 25(3), 384-391. DOI:10.1080/10402659.2013.816563.

• GÁMEZ FUENTES, Mª José (2013): “Nonkilling Media from a Gender Perspective”, in PIM, 
Joan Evans (ed.): Nonkiling Media, Honolulu, Ha, Center for Global Nonkilling, 173-787.

• PARÍS ALBERT, Sonia (2013): “Philosophy, Recognition, and Indignation”, Peace Review: A 
Journal of Social Justice, 25(3), 336-342.DOI:10.1080/10402659.2013.816550.

• COMINS MINGOL, Irene i Sonia PARÍS ALBERT (2013): “Los desafíos de la Neurociència: 
un análisis desde la Filosofía para la Paz” en Convergencia Revista de Ciencias Sociales, nº62, 
107-133.

• PARÍS ALBERT, Sonia i Irene COMINS MINGOL (2013):”Epistemological and 
Antropological Thoughts About Neurophilosphy: An Initial Framework”, Recerca, Revista de 
Pensament i Anàlisi, núm. 13,63-84.DOI:10.6035/Recerca.2013.13.

• RAGA GIMENO, Francisco (2013) “Comunicación interlingüística e intercultural en la 
atención en salud reproductiva con mujeres de origen marroquí.” Revista de Comunicación y 
Salud. Vol.3, núm. 1, pp. 5-17, ISSN: 2174-5325 (imprès); 2173-1675 (electrònic). 

• DE MIGUEL, Jordi i SANTOLINO Montse (2013): Càmera, llums, interacció!. Manual de 
comunicació associativa en temps 2.0. Guia de comunicació publicada amb la col·laboració del
centre Torre Jussana de l’Ajuntament de Barcelona.

• CALVO, Jordi (2013): “Banca armanda vs Banca ética”. Imforme publicat.
• NOS ALDÁS, Eloísa, (2013): article publicat al blog Paz en construcción, del diari El País.

• ARÉVALO SALINAS, Álex Iván, (2013): publicació dels resultats de la seua tesi doctoral en 
la revista Estudios Sociales, indexada en ISI Social Science Citationa Index.

• En el marc del projecte e-comsoc, el IUDESP ha col·laborat amb Commons – Revista de 
Comunicación y Ciudadania Digital, en un monogràfic de comunicació i canvi social.



Biblioteca
Durant el curs 2013/14 la biblioteca ha continuat donant servei i suport a la investigació i docència
per a tota la comunitat universitària, a més d’estar participant i col·laborant, en l’àmbit intern, amb
altres serveis i departaments i en l’àmbit extern, s’ha col·laborat i en alguns casos liderat grups de
treball d’abast nacional.

Entre els fets més rellevants del servei de la Biblioteca durant aquest curs ens centrarem en cinc
aspectes: dades, cooperació, qualitat, tecnologia i activitats.

Pel que fa a les dades, la Biblioteca ha augmentat, si les comparem amb el curs 2012/13, en el
servei de préstec interbibliotecari, que s’ha incrementat en un 18,91%, així com en el servei de
formació  en  el  nombre  d’usuaris,  amb un increment  del  15,5% i  en  revistes  electròniques,  un
8,35%. En canvi,  hi  ha hagut una lleugera disminució,  si  les comparem amb el  curs acadèmic
anterior,  en  l’adquisició  de  revistes  i  llibres  en  paper.  Tendència  que  continuarà,  ja  que  s’està
apostant cada vegada més per les compres digitals tant de revistes com llibres electrònics.

Respecte a la cooperació, la Biblioteca ha estat participant en els diversos grups de treball de l’àrea
de biblioteques del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) del qual formem part. A
més, la biblioteca UJI està coordinant en l’àmbit nacional la Línia 3 del III Pla estratègic 2020 de
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). En l’àmbit internacional el CDE (Centre
de Documentació Europea) de la nostra universitat ha estat elegit per la Comissió Europea com a
centre de bones pràctiques entre tots els centres de la Unió Europea. Cal destacar en l’àmbit de la
cooperació bibliotecària l’acord de col·laboració, que està signant-se entre tots els rectors de les
cinc biblioteques universitàries públiques valencianes que permetrà, en principi, a tot el personal
docent i investigador de les cinc universitats poder fer ús del servei de préstec en qualsevol de les
cinc  universitats.  Aquests  acords  s’estendran  en  altres  àmbits  d’adquisicions  consorciades,
repositoris institucionals o formació entre professionals.

Un altre aspecte és el de la qualitat, la Biblioteca UJI des del 2004 està renovant el certificat ISO
9001 que permet avaluar tots els processos del servei. En el curs 2013/14 la Biblioteca ha passat
favorablement  les  dues  auditories  que  es  realitzen  anualment.  A més,  hem  estat  present  en
pràcticament  totes  les  renovacions  d’acreditacions  de  màsters,  en alguns  casos  amb visites  del
comitè avaluador a la biblioteca o informació documental.

Un altre paràmetre triat és la tecnologia i aplicacions. Després d’un any de funcionament s’han
consolidat com a canal d’informació les xarxes socials 2.0 de la biblioteca, amb la creació dels
blogs de la biblioteca i del Sedas (Arxiu Digital Espanya-Unió Europea). Durant aquest curs s’han
creat dues comunitats noves en el repositori institucional: Normes de Castelló, amb la col·laboració
de l’Institut d’Estudis Catalans a Castelló i el Servei de Llengües i Terminologia, i l’altra ha estat la
Biblioteca Històrica de Castelló.  A principis d’any 2014 es va implementar a tota la Universitat el
gestor de bibliografia Mendeley Premium i es varen donar cursos de formació entre el professorat i
estudiants. 

Un altre aspecte ha estat la presentació de l’eina de descobriment Summon, que permet cercar en un
únic portal tots els recursos documentals disponibles de la Universitat (llibres, revistes, bases de
dades, documents del repositori, articles de premsa, etc.). També s’ha actualitzat a la versió 3.2 del
programari Dspace del repositori institucional.

El  passat  23  d’abril,  Dia  Internacional  del  Llibre,  es  va  presentar  la  nova  pàgina  web  de  la
biblioteca amb nous continguts, format i noves funcionalitats. 

Pel que fa a les activitats, cal destacar la participació de personal de la Biblioteca en els cursos
transversals, sobre identitat digital i coneixement i maneig de bases de dades, en la recent Escola de



Doctorat de l’UJI. També des de fa alguns anys, cal esmentar la participació de la Biblioteca UJI en
les  jornades  de  foment  de  la  investigació  organitzades  per  la  Facultat  de  Ciències  Humanes  i
Socials.

I. DADES DE LA BIBLIOTECA

Adquisicions de llibres en paper 14.212 

Adquisicions de revistes en paper 914

Préstec de llibres i audiovisual 151.329

Préstec interbibliotecari 3.873

Revistes electròniques 61.146

Llibres electrònics 48.880

Telepréstecs 3.217

Documents digitalitzats en el repositori 3.756

Usuaris en sessions de formació 3.870

Llibres al catàleg de la biblioteca 570.063

Documents en el repositori 15.694

II. ADQUISICIONS I CATALOGACIÓ

En  el  curs  acadèmic  2013-2014  s’ha  incorporat  al  fons  de  la  biblioteca  un  total  de  14.212
monografies en diferents suports, dels quals s’han adquirit per compra 10.831 (76%), han ingressat
per donacions 3.111 (22%) i  per intercanvi amb altres institucions un total de 270 (2%).

 

 Del total de les 10.831 monografies rebudes per compra 1.077 títols són en format digital, els quals
representen un 10%. 



 

Revistes en curs 

Revistes en paper (subscripcions) 892

Revistes en paper (intercanvi-donació) 22

Revistes electròniques 52.146

Revistes en paper (subscripcions)

Durant  el  curs  hem rebut  un  total  de  914 títols,  892 per  subscripció  i  22  per  intercanvi  amb
publicacions de la universitat i donació (hem comptabilitzat només els títols rebuts per intercanvi i
donació amb continuïtat).

Respecte als títols en format electrònic, durant el curs hem comptat amb l’accés a 52.146 títols,
corresponents a subscripcions i accés obert.

Bases de dades

La biblioteca gestiona l’accés a 95 recursos electrònics que corresponen a bases de dades i portals
de revistes i llibres electrònics. 

64 d’aquests recursos són subscripcions i la resta són d’accés obert.

Procés tècnic

• Registres bibliogràfics: 354.392 

• Registres d’exemplars: 570.063
• Registres de holding: 7.227

 

La catalogació es va realitzar, com en anys anteriors, amb els següents estàndards:

Format bibliogràfic: Marc21



Descripció bibliogràfica: ISBD

Punts d’accés: Anglo-American Cataloging Rules

Encapçalaments de matèria: LEMAC / LCSH

Classificació sistemàtica: Library of Congress Classification

Els registres introduïts al catàleg durant el curs són:
• 8.405  registres bibliogràfics

• 12.877 registres d’exemplar
• 7.227 Holdings

La biblioteca ha participat en els següents projectes de catalogació: 
• Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, amb el CSUC (Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya

• CANTIC per a la normalització d’encapçalaments d’autoritats en català, de la Biblioteca de 
Catalunya, amb el CSUC

• Catàleg col·lectiu de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) 

Dades de préstec del sistema Millennium durant el curs 2013/14 (llibres i equips)

• Préstecs: 119.479

• Renovacions: 31.850
• Total: 151.329

Un  5  % dels  préstecs  s’han  efectuat  en  les  màquines  d’autopréstec  situades  al  vestíbul  de  la
biblioteca (7.925 préstecs, 5.392 devolucions i 375 renovacions).

Cal  destacar  que  durant  el  curs  s’han  fet  39.843  préstecs  d’equips  (principalment  ordinadors
portàtils), xifra que suposa un 33% del total.

També s’han efectuat 1.364 préstecs de material de la docimoteca, un 1,14% del total de préstecs.

Formació d’usuaris
• Nombre de sessions i visites: 141

• Nombre de participants: 3.870

En aquest curs cal destacar la formació realitzada respecte al  gestor bibliogràfic Mendeley,  i la
participació de la biblioteca a les Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències
Humanes i Socials, i a les conferències i tallers de la I Escola de Doctorat.

Biblioteca Digital



Durant el curs la biblioteca ha proporcionat accés a  95 recursos, corresponents a:

Bases de dades subscrites: 64

Bases de dades accés obert: 31

Portals de revistes electròniques (text complet): 16

Portals de llibres electrònics (text complet): 12

Títols de revistes electròniques (text complet): 61.146

Títols de llibres electrònics amb llicència: 48.880

Como en anys anteriors, la nostra Universitat ha participat en l’adquisició consorciada de recursos
electrònics del programa Biblioteca Digital  del CBUC i també en els acords de la FECYT per
l’accés als portals Web of Knowledge i Scopus. 

Enguany no s’han adquirit nous recursos, però hem canviat l’eina de resolució d’enllaços a 360link,
en  compte  de  SFX.  Les  diferències  en  les  dades  estadístiques  respecte  al  curs  anterior  estan
relacionades amb aquest canvi de plataforma, que considera com a llibres alguns documents amb
periodicitat que SFX comptabilitzava com a revistes. 

Al desembre de 2013 es va subscriure l’eina de descobriment Summon per a fer cerques simultànies
en quasi tots els recursos electrònics que formen part de la Biblioteca Digital, incloent-hi també el
catàleg i el repositori UJI.

A l’octubre de 2013 el CBUC va acordar donar de baixa la subscripció al gestor de referències
bibliogràfiques REFWORKS per a 2014, i substituir-lo per Mendeley, un altre gestor molt valorat
per  la  comunitat  investigadora.  Es  va  signar  un  acord  amb l’empresa  Elsevier,  responsable  de
Mendeley, per donar accés premium als investigadors de les biblioteques del CBUC. Els mesos de
novembre i desembre es va difondre el nou programa a la Universitat. Quan es va iniciar el procés,
hi havia 156 comptes d’usuari de la Universitat Jaume I en Mendeley i a data 30 de juny de 2014 els
comptes actius són 1.147.

III. PRESTEC INTERBIBLIOTECARI I TELEPRÉSTEC

Durant  aquest  curs acadèmic 2013/14,  la  Secció d’Obtenció de Documents  de la  Biblioteca ha
tramitat un total de 3873 comandes de préstec interbibliotecari.

Si  fem  una  anàlisi  d’aquestes  dades,  observem  que  de  les  3873  comandes  un  total  de  2953
corresponen a sol·licituds realitzades pels nostres usuaris a altres biblioteques(76,24%) i la resta,
920 comandes (23,76%) corresponen a sol·licituds rebudes des de l’exterior.

Fent una anàlisi de les dades, observem que de les 2953 comandes fetes per nosaltres, un 52,62%
corresponen a peticions de còpies d’articles de revista o separates i capítols de llibre i la resta, un
47,37%, 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 46,60%. 

 

Hem de fer constar que més del 80% del material sol·licitat arriba a l’usuari abans de deu dies
naturals des de la sol·licitud.

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 dins del Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes i amb més de dos centenars de
documents  servits  per  cadascuna,  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, 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 Zürich o la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.



 

Si fem una anàlisi de les dades que tenim com a biblioteca subministradora, de les 920 comandes,
observem que un 34,23% corresponen 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 95 % de les comandes se serveixen abans de sis
dies des de la sol·licitud,  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 de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, totes membres del
CBUC, i altres com la Universitat Abat Oliba, la Universitat Carlos III de Madrid, la Universitat
Pública de Navarra o la Universitat del País Basc, entre d’altres.

  

També hem rebut comandes, tant de còpies de documents com de préstec d’originals, d’universitats
estrangeres  com  la  University  of  Massachussets,  la  Princenton  University  Library  entre  les
universitats americanes, la Universitat de Coimbra, diverses biblioteques de l’Instituto Cervantes
arreu del món o la University of Alberta i la University of Calgary de Canadà.

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 de la biblioteca. 

Pel  que  fa  al  servei  de  telepréstec  s’han  realitzat  durant  el  curs  2013/14  un  total  de  3.217
transaccions.

IV. CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA

El Centre de Documentació Europea (CDE) posa a disposició de la comunitat universitària i de la
societat en general el seu fons especialitzat. Ofereix els serveis de recerca documental, consulta a



sala  i  obtenció  de  documents.  El  CDE forma part  de  la  xarxa  Europe  Direct  de  la  Comissió
Europea.

El  2012 i  2013 el  principal  objectiu  del  CDE ha  estat  consolidar  Arxiu  Digital  Espanya-Unió
Europea (Sedas) que és una comunitat del repositori institucional UJI. 

El CDE de la Universitat Jaume I ha estat elegit, per la Comissió Europea, com a exemple de bones
pràctiques, entre tots els CDE de la Unió Europea i en l'Informe Anual 2012 (publicat el 2013) de la
xarxa  Europe  Direct,  es  recull  una  entrevista  a  Elvira  Aleixandre  Baeza,  documentalista  i
responsable del CDE.

 

European Commission. Europe Direct: Annual Report 2012 p.8.

El motiu principal d'aquesta elecció de la Comissió Europea ha estat que el CDE de l'UJI va crear i
liderar Arxiu Digital Espanya-Unió Europea, aquest arxiu recull documents rellevants, en tots els
formats -text, imatge, àudio, vídeo- sobre Espanya i la Unió Europea, actualment dispersos en els
fons  bibliogràfics  de  diverses  institucions.  També  recull  la  producció  intel·lectual  de  les
universitats, principalment espanyoles, en la matèria. 



  

 Logotip d’Arxiu Digital Espanya-Unió Europea (Sedas)

En  Sedas  participen  vint  universitats  espanyoles,  la  Representació  de  la  Comissió  Europea  a
Espanya i la Secretaria d'Estat per a la Unió Europea (Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació). 

• El 18 d'abril de 2013 el CDE de l'UJI va presentar, al Ministeri d'Afers Exteriors i de 
Cooperació, Arxiu Digital Espanya-Unió Europea a representants dels diferents ministeris. 
Arran d'aquesta presentació es va unir al projecte la Biblioteca de l'Escola Diplomàtica. 

• Els dies 19 i 20 de maig de 2014, el Comitè Tècnic d'Arxiu Digital Espanya, liderat per la 
Universitat Jaume I i format per la Universitat Carlos III, la Universitat CEU San Pablo, la 
Universitat Francisco de Vitòria, la Universitat Politècnica de Madrid, la Secretaria d'Estat per 
a la Unió Europea i la Representació de la Comissió Europea, es va reunir a la Universitat 
Jaume I, i, va ser rebut pel vicerector d'Investigació i Postgrau, professor Antonio Barba Juan.

Durant el curs a què fa referència aquesta memòria a més del lloc web http://sedas.uji.es, hem obert
les xarxes socials. 

Facebook: https://www.facebook.com/ArchivoDigitalESUE



  

Arxiu Digital Espanya-Unió Europea a Facebook

El  blog:  http://archivodigitalesue.wordpress.com/  està  obert  a  col·laboracions  de  professors  i
professionals  que  vulguen  publicar  sobre  la  matèria  Espanya-Unió  Europea  en  totes  les  seues
vessants. 

I, finalment, un compte a Twitter: ADEspañaUE

 

Arxiu Digital Espanya-Unió Europea a Twitter

Destaquem, a més, en aquest període les qüestions següents: 
• El 23 d’abril de 2014: inauguració del nou lloc web de la Biblioteca i per tant, es van renovar 

totes les pàgines del Centre de Documentació Europea a la nova plataforma Upo. 
• Renovació del certificat ISO que evidencia la conformitat del sistema de gestió de la qualitat 

del CDE amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2008. 

• Catalogació del 100% del material bibliogràfic que rebem, mitjançant conveni, de la Comissió 
Europea. Aquest fons es troba, en sistema de lliure disposició, a la planta segona de la 



biblioteca, per a ser consultat pels usuaris. 

• El CDE continua impartint sessions específiques de formació d'usuaris tant a les aules com a la
biblioteca a qualsevol membre de la comunitat universitària que ho sol·licite. 

•  Al juny de 2013 de la documentalista del CDE va realitzar una estada a la Freie Universität 
Berlin a través del programa de mobilitat del PAS de la Universitat Jaume I, anomenat 
ERASMUS. Staff Mobility - Training for higher education institution staff at enterprises and at 
higher education institutions. 

• Del 3 al 5 de desembre de 2013, el CDE va participar per invitació de la Comissió Europea en 
el Seminari "Training Seminar for European Documentation Centres" celebrat a Brussel·les.

V. QUALITAT I BIBLIOTECA

Des del 2004 la biblioteca compta amb el Certificat de la ISO 9001 en tots els serveis de Biblioteca,
anualment passa les corresponents auditories i continua en el procés de millora contínua.

Al juliol de 2013 es va elaborar per part de l’Oficina d’Avaluació i Promoció de la Qualitat el
document  “Satisfacció  dels  usuaris  amb  la  qualitat  del  Servei  de  la  Biblioteca-Centre  de
Documentació. Curs 2012/13”. Aquest informe es va difondre per la pàgina web de la Biblioteca i
es va presentar en l’últim trimestre del 2013. 

El passat 25 de juny es va realitzar l’auditoria interna i es té previst per als dies 21 i 22 de juliol
realitzar l’auditoria externa per part d’AENOR.

VI. ARXIU GENERAL

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.

La finalitat de la present memòria és deixar constància de les activitats dutes a terme per l’Arxiu
General durant el curs acadèmic 2013/14, atenent les seues funcions i d’acord amb els plans de
treball per a 2013 i 2014.

Serveis: transferències, préstecs i consultes

Els principals serveis que ofereix l’Arxiu General als seus usuaris són la gestió de transferències de
documents des de les diferents unitats administratives així com el préstec o còpia de documents a
les unitats productores i la consulta de documents tant per part del PAS com dels investigadors. Els
fons documentals que els usuaris poden consultar, respectant sempre els nivells de confidencialitat,
són: Fons UJI, Fons Col·legi Universitari  Castelló,  Fons Magisteri,  Fons Soler i  Godes,  còpies
digitals dels expedients sumaríssims de Castelló, Fons del Centre de Recursos de Didàctica de les
Matemàtiques-Guy Brousseau.

Les dades d’aquests serveis són les següents:

Servei Nombre de sol·licituds

Transferències documentals 69

Préstecs 144

Consultes i còpies 76



Gestió documental i digitalització

Complint  els  terminis  i  compromisos  derivats de la  certificació ISO 9001, s’han actualitzat  els
documents i registres i s’han mesurat els indicadors corresponents.

Com en anys anteriors, s’ha continuat la digitalització de les actes dels diferents òrgans de govern,
en  concret  les  corresponents  a  2009.  S’han  creat  192  fitxers  màster  a  partir  dels  documents
originals, a partir dels quals s’han creat altres 192 fitxers de consulta, que s’han enviat als òrgans
productors i a la Secretaria General per a facilitar-ne consulta.

Altres projectes de digitalització han estat la digitalització d’obres inèdites de Bernat Artola, resultat
d’un conveni amb l’Ajuntament de Castelló. Aquest material es podrà consultar pròximament en el
Repositori UJI. 

En l’àmbit de la gestió documental, s’ha treballat en la catalogació i digitalització del Fons del
Centre de Recursos de Didàctica de les Matemàtiques, concretament, actualitzant l’inventari amb
els  nous  ingressos  i  seleccionant  els  documents  a  digitalitzar,  que  estaran  disponibles  en  el
Repositori UJI pròximament.

Formació

En l’àmbit de la formació, s’han tutoritzat dos alumnes en pràctiques, procedents de la llicenciatura
d’Humanitats, que han après les diferents tasques que es porten a terme a l’arxiu i la biblioteca.
També s’han realitzat sessions de formació a instituts que ho han sol·licitat.

D’altra banda, s’han impartit cursos externs a la Universitat, on s’ha donat a conèixer el sistema de
gestió documental de la Universitat:

• Curs de formació continuada per a funcionaris, organitzat per l’IVAP: “Arxius de gestió. 
Procediments pràctics” ( 28 h) (Castelló, 23, 25, 27, 30 setembre, 2 octubre 2013)

• Curs de formació de PAS a la Universitat Politècnica de València: “Gestión de archivos y 
documentación” (en línia) (novembre, 2013)

Cooperació arxivística

L’Arxiu ha participat en dos grups de treball de la Conferència d’Arxivers Universitaris (CAU):
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,  l’arxivera  va
impartir un webinar per a SocialBiblio l’11 de desembre de 2013: “Cómo gestionar de forma más
eficaz el correo electrónico en las instituciones”.

 

Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, el 9 de juny, l’Arxiu General va participar en el III
Encontre d’Arxivers, organitzat per l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians.

Difusió

En l’àmbit  de  la  difusió,  s’ha realitzat  un  treball  de revisió  i  actualització  de  tots  els  textos  i
continguts de l’Arxiu General per tal d’incorporar-los al nou web de la Biblioteca. L’objectiu és
acostar el servei als usuaris i per això es va decidir personalitzar els serveis orientats als dos perfils



d’usuaris principals: investigadors (de la mateixa universitat o externs) i PAS de la Universitat.

D’altra banda, s’ha participat en la creació de les xarxes socials de la biblioteca: Twitter, Facebook,
blog,  Pinterest,  Slideshare  i  s’està  contribuint  periòdicament  a  la  introducció  de  continguts  en
aquestes xarxes difonent els serveis de l’Arxiu.

VII. REPOSITORI INSTITUCIONAL

El Repositori UJI és el repositori institucional de documents digitals d’accés obert de la Universitat
Jaume I.  Es  tracta  d’un servei  que ofereix la  Biblioteca a  tota  la  comunitat  universitària  per  a
preservar i al mateix temps, difondre tant la producció científica, docent, acadèmica i institucional
de la Universitat com altres recursos d’informació d’interès per a la investigació. 

Aquesta memòria presenta les dades del servei de Repositori durant el curs 2013/14, en què s’han
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 d’àmbit internacional.
• Promoció de la visibilitat i difusió del Repositori UJI.

Contingut

El total d’ítems introduïts en el Repositori UJI (http://repositori.uji.es), a data de 30 de juny de
2014, és de: 15.694 ítems, dels quals 3.756, s’han incorporat durant aquest curs acadèmic, la qual
cosa representa un augment de quasi mil registres respecte al mateix període del curs anterior.

Encara  que  una  part  important  són  documents  digitals,  procedents  de  publicacions  externes,  la
majoria dels documents són digitalitzats prèviament en la Biblioteca. El procés de digitalització
consisteix bàsicament en la creació de fitxers màster, a partir del document original, i de fitxers de
consulta, que s’introdueixen, juntament amb les metadades corresponents, al Repositori UJI.

Aquests ítems estan distribuïts dins el Repositori UJI en 7 comunitats,  67 subcomunitats, i més de
700 col·leccions <http://repositori.uji.es/xmlui/community-list>.

Dins la comunitat UJI: Investigació, que conté 4544 documents, destaquem la introducció de la
producció  científica  de  la  universitat  corresponent  a  2013.  D’un  total  de  823  articles,  estan
disponibles en accés obert, 496 articles i en accés restringit per decisió de l’editorial, 244. A més,
s’han incorporat publicacions d’altres anys que els mateixos autors ens sol·liciten. D’aquesta forma,
el personal docent i investigador pot arxivar la seua producció en un sol lloc. 

La Biblioteca realitza 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 seu dipòsit en la
col·lecció corresponent. 

D’altra banda, s’han creat una col·lecció per a difondre els materials digitalitzats del Centre de
Recursos de Didàctica de les Matemàtiques, en col·laboració amb l’IMAC.



L’altra novetat destacada d’aquest curs és la introducció dels treballs de finals de grau (TFG) i de
final  de  màster  (TFM) dins  la  comunitat  Materials  docents  i  acadèmics.  S’ha  iniciat  amb 226
treballs i s’ha consensuat un procediment amb els serveis i òrgans implicats amb la finalitat que a
partir d’aquest curs acadèmic tots els TFG i TFM llegits a la Universitat s’arxiven en un mateix
espai digital i aquells que compten amb l’autorització de l’autor, es difonguen en accés obert. 

En UJI: Revistes, s’ha ampliat també el contingut amb els últims números de les revistes publicades
a l’UJI i amb les primeres revistes d’estudiants editades a la Universitat. En total es pot accedir al
text complet de 2.464 articles.

La Biblioteca Digital de Castelló, amb 6249 registres, s’està convertint, any rere any, en el portal de
referència per a la investigació sobre la província de Castelló. Gràcies als convenis amb diferents
institucions, s’està portant a terme la digitalització i difusió de recursos d’informació de tipologia
molt variada, des del tradicional programa de ràdio Castelloneries (1965-1983) als últims números
de  la  revista  Quaderns  de  Prehistòria  i  Arqueologia  de  Castelló o  l’Anuari de  l’Agrupació
Borrianenca de Cultura.

També cal destacar, pel seu nombre, la introducció, després de la digitalització, de tota l’obra de
Carles Salvador que es troba dipositada en la Fundació Carles Salvador de Benassal. 

A  més  d’incorporar  nous  continguts  a  les  col·leccions  ja  existents,  s’han  creat  dues  noves
col·leccions:  Les  Normes  de  Castelló  que,  en  col·laboració  amb  el  Servei  de  Llengües  i
Terminologia i l’IEC de Castelló, recopilarà tots els recursos d’informació sobre les Normes de
Castelló, i  la Biblioteca Històrica de la Universitat,  amb documents digitalitzats del nostre fons
històric.

La  comunitat  Arxiu  Digital  Espanya–Unió  Europea  compta  amb 1.700 registres,  gestionats  pel
Centre  de Documentació Europea en un projecte  conjunt  en  el  qual  treballen altres  centres  de
documentació europea espanyols, que es detalla en l’apartat del Centre de Documentació Europea.

El  contingut  del  Repositori  UJI  es  difon  també  a  través  dels  següents  recol·lectors,  portals  i
directoris:  Dialnet,  Hispana,  Recolecta,  TDX, RACO, MDX, Ris,  Europeana,  Recoleta,  Driver,
OpenAire, Oaister, RePec, Google Scholar, OpenDoar.

D’altra  banda,  s’han  assignat  un  total  de  208  DOIS  (Digital  Object  Identifier)  a  publicacions
electròniques de l’UJI.

Resum de dades del Repositori UJI:

• Nombre de comunitats: 7 

• Nombre de subcomunitats: 67 
• Nombre de col·leccions: 765 

• Nombre total de registres: 15.694 
• Nombre de registres en Archivo Digital España-Unión Europea: 1700 

• Nombre de registres en Biblioteca Digital de Castelló: 6249 
• Nombre de registres en UJI: Investigación: 4544 

• Nombre de registres en UJI: Materials Docents i Acadèmics: 609 
• Nombre de registres en UJI: Revistes: 2464 

• Nombre de registres en UJI: Documents institucionals: 16 4 



• Nombre de registres en Documentos de Trabajo Sociedad Española de Historia Agraria: 45

•

Desenvolupaments de programari i gestió del Repositori

La novetat més destacada és la migració del Repositori a la versió 3.2. del programa Dspace, al
desembre de 2013. Aquest canvi implica millores importants de caràcter intern però principalment
per als usuaris, ja que s’ha millorat la cerca amb més opcions, i s’han ampliat les estadístiques d’ús.
També s’ha millorat la interoperabilitat amb altres recol·lectors i cercadors, sobretot, amb Google
Scholar. 

D’altra banda, els documents es poden exportar a Mendeley i compartir a través de més xarxes
socials. Des de la pàgina d’inici s’enllaça amb les xarxes socials de la Biblioteca, per a estar al dia
de les novetats i notícies sobre el Repositori. 

Per a millorar la gestió interna del Repositori s’han elaborat programes d’aprenentatge específics
per a cada comunitat i per als diferents tipus de documents.

Cooperació

En l’àmbit de la cooperació destaquem la participació de la Biblioteca en diferents grups de treball
sobre repositoris: Grup de Treball de Repositoris d’Universitats Públiques Valencianes; Grup de
Treball de Repositoris del CBUC i Grupo de Trabajo de Repositorios, dins la Línea 3 de REBIUN.

Comunicació i difusió

Per tal de donar a conèixer els avantatges del Repositori entre la comunitat universitària UJI i fer
difusió del Repositori UJI, s’han realitzat les següents activitats:

• Presentació del pòster: Dipòsit científic a la Universitat Jaume I, en les II Jornades Valencianes 
de Documentació, organitzades pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes.  
València, 17-18 octubre 2013. 

• Setmana Internacional de l’Accés Obert (21- 27 d’octubre de 2013). El blog de la Biblioteca 
UJI es va dedicar monogràficament a l’Accés obert en la ciència, amb apunts signats per 
diferents professionals de l’àmbit espanyol.

• “Publicació en accés obert”. XVIII Jornades de Foment de la Investigació, Facultat de Ciències
Humanes i Socials, UJI, 15 novembre 2013.

• “El Repositori de publicacions científiques de la Universitat Jaume I”. Sessió del Programa de 
formació transversal de l’Escola de Doctorat UJI “El doctorat, la gestió de la informació i la 
presentació del treball científic.”

Periòdicament, en les xarxes socials de la Biblioteca es van publicant novetats i notícies d’interès
relacionades amb el Repositori.

Estadístiques d’ús

Nombre d’usuaris: 110.495

Nombre de pàgines visitades: 729.422

Comunitats  més  visitades:  Biblioteca  Digital  de  Castelló,  UJI:  Investigació,  i  Archivo  Digital



España – Unión Europea.

Procedència dels usuaris: més del 60% dels usuaris provenen d’Espanya.

Amb la nova versió de Dspace els usuaris poden veure en temps real les estadístiques d’ús d’un
document concret o una col·lecció o comunitat, així com la procedència dels usuaris.

Documents més visualitzats:

Visualitzacions

Estado Actual y Retos Futuros en el Estudio del Burnout 3132

Duelo: evaluación, diagnóstico y tratamiento 2911

100 Ejercicios resueltos de Sistemas Operativos 2870

Fundamentos de marketing 2561

Contabilidad financiera I: teoría y ejercicios 2545

Next-Generation Digital Earth: A position paper from the Vespucci 
Initiative for the Advancement of Geographic Information Science

2343

Accident al camping els "Alfaques" de Sant Carles de la Ràpita. 2149

Manual de Derecho Civil IV: Derecho de familia y sucesiones 2082

Contabilidad financiera I 2056

Bases de datos 2021

 

Un clar indicador del treball que s’està portant a terme és el rànquing mundial de repositoris. En
l’edició de gener de 2014, el Repositori UJI ocupa en l’àmbit mundial, el lloc 320, d’un total de
1660 repositoris. En l’àmbit espanyol, ocupa el lloc 20, d’un total de 52 repositoris. 

 

 

Font: http://repositories.webometrics.info/es/top_Inst_es?page=3 

VIII. ACTIVITATS I COOPERACIÓ BIBLIOTECÀRIA

Pel que fa a la cooperació, la Biblioteca està participant en grups de treball de REBIUN (Red de
Bibliotecas Universitarias), en el CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) i en grups

http://repositories.webometrics.info/es/top_Inst_es?page=3


de treball creats per les biblioteques de les universitats públiques valencianes.

Des de fa un parell d’anys la biblioteca UJI coordina la Línia 3 del III Pla Estratègic 2020 de
REBIUN on participen 14 universitats d’àmbit espanyol. A més, també estem col·laborant, molt
activament,  en  el  grup  de  treball  repositoris  REBIUN que  està  liderat  per  la  biblioteca  de  la
Universitat de Salamanca.

La biblioteca UJI des de la sseu creació, l’any 1991 està participant en tots els programes de les
biblioteques universitàries catalanes. En aquest moment formen part com a membres associats del
CSUC, antic CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes).

Dins de la comunitat valenciana participem en els tres grups de treball: repositori, llibres electrònics
i préstec, creats per les biblioteques universitàries públiques valencianes.

El passat 23 d’abril, dins dels actes del Dia de Llibre, es va presentar la nova pàgina web de la
biblioteca i es va invitar l’escriptor Toni Albalat a fer una conferència a la sala d’actes de l’Edifici
de Postgrau.

Els  dies  3  i  4  de  juny personal  de  la  biblioteca  va  participar  com a  professors  en  els  cursos
transversals de la recentment creada Escola de Doctorat. La temàtica tractada va ser «documentació
científica, bases de dades i índexs de qualitat de les publicacions científiques». A més, es realitzaren
tallers o workshops sobre identitat digital i sobre el gestor bibliogràfic Mendeley.

En la primera planta de la biblioteca s’han realitzat, durant aquest curs, un parell d’exposicions: «El
desert de les Palmes» i la d’«Enric Soler i Godes: un mestre en el record», amb material del seu
arxiu personal.

Departament de Dret Privat

Conferència

Consideració Jurídica-Estatal del Matrimoni entre Musulmans

Data

9 de maig de 2014 

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 Manuel Alenda Salinas de la Universitat d'Alacant, va analitzar des d'un punt de vista
eminentment  pràctic  un  conjunt  d'importants  qüestions  actuals  relatives  als  matrimonis  entre
musulmans.

Finançament o patrocini

Facultat  de Ciències Jurídiques i  Econòmiques de la Universitat  Jaume I, Departament de Dret



Privat. 

Departament de Dret Públic

Congressos, jornades i seminaris internacionals 

Jornada:  «Present,  passat  i  futur  del  procés  penal  espanyol»  (Homenatge  al  professor
Montero  Aroca  amb  motiu  de  la  seua  investidura  com  a  doctor  honoris  causa per  la
Universitat Jaume I)

Data

4 de novembre de 2013 

Òrgan

Departament de Dret Públic. Àrea de Dret Processal 

Organització

Juan-Luis Gómez Colomer 

Direcció

Juan-Luis Gómez Colomer

Breu descripció

Anàlisi de l’anunciada reforma del procés penal espanyol, la seua conveniència i necessitat, tant des
del punt de vista jurídic com del polític. Especialment, es va analitzar la figura del fiscal instructor,
la proposta de regulació dels actes d’investigació, el paper de la víctima en un nou procés penal i la
tan controvertida figura de la mediació.

Finançament o patrocini

Universitat Jaume I i Generalitat Valenciana.

Jornada  Internacional  sobre  la  Proposta  de  Reglament  General  de  Protecció  de  Dades:
principals reptes per a la privacitat 

Data

12 de novembre de 2013 

Òrgan

Departament de Dret Públic 

Organització

Àrea de Dret Constitucional 

Direcció

Artemi Rallo Lombarte 

Breu descripció

L’objecte de la Jornada va consistir a fer una aproximació des de diferents punts de vista,  tant
nacionals com internacionals, en l’àmbit del dret de la protecció de dades i més concretament, en



l’anàlisi de la proposta de Reglament Europeu de Protecció de Dades. La participació dels millors
experts internacionals en la matèria va garantir que el nivell de les ponències fóra excel·lent. 

Finançament o patrocini

Generalitat Valenciana (AORG/2013/086) 

Seminari:  «La posició jurídica de la víctima en el nou procés penal» (Jornada d’estudi en
honor del jurista i magistrat guatemalenc doctor César Crisóstomo Barrientos Pellecer) 

Data

18 de juny de 2014

Òrgan

Departament de Dret Públic. Àrea de Dret Processal 

Organització

Juan-Luis Gómez Colomer 

Direcció

Juan-Luis Gómez Colomer 

Breu descripció

Estudi del paper de la víctima en el nou procés penal, particularment a la llum de la normativa
Europea en la matèria i la més que probable aprovació de l’estatut de la víctima 

Finançament o patrocini

Departament de Dret Públic 

Congrés: «Crisi de la dogmàtica» 

Data

19 i 20 de juny de 2014

Òrgan

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

Organització

Grup d’Investigació en Dret Penal, Criminologia i Intel·ligència i Àrea de Dret Penal

Direcció

M. Luisa Cuerda Arnau i Antonio Fernández Hernández 

Breu descripció

Anàlisi de l’actual situació de crisi del sistema de justícia penal

Finançament o patrocini

 UJI- Institut de Criminologia de la Universitat de València i Editorial Tirant Lo Blanch 



Congressos, seminaris, jornades i conferències nacionals

VII I Seminari  de  Dret  de  Successions:  Fonaments  Jurídics.  Legislació  Civil,  Comuna,
Autonòmica i Europea 

Data

Del 19 de setembre al l5 de desembre de 2013 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Romà

Direcció

Amparo Montañana Casaní i Carmen Lázaro Guillamón

Breu descripció

Estudi  del dret  de successions a Roma des d’una perspectiva històrica,  centrant-nos en la seua
evolució  al  llarg  de  tretze  segles  i  l’adaptació  a  la  realitat  economicosocial  de  Roma en  cada
moment.

Finançament o patrocini

Pressupost de l’àrea de coneixement i ingressos de matrícula de l’estudiantat. 

Conferència: «Doctrina del Tribunal Constitucional en matèria de tributs cedits», impartida
per Ángeles García Frías 

Data

19 de novembre de 2013 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Financer i Tributari 

Direcció

Germán Orón Moratal

Breu descripció

Exposició i debat sobre la competència normativa de les comunitats autònomes en la regulació de
tributs cedits i la jurisprudència del Tribunal Constitucional. 

 Finançament o patrocini



Pla estratègic del Departament de Dret Públic 

Jornada commemorativa del XXXV aniversari de la Constitució espanyola de 1978 

Data

2 de desembre de 2013 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Constitucional 

Direcció

Artemi Rallo Lombarte i Rosario García Mahamut 

Breu descripció

El catedràtic de Dret Constitucional de la UNED i acadèmic de número de la  Reial Acadèmia de
Ciències Morals i Polítiques, Prof. Dr. Óscar Alzaga Villaamil va pronunciar la conferència “L’hora
del constitucionalisme econòmic en les nostres latituds” per  a  celebrar el XXXV aniversari de la
Constitució espanyola de 1978. 

Finançament o patrocini

Àrea de Dret Constitucional

Curs: Parlament universitari

Data

Segon semestre del curs 2013/14 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Constitucional 

Direcció

Artemi Rallo Lombarte, Rosario García Mahamut, Cristina Pauner Chulvi i Beatriz Tomás Mallén 

Breu descripció

Els estudiants (aquest curs per primera vegada del  grau en Gestió i Administració Pública) que
participen en l’activitat acudeixen a les Corts organitzats en grups parlamentaris – que coincideixen
amb les universitats valencianes– on s’elegeix el Consell. 

 Finançament o patrocini

Corts Valencianes  



Seminari: «Negociació i mediació en l’àmbit policial» 

Data

24 de febrer de 201 4 

Òrgan

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Grau en Criminologia i Seguretat

Organització

Mari Carmen Pastor i Cristina Guisasola Lerma 

Direcció

Mari Carmen Pastor i Cristina Guisasola Lerma

Breu descripció

Tres ponències: 

 1. Negociació policial en temps de crisi (Jorge López)

 2. Prevenció en la intervenció amb menors (Rosana Gallardo)

 3. Experiències en mediació en la Policia Local de Castelló (Miriam Balaguer)

Finançament o patrocini

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Projecte d’investigació núm. P1-1B2013-25 

Conferència:  «Els  plans  d’autoprotecció  amb  legislació  sectorial  específica:  el  pla
d’autoprotecció de BP Oil Refineria de Castelló» 

Data

1 3 de març de 2014  

Òrgan

Departament de Dret Públic. Àrea de Dret Administratiu 

Organització

María Lidón Lara Ortiz

Direcció

María Lidón Lara Ortiz

Breu descripció

L’activitat s’ha organitzat en el marc de l’assignatura CS1012, amb l’objectiu de proporcionar a
l’alumnat una visió pràctica d’un dels plans d’autoprotecció més complets de la matèria objecte
d’estudi  en  la  part  de  dret  de  l’esmentada  assignatura.  La  conferència  va  tindre  una  part
introductòria impartida per la professora María Lidón Lara Ortiz i, seguidament, es va desenvolupar



el pla específic de BP Oil per la ponent María Isabel Arnau Querol, tècnica del Departament de
Seguretat i Salut de BP Oil Castelló. L’activitat es va plantejar com a obligatòria per als alumnes,
per la qual cosa suposava un percentatge de qualificació en la nota final de l’assignatura CS1012 

Finançament o patrocini

Ajuda de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. 

Conferència: «L’informe criminològic en l’àmbit forense» 

Data

29 d’abril de 2014

Òrgan

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

Organització

Grau en Criminologia i Seguretat 

Direcció

Cristina Guisasola Lerma 

Breu descripció

Exposició teoricopràctica dels criteris criminològics que puguen ser utilitzats per a confeccionar els
informes, amb l’objectiu de contribuir a impulsar la projecció professional dels futurs criminòlegs. 

Finançament o patrocini

Grup d’Investigació en Dret Penal, Criminologia i Intel·ligència. Projecte d’innovació educativa
(USE) «Clínica legal: investigació i pràctica forense».

Departament de Filosofia i Sociologia

Congressos Internacionals

XI  Congrés  Internacional  d’Antropologia  Filosòfica:  «La  interculturalidad  en  diálogo:
estudios filosóficos » 

Data

Del 14 al 16 de maig de 2014 

Organització

Departament de Filosofia i Sociologia 

Direcció

Sonia París Albert i Irene Comins Mingol, Departament de Filosofia i Sociologia 

Breu descripció

Aquest congrés internacional ha consistit en una reflexió sobre la interculturalitat. S’hi han abordat



molt especialment els reptes que presenta avui dia. 

Aquesta reflexió s’ha fet des de la perspectiva de l’antropologia filosòfica, així com també s’han
analitzat els estudis més recents de les neurociències i els estudis per a la pau.

Patrocina

Departament de Filosofia i Sociologia; grau en Humanitats i Estudis Interculturals de l’UJI; Càtedra
UNESCO de Filosofia per a la Pau de l’UJI; Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i
Pau de l’UJI, i projecte d’investigació «De víctimas a indignados: visibilidad mediática, migración
de imágenes, espectacularización de los conflictos y procesos de transformación social hacia una
cultura de paz » (codo P1· 1A012-05). 

Cicle de conferències nacionals 

VI cicle  de conferències  sobre  «La democràcia avui:  hi  ha alternatives  als  partits  polítics
tradicionals?» 

Data

11 de febrer, 10 de març i 5 de maig de 2014

Organització

Departament de Filosofia i Sociologia, àrea de Filosofia 

Direcció

Domingo García Marzá i Ramón Feenstra, Departament de Filosofia i Sociologia 

Breu descripció

És  un  cicle  de  conferències  anual  amb  la  temàtica  general  «La  democràcia  avui»,  que  va
acompanyat  d’un tema específic  sobre qüestions  actuals  que concerneixen la  democràcia  i  que
s’analitzen des d’una perspectiva crítica amb experts de primer nivell nacional i internacional de
diferents disciplines. 

Patrocina

És una activitat pròpia del Departament, finançada amb l’ajuda que va concedir del Pla de promoció
de la investigació 2.2 de la Universitat Jaume I. 

Departament de Física

Congressos i jornades internacionals 

Conferència. Tercera Conferència Internacional de Nanoenergia 

Data

22-23 de setembre de 2013

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics i la Universidad Río Cuarto de Argentina 

Direcció



Eva Barea (GDFO) i Luis Otero (Universidad Río Cuarto de Argentina)

Breu descripció

Aquesta  conferència  va  voler  promoure  i  difondre  les  activitats  d’investigació  sobre  els
nanomaterials,  nanoenergia  i  energies  renovables  a  Llatinoamèrica  i  àrees  geogràfiques
relacionades. Va ser el fòrum de trobada ideal per als grups membres de la Xarxa Nanoenergia,
grups  associats  a  la  xarxa  i,  per  descomptat,  per  a  tota  la  comunitat  científica  i  empresarial,
interessada en nanoenergia. 

Finançament o patrocini

Xarxa “Materiales y Dispositivos de Nanoescala para Conversión y Almacenamiento de Energía”,
dins del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

Congrés. Impedance Spectroscopy Workshop

Data

11-13 de juny de 2014

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

Direcció

Francisco Fabregat

Breu descripció

Permetre els  científics estudiar  el  comportament  del  material  o  dispositiu  en una computadora.
D’una banda, els models numèrics ajuden a entendre i interpretar el temps de mesurament per a
poder  desenvolupar  models  físics  refinats  i  de  confiança.  D’altra  banda,  els  models  permeten
optimitzar  materials  i  dispositius.  Els  avanços  en  aquest  camp  es  basen  en  l’enfocament
interdisciplinari, que combina l’experiència física, química i numèrica. 

Finançament o patrocini

Projecte Europeu Destiny

Jornada científica sobre holografia digital

Data

18 de setembre de 2013

Òrgan

Departament de Física

Organització



Grup d'Òptica

Direcció

Jesús Lancis

Breu descripció

Aquesta  jornada  va  comptar  amb dues  conferències:  “Aplicaciones  de  la  holografía  digital  en
microscopía”,  del  professor  Jorge  García  Sucerquia  (Universidad  Nacional  de  Colombia-Sede
Medellín,  Colòmbia) i  “Holografía  digital  con técnicas de muestreo compresivo”,  del professor
Pedro  Andrés  (Universitat  de  València).  La  jornada  va  finalitzar  amb  una  taula  redona  sobre
“Holografía digital con luz temporal y/o espacialmente incoherente: Aplicaciones”, moderada pel
professor Jesús Lancis (Universitat Jaume I). 

Finançament o patrocini

Programa Prometeo 

Conferència: “Multiplexed optical images by means of synthetic holography with spatial light
modulators” 

Data

2 de desembre de 2013

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup d'Òptica

Direcció

Jesús Lancis

Breu descripció

Conferència  d'una  científica,  la  professora  Monika  Ritsch-Marte,  amb  una  gran  experiència  i
prestigi  internacional  en  el  desenvolupament  de  noves  tècniques  de  microscòpia  òptica.  En
particular, durant la seua conferència va exposar distintes aplicacions dels moduladors espacials de
llum en tècniques de microscòpia òptica. 

Finançament o patrocini

Programa Prometeo 

Congressos i jornades nacionals

Jornada. Materials i Dispositius Optoelectrònics

Data

12 de juliol de 2013

Òrgan



Departament de Física

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics, Universitat Miguel Hernández i Universitat de
València

Direcció

Juan Bisquert (GDFO), Ángela Sastre (UMH) i Juan Martínez (UV)

Breu descripció

L’objectiu de l’esdeveniment fou promoure la col·laboració científica entre els grups d’investigació
de la Universitat Miguel Hernández i la Universitat de València així com de la Universitat Jaume I.
D’una manera general, els treballs presentats es van dividir en quatre subgrups: i) Punts quàntics
col·loïdals;  ii)  Nanopartícules  metàl·liques;  iii)  Composts  orgànics  electroactius  per  a  la  seua
aplicació en cèl·lules fotovoltaiques; iv) Sistemes electró dadors-grafè: materials per a conversió
d’energia.

Finançament o patrocini

Projecte ISIC INCE de la Generalitat Valenciana

Jornada. Nano-bio-materials: applications in energy, sensors and medicine  

Data

27 de setembre de 2013

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

Direcció

Francisco Fabregat

Breu descripció

L’objectiu del taller va ser presentar materials i dispositius que combinant les seues característiques
nanoscòpiques  i  biològiques  puguen ser  aplicats  per  a  produir  energia,  construir  sensors  o  ser
utilitzats  en  aplicacions  biomèdiques.  La  jornada  va  permetre  que  investigadors  d’alt  nivell  de
diverses institucions presentaren diferents  línies de treball  dins d’aquesta temàtica així  com les
problemàtiques científiques i tècniques que limiten el seu progrés.

Finançament o patrocini

Projecte ISIC INCE de la Generalitat Valenciana



Departament 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 2013/1 4

Organització

Departament de Química Inorgànica i Orgànica.

Direcció
• Dr. Miguel Carda Usó, catedràtic de Química Orgànica del Departament de Química 

Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I
• Dra. 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 professorat,  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 la investigació:

DATA CONF. TÍTOL

25/10/13 Steven Bull New applications of the aldol reaction for synthesiss 

30/10/13 Ana M. Rodríguez Poniendo cerco a las células del  cáncer: la inhibición de 
la angiogénesis como una nueva estrategia terapéutica 
en oncología 

05/11/13 Daniel J. Mindiola Titanium Alkylidynes 

14/11/13 José M. Lassaletta Estrategias innovadoras en catálisis asimétrica: Reacciones 
hetero-carbonil-énicas y acoplamientos cruzados como casos de 
estudio 

28/11/13 José Sánchez Reactores catalíticos con membranas, reacción y modelado 

04/12/13 Alejandro Várez  Aplicación de las tecnologías de moldeo por inyección y 
extrusión de polvos a la fabricación de componentes cerámicos 

10/12/13 Patricia Álvarez  Versatilidad de la ruta química para preparar grafenos. 
Aplicaciones en catálisis 

12/12/13 Ramón Martínez  Diseño de sensores y materiales para la liberación controlada 

13/12/13 Oscar Millet Ions effects on protein stability. From the Hofmeister effect to 
the hypersaline adaptation of archeas 

19/12/13 Maurizio Botta Inhibitors of c-abl protein-protein interactions to drive imatinib 
resistance 

19/12/13 Cyril Godard Supported NHC-Pd catalysts for C-C coupling reactions under 
flow conditions 



DATA CONF. TÍTOL

28/02/14 Naoki Harguchi Development of Polymer-immobilized Chiral Catalyst for 
Asymmetric Reaction 

07/03/14 Melissa García  Identificación y caracterización de compuestos naturales 
candidatos a fármacos 

12/03/14 Miquel Costas Bioinspired Approaches to Challenging Oxidation Reactions 

11/04/14 C. González-Bello Desarrollo de nuevos antibióticos inhibidores de enzimas 
esenciales en bacterias: desde el concepto a la práctica 

14/04/14 Vladimir Grushin Aromatic trifluoromethylation with metal complexes: recent 
advances, challenges and perspectives 

08/05/14 Leonor Puchades  Aplicaciones de la RMN a la identificación de nuevos 
biomarcadores de utilidad clínica en oncología 

21/05/14 Albertina Cabañas Preparación de materialesnano-estructurados en CO2 
supercríticos 

Finançament

Pla Estratègic.

Seminari nacional

Títol

XII Escola Sobre el Mètode de Rietveld

Data

De l’1 al 4 de juliol 2014 

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
• Dr. Vicente Esteve Cano, professor de Química Inorgànica del Departament de Química 

Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I.

• Dr. Miguel Ángel García Aranda, professor de Química Inorgànica del Departament de 
Química Inorgànica i Cristal·lografia de la Universitat de Màlaga.

Breu descripció:

El mètode de Rietveld és una potent eina per a l’obtenció d’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  tingut un  paper  crucial  en  quasi  totes  les  àrees  més  avançades de  la
investigació de nous materials. En la present edició de l’Escola, a més dels ajusts bàsics, es realitzen
estudis detallats d'anàlisi de fases quantitatives pel mètode de Rietveld. 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MATI



DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Matèria cristal·lina i 
difracció de pols

Introducció a la 
difracció de raigs X 
sincrotons

Teoria de mètodes 
directes de resolució.

Biblioteques de 
programes i 
d'estructures.

Indexació de 
difractogrames de pols

Estratègies d’afinament
i descripció detallada 
del perfil.

Introducció a l’anàlisi 
microestructural a 
partir de dades de 
difracció d’alta 
resolució

Pràctiques d’anàlisi 
quantitativa pel mètode
de Rietveld. Exemples 
amb quantificació de 
material no difractant

Fonaments del mètode 
de Rietveld

Compleció del model 
estructural i afinament 
amb restriccions 
geomètriques 

Preparació de mostres i
condicions de mesura

Pràctica de resolució 
estructural completa 
amb:
1) DAJUST
2)XLENS
3)FULLPROF

Introducció a la 
determinació 
d’estructures 
cristal·lines ab-initio a 
partir de dades de pols. 
Extracció d’intensitats 
integrades, descripció 
dels índexs residuals i 
anàlisi del grup 
espacial (DAJUST 
software) 

Anàlisi de Rietveld  
multifàsic (quantitativa 
i extracció d’intensitats
en presència de més 
d’una fase) 

VESPRADA

Pràctica d'indexació 
amb DICVOL, TREOR
i ITO inclosos en 
WinPLOTR/Fullprof

Pràctiques amb 
ordinador i programa 
Fullprof:

Part (2) Afinament 
monofàsic simple 

Pràctiques amb 
ordinador. Pràctiques 
DAJUST i XLENS 
amb intensitats extretes
el dia abans/resolució 
estructural/afinament 
amb restriccions amb 
FULLPROF 

Pràctiques. Afinament 
Rietveld de mostres 
complexes (dades 
radiació sincrotró) 

Pràctiques amb 
ordinador i programa 
Fullprof:

Part (2) Afinament 
monofàsic simple 

Cloenda i lliurament de
beques i certificats

Patrocini.
• Grup Especialitzat de Cristal·lografia
• Grup Especialitzat de Química de l'Estat Sòlid i Materials

• Panalytical, S.A.



Departament de Traducció i Comunicació

Congressos Internacionals 

Títol de les Jornades Internacionals:

Segundo Encuentro Acadèmico-profesional TradMed-UJI

Data

1 de març de 2014

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Màster en Traducció Medicosanitària

Direcció

Vicent Montal i Ressurrecció

Susana Borreda

Ana Muñoz

Finançament o patrocini

Departament de Traducció i Comunicació

Màster en Traducció Medicosanitària

Breu descripció

Trobada  dirigida  a  estudiants  i  professorat  de  totes  les  edicions  del  màster  en  Traducció
Medicosanitaria per a realitzar un intercanvi d'experiències i reflexions sorgides de la investigació i
de la pràctica professional. 

 



Peu de foto: Inauguració de la Segona Trobada Acadèmica i Profesional TradMed-UJI 

 Seminaris nacionals 

Títol del seminari nacional 

XVII Seminari Permanent de Traducció i Interpretació 

Data 

Del 2 d'octubre del 2013 al 15 de maig del 2014. 

Òrgan 

Departament de Traducció i Comunicació 

Organització 

Marta Renau Michavila 

Breu descripció 

Aquest  Seminari  Permanent,  del  qual  hem realitzat  la  seua  XVII  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 donar a conèixer el
vessant més professional, tenen any rere any una gran acollida per part de l'estudiantat. Aquest curs
hem comptat amb la presència de Carme Pinyana (editora de la Universitat Jaume I) i Guillermo
Marco (intèrpret de conferències). 

Seminaris internacionals 

Títol del seminari internacional: 

Escola d'Investigació 

Data 

Del 27 de febrer del 2013 al 4 de juny de 2014 

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 a 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. 

•Jornada  de  traducció  literària:  Luis  Pegenaute  (Universitat  Pompeu  Fabra):“Nociones  de
historiografía de la traducción” i Montserrat Bacardi Tomàs (Universitat Autònoma de Barcelona):
“Vers una història de la traducció catalana”. Coordinador: Josep Marco. 



•Conferència impartida per Juliane House (Universitat d'Haburg): “The Pragmatics of English  as a
Lingua Franca”. Coordinador: Isabel Garcia. 

•Conferència impartida per Sylvie Vandaele (Université de Montréal) Research in Translation &
communication in Medical and Healthecare Settings. Coordinadora: Isabel García. 

Seminaris nacionals 

Títol del seminari nacional: 

Producción de espectáculos: de la idea al escenario (edición especial). 

Data 

7 i 8 de maig del 2014. 

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 directe. 

Seminaris nacionals 

Títol del seminari nacional: 

Seminari Permanent de Traducció Jurídica 

Data 

Del 18 d'octubre del 2013 al 20 d'abril del 2014. 

Òrgan 

Departament de Traducció i Comunicació

Organització 

Anabel Borja Albi 

Breu descripció 

Seminari permanent dirigit a l'alumnat interessat en l'itinerari de traducció jurídica i administrativa
amb conferències i visites a organismes públics per conèixer el seu funcionament que es realitzen al
llarg  del  curs.  Les  conferències,  impartides  per  diferents  professionals  relacionats  amb  l'àrea
jurídica han estat les següents: 



• Carmen Boldó: Introducción al derecho de sociedades para traductores. 

•  Celestí Gimeno i Broch: Els orígens de la crisi econòmica. Repercussions al País Valencià. 

• Carmen Boldó: Introducción al derecho de contratos. 

• M. Jesús Blasco: La interpretación ante los tribunales tras la nueva directiva europea. 

• Silvia Vilar: Aspectos prácticos en la traducción-interpretacion de documentos. 

• Anabel Borja: Perfiles y salidas profesionales del traductor jurídico. 

Departament d'Educació

Congressos internacionals

XI Congrés Internacional  i  XXXI Jornades d'Universitats  i  Educació Inclusiva:  "L'escola
exclosa"

Data

Del 8 al 10 d'abril de 2014 

Òrgan

Departament d'Educació

Organització

Àrea de  Didàctica  i  Organització  Escolar  juntament  amb el  grup d'investigació  MEICRI de  la
Universitat Jaume I de Castelló 

Direcció
• M. Odet Moliner García (Didàctica i Organització Escolar)
• M. Auxiliadora Sales Ciges (Didàctica i Organització Escolar)

Breu descripció

L'activitat que es proposa és un congrés internacional i al mateix temps les jornades internes anuals
del grup de professorat universitari d'Universitats i Educació Inclusiva. El grup de professorat de
l'Àrea de Didàctica i  Organització Escolar juntament amb el grup d'investigació MEICRI de la
Universitat  Jaume  I  de  Castelló,  assumeix  aquest  repte  tractant  de  conjuminar  en  un  mateix
esdeveniment de repercussió internacional, els experts més consolidats en el tema, els investigadors
que actualment estan duent a terme projectes d'envergadura en aquest àmbit i els professionals que
desenvolupen les seues pròpies propostes innovadores en el dia a dia educatiu en diferents contextos
socials. Es tracta de conjuminar en una mateixa línia de treball els àmbits de l'educació intercultural
inclusiva, amb tota una tradició de metodologies didàctiques cooperatives i participatives que, des
d'una perspectiva educativa sociocomunitaria, entén la millora de la qualitat de l'educació des de
models  d'eficàcia  i  equitat.  Açò  es  tradueix  en  una  formació  de  valors  i  actituds,  tant  dels
professionals de l'educació, de l’estudiantat com de les comunitats per a la ciutadania crítica, és a
dir, per a la participació democràtica, la solidaritat, la responsabilitat i la lluita contra l'exclusió.

En  el  tema  proposat  “L'escola  exclosa”  interpel·la  i  reclama  la  necessitat  que  les  escoles
s'impregnen de les experiències que tenen lloc en les seues classes i de la vida que transita pels
carrers  de  la  ciutat.  Les  relacions  i  la  implicació  en  els  espais  i  temps  dels  seus  territoris  es
consideren essencials. Parlem d'escola exclosa si constatem que els aprenentatges més essencials,
els sabers més tècnics o les habilitats més saludables, s'aprenen cada dia més en l'exterior dels seus
recintes. Parlem d'escola exclosa quan assumim el poc pes que aquesta té per a elaborar i practicar



la  crítica  social,  i  s'acaba  constituint  en  un  espai  edulcorat  per  a  la  formació  ciutadana.  Les
qüestions a debatre en l'esdeveniment són: Quantes escoles se senten incloses en la vida dels seus
territoris? Quantes comunitats són conscients que les escoles han de ser espais flexibles i dinàmics
en el seu projecte col·lectiu?

Finançament o patrocini

Generalitat  Valenciana,  CEFIRE  de  Castelló,  OPI-UJI  i  OCDS  de  la  Universitat  Jaume  I,
Departament d'Educació, Àrea de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat Jaume I de
Castelló, Vicedeganat de les titulacions de Mestre o Mestra d'Educació Infantil i Mestre d'Educació
Primària, Vicedeganat del màster en Psicopedagogia, Grup MEICRI de la Universitat Jaume I

III Congres Internacional d’Aprenentatge al llarg de la Vida 

Data

Del 26 al 28 de juny de 2014 

Òrgan

Departament d'Educació i CEFIRE de Castelló

Organització

UJI, Fundació Universitat-Empresa, CEFIRE Castelló i Institut Paolo Freire 

Direcció
• Manuel Martí Puig (Teoria i Història de l'Educació)

• Jesús Gil Gómez (Didàctica de l'Expressió Corporal)

Breu descripció

El III Congrés Internacional sobre Aprenentatge Permanent de la Comunitat  Valenciana vol ser
l'espai  en  el  qual  durant  tres  dies  aprenguem,  reflexionem i  compartim idees,  coneixements  i
il·lusions sobre l'aprenentatge permanent tenint com a directriu la formació de persones adultes. 

L'actual  situació  econòmica  determina  canvis  en  tots  els  ordres,  en  els  àmbits  laboral,  social,
educatiu,  sanitari,  etc.  Davant aquest escenari  considerem oportú l'anàlisi  i  la redefinició de les
posicions i plantejaments per a donar una resposta basada en l'intercanvi d'idees i solucions. 

Constatat ja en el primer congrés que es va celebrar en aquest mateix espai sobre aquest tema, que
el model econòmic neoliberal en el  qual  estem immersos ens condueix a desenvolupar accions
formatives  centrades  en  la  dimensió  productiva.  L’ocupabilitat  i  l'adquisició  de  competències
laborals són la màxima de la majoria d'accions formatives que es desenvolupen en el col·lectiu de
les persones adultes. 

La formació de les persones adultes, dins del paradigma de l'aprenentatge al llarg de la vida, ha de
considerar i  no pot oblidar la formació en altres aspectes tan crucials com el desenvolupament
d'habilitats personals perquè les accions formatives de caràcter laboral tinguen èxit. 

És necessari compartir un enfocament global, que integre tant el desenvolupament econòmic com la
cohesió social,  l'equitat,  la diversitat,  la ciutadania democràtica i  el desenvolupament personal i
comunitari; en el qual s'utilitzen modalitats formatives formals, no formals i informals. 

Reconèixer tant la importància com la validesa d'aquestes modalitats formatives, independentment
del moment, lloc o forma d'adquisició donarà valor a un aprenentatge experiencial que, considerat
dins de la formació de les persones adultes, desenvolupa competències bàsiques necessàries per a
abordar amb èxit els canvis individuals, socials i econòmics, la superació de desigualtats socials i



així afavorir la dinamització social. 

Apoderar les persones adultes implica, entre altres coses, que siguen capaces de superar tant els
canvis econòmics com els socials, possibilitant la participació activa en la societat  i  promovent
l'acció cultural, donant sentit a les seues vides des d'una perspectiva crítica. 

L'aprenentatge al  llarg de la vida ha de possibilitar  un creixement que abaste aspectes laborals,
personals, socials, culturals, polítics, educatius, etc. 

Finançament o patrocini

CEFIRE de Castelló i Institut Paolo Freire 

Art, educació i gènere 

Data

Del 2 al 3 d'abril de 2014 

Òrgan

Departament d'Educació

Organització

I nstitut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IUEFG) 

Direcció
• Paloma Palau Pellicer (Didàctica de l'Expressió Plàstica)

Breu descripció

El congrés té com a objectiu reunir professionals de l'àmbit de l'educació i les arts que es troben
sensibilitzats  amb  la  situació  de  les  dones  dins  del  context  social.  L'esdeveniment  vol  ser  un
escenari en el qual es puguen intercanviar diferents experiències, artístiques i vivencials, sorgides
arran de les relacions que s'estableixen entre aquests àmbits i la seua estreta vinculació amb els
estudis de gènere. La trobada s'organitzarà entorn de tres blocs temàtics i des d'una perspectiva de
gènere: 

• 1. Espais híbrids en educació artística. Relacions entre les institucions educatives a partir del 
treball de docents, artistes i investigadors. 

• 2. Iniciatives de gestió cultural. La gestió relacionada amb la creació, les galeries d'art i 
l'educació artística. 

• 3. Investigació en educació artística. Propostes d'Investigació Artística i basada en les Arts. 

Finançament o patrocini

Àrea de Didàctica de l’Expressió Plàstica, Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere
Purificación  Escribano  (IUEFG)  i  Ajuda  per  a  l'organització  de  congressos  de  la  Generalitat
Valenciana 

Seminaris nacionals

El treball per projectes a primària 

Data

12 de desembre de 2013 

Òrgan



Departament d'Educació, Facultat de Ciències Humanes i Socials (UJI) 

Organització

Àrea de Didàctica de les Ciències Socials 

Direcció
• Sergi Selma Castell 

• Emma Dunia Vidal Prades 

Breu descripció

El seminari estava destinat a l'alumnat dels graus en Mestre o Mestra d'Educació Primària, i es va
organitzar  de  forma  concentrada  en  una  sola  jornada,  per  a  poder  contrastar  les  diferents
experiències. De fet, es mostraren casos de tots tres cicles de primària, cosa que permet veure les
formes  de  treballar  i  les  dificultats  detectades  en  cada  un.  La  jornada  comptà  amb  dues
intervencions col·lectives. La primera sessió fou impartida per Rocío Molinos i Fina Mari Arambul
(del  CEIP Cervante  Dualde  de  Betxí),  i  es  va  centrar  en  els  projectes  per  al  primer  cicle  de
l'educació primària. La segona sessió estigué a càrrec de Manuel Miró i de Berta Blasco (del CEIP
Lluís Revest de Castelló de la Plana), i va permetre analitzar de forma diferenciada els projectes per
al segon i el tercer cicle de primària respectivament. A continuació es va obrir una sessió de debat i
discussió  amb la  possibilitat  de  veure  i  tocar  nombrosos  treballs  i  experiències  realitzades  per
l'alumnat de primària,  que ens portaren a les diferents sessions del seminari.  Un dels objectius
fonamentals era cobrir la demanda de l'alumnat sobre aquest tipus de metodologia didàctica per
treballar a les aules de primària.  I  es va fer així,  posant al  seu abast els  professionals que s'hi
dediquen perquè pogueren conèixer l'experiència de primera mà.  

Finançament o patrocini

Àrea de Didàctica de les Ciències Socials, Departament d'Educació 

Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Congressos

Internacional

Simulation of Adaptive Behavior 2014 

Data

Del 22 al 25 de juliol de 2014 

Organització 

Laboratori de Robòtica Intel·ligent 

Breu descripció

L’objectiu d’aquesta conferència interdisciplinària va ser reunir investigadors i investigadores en
ciències de la computació, intel·ligència artificial, vida artificial, control, robòtica, neurociències,
etologia, biologia evolutiva, i altres connexes, a fi de millorar la comprensió dels comportaments i
els mecanismes subjacents que permeten els animals naturals i artificials adaptar-se i sobreviure en
ambients incerts. La conferència es va centrar en els experiments amb models ben definits (models
de  robots,  models  de  simulació  per  ordinador,  models  matemàtics)  dissenyats  per  a  ajudar  a



caracteritzar i comparar diversos principis o arquitectures organitzacionals de conducta adaptativa
subjacent en els animals reals i d’agents sintètics, els animats.

Finançament i/o patrocini
• Generalitat Valenciana

• Universitat Jaume I
• Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

• Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors 

Nacional

II Jornades de Programació Mòbil 

Data

Del 18 al 19 de juny de 2014 

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 àmbit. Aquesta jornada va
estar adreçada a tota la comunitat universitària, encara que es va centrar en aquells estudiants i
estudiantes  amb  especial  interès  en  el  disseny  i  desenvolupament  d’aplicacions  mòbils,  que
inclouen aplicacions de gestió, sistemes d’informació geogràfica o videojocs, entre d’altres. 

Finançament i/o patrocini
• BP Oil 
• 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

SAX2014 Jornades de guifi.net

Data:

Del 7 al 8 de juny de 2014

Comitè organitzador

Solicom 

Direcció

Miguel Pérez Francisco

Pablo Boronat Pérez

Descripció breu

El SAX és una trobada de la comunitat guifi.net. Es tractava d’un esdeveniment social i tecnològic



organitzat anualment amb l’objectiu d’intercanviar impressions i experiències a través de xarrades i
tallers.  Les  xarrades  van  versar  sobre  l’obertura  de  noves  zones,  els  projectes  de  la  Fundació
guifi.net,  la  coexistència  de  voluntariat  i  professionals,  i  sobre  aspectes  tècnics  i  legals  de  les
xarxes.

Finançament i/o patrocini
• Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
• Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals

• Fundació guifi.net

XXII Jornades de Concurrència i Sistemes Distribuïts

Data

De l’11 al 13 de juliol de 2014

Comitè organitzador

Solicom

Direcció

Miguel Pérez Francisco

Pablo Boronat Pérez

Descripció breu:

Les Jornades de Concurrència i Sistemes Distribuïts constituïren un marc de trobada anual i molt
consolidat dels grups espanyols, les investigacions dels quals se centren en diversos aspectes de la
concurrència i dels sistemes distribuïts. Entre les línies de treball d’aquests grups s’inclouen:

• Models bàsics de computació concurrent i distribuïda (àlgebres de processos, xarxes de Petri, 
lògiques modals, màquines d’estats)

• Models estesos (sistemes híbrids en temps real, estocàstics)

• Tècniques i ferramentes d’anàlisi (model checking, abstracció, testing)
• Llenguatges de programació (distribuïts, basats en restriccions, orientats a objectes)

• Enginyeria de protocols (especificació, prototipat ràpid, simulació, validació)
• Sistemes operatius distribuïts; m iddleware (grid, cloud, overlays, p2p); bases de dades 

distribuïdes

• Sistemes tolerants a fallades; sistemes escalables; sistemes en temps real
• Algorismes i protocols concurrents i distribuïts. Protocols de comunicació

• Xarxes
• Aplicacions (programació paral·lela, programació distribuïda, serveis distribuïts)

L’objectiu  fonamental  d'aquestes  jornades  és  donar  a  conèixer  el  treball  que  els  departaments
universitaris, els centres d’investigació, departaments de R+D i les empreses del sector informàtic
desenvolupen en l’actualitat  en  temes  relacionats  amb la  concurrència  i  els  sistemes  distribuïts
(programació  concurrent,  sistemes  en  temps  real,  modelització,  anàlisi  i  control  de  sistemes
concurrents, llenguatges i arquitectures, etc.).

Les jornades van constituir una oportunitat extraordinària per a establir vincles de cooperació entre



els  grups  d’investigació  de  les  distintes  universitats  espanyoles,  així  com un  excel·lent  fòrum
perquè la indústria i els centres d'investigació coincidiren i intercanviaren interessos i opinions.
D’altra  banda,  unes jornades  d’aquest  tipus donen l’oportunitat  a  investigadors  i  investigadores
novells  perquè  puguen  donar  a  conèixer  a  la  comunitat  nacional  els  seus  primers  treballs
d’investigació en un esdeveniment consolidat a escala nacional.

Finançament i/o patrocini
• Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
• Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals

• Fundació guifi.net



Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat
Social i Eclesiàstic de l'Estat

Jornades nacionals

Jornada «Factor religiós i multiculturalitat en l’àmbit matrimonial» 

Data: 5 de maig de 2014 

Òrgan: Àrea de Dret Eclesiàstic de l’Estat 

Organització: Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat 

Direcció:

Doctora Victoria Camarero Suárez, professora titular de Dret Eclesiàstic de l'Estat de la Universitat
Jaume I de Castelló.

Breu descripció:

L'Àrea de Dret Eclesiàstic de l'Estat ha organitzat una jornada en la línia de seguiment dels cursos 
anteriors sobre multiculturalitat i factor religiós, davant de la incidència jurídica i pràctica que 
presenta en l'actualitat. Els conflictes en la pràctica jurídica nacional i de dret comparat abasten 
aspectes múltiples en què el factor religiós està present en l'àmbit matrimonial. Sobretot, davant del 
desenvolupament de la multiculturalitat i de la diversitat en la societat actual. La jornada va abordar
la temàtica amb la participació de dues ponents especialistes, com són la professora acreditada de 
catedràtica de Dret Eclesiàstic de l'Estat de la UCM, Irene Briones Martínez, l'aportació de la qual 
va fer referència a l'interès del menor en els matrimonis intereligiosos; i la professora titular de Dret
Eclesiàstic de l'Estat de la Universitat d’Oviedo, Marita Camarero Suárez, amb una exposició 
pràctica del dret de l'Estat, comparat en relació a l'eficàcia civil dels matrimonis religiosos. La 
jornada va tindre una gran acollida, amb una participació activa d’aproximadament 200 alumnes.

Finançament o patrocini:

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Àrea de Dret Eclesiàstic de l’Estat.

Unitat Predepartamental d’Infermeria

Jornades d'investigació

Títol de la Jornada

II Jornades Científiques per als Estudiants d’Infermeria de l’UJI 

Data

30 d'abril de 2014 

Organització



Unitat Predepartamental d'Infermeria

Finançament o patrocini

Universitat Jaume I

Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana

Col·legi d'Infermeria de Castelló

Centre d'Estudis Ceisal de Castelló

Breu descripció

El 30 d'abril de 2014 es van celebrar les Segones Jornades Internacionals d'Estudiants d'Infermeria
de l’UJI, l'objectiu principal de les quals 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. 

Aquestes jornades es van acreditar amb 0,5 crèdits ECTS. 

Programa Campus Obert
Campus Obert

El programa Campus Obert, a través dels respectius consells assessors de cada una de les seus, ha
establit  per  al  curs  acadèmic  2013-2014  un  programa  d’activitats  culturals  i  de  formació  que
complementen els serveis permanents que ofereixen cada una de les seus, i que tenen l’objectiu
d’acostar la Universitat a la província de Castelló i nord de València perquè els ciutadans d’aquestes
comarques tinguen les mateixes oportunitats d’accedir a l’UJI que els estudiants de Castelló de la
Plana. 

Cal destacar d’aquest curs la inauguració a Vila-real de la Seu de la Plana el 7 de març de 2014, que
es va formalitzar amb la signatura del conveni de col·laboració entre l’UJI i l’Ajuntament de Vila-
real. 

Aquest curs acadèmic han passat per les seus, tant per a fer cursos, visitar les exposicions o per a
dur a terme consultes acadèmiques o fer ús de les instal·lacions i altres serveis (sala d’ordinadors
lliure o préstec de material bibliogràfic) 16.932 persones. 

Seu del Nord, Seu de l'Interior, Seu dels Ports, Seu de la Ciutat, Seu del Penyagolosa, Seu del Camp
de Morvedre i Seu de la Plana 

Recull d’activitats curs 13-14

Cursos de formació, jornades i congressos:

• Jornades de Pedra Seca. Del 27 al 29 de novembre de 2013. Vistabella

• Jornades Micològiques. 12 i 13 d’octubre de 2013. Vistabella

• Conèixer el medi rural per a generar noves activitats econòmiques sostenibles. 19 de setembre
de 2013. Vistabella

• Jornades “Emprenent als Ports” a Morella 16 i 17 de desembre de 2013. Morella



• Curs d’Excel financer aplicat al nou Pla general de comptabilitat. 31 d’octubre; 7, 14 i 21 de
novembre de 2013. Vinaròs

• Curs. Relació terapèutica infermera-pacient. 11, 12, 14, 18 i 19 de novembre de 2013. Vinaròs

• Uso de biomasa para instalaciones agropecuarias. Casos prácticos en la provincia de Castellón.
13 de diciembre de 2013. Sogorb

• La creativitat artística. Recerca d’informació i aplicacions didàctiques a l’aula. 15, 22 i 29 de
novembre de 2013. Sagunt

• Connecta amb la ciència a la Seu del Camp de Morvedre. 1, 2 i 3 d’abril de 2014. Port de
Sagunt

• Connecta amb la Ciència a la Seu de la Plana. Del 24 al 27 de juny de 2014. Vila-real

• Club de Debat Jaume I. Seu de la Ciutat.

 Anem pel bon camí en la promoció lingüística?  

 El model de gestió de la sanitat, públic o privat?

 Regressió democràtica: la responsabilitat dels partits polítics.

• Diàlegs a la Llotja

 Thomas Lux. Relacions bancàries, contagi i crisi financera

 Eduardo Peris Fajarnés. Mites i realitats sobre la química: per què és important la
investigació química?

Cicles de conferències a les seus: 

• La gestión 306º en las empresas. Una visión integral del entorno online y offline. 2 de juliol de
2014. Sogorb

• Figuració, abstracció i concepte en l’obra de Peiró Coronado. 13 de febrer de 2014. Vinaròs

• Descobrint la música clàssica: saber escoltar música. 28 de gener de 2014. Port de Sagunt

• Els mitjans de comunicació davant la violència de gènere: avanços i nous desafiaments. 25 de
febrer de 2014. Port de Sagunt

• Institucions europees. 25 de març de 2014. Port de Sagunt

• Pobresa, justícia i/o caritat. 29 d’abril de 2014. Port de Sagunt

• L’afrontament de la pèrdua d’una persona estimada. 27 de maig de 2014. Port de Sagunt

• Conèixer el medi rural per a generar noves activitats econòmiques sostenibles. 19 de setembre
de 2013. Vistabella

• Els vincles afectius. 6 d’abril de 2014. Morella

• La credibilitat  de  la  fotografia  informativa  a  l’era  digital.  La  fi  del  fotoperiodisme?  8  de
novembre de 2013. Vinaròs

• Ciència, programació i negoci: tendències tecnològiques en el desenvolupament de videojocs.
15 de novembre de 2015. Vinaròs

• El futur de l’Estat del benestar a Europa. 22 de novembre de 2013. Vinaròs



• Cómo crear ventajas competitivas en la empresa. El valor de los intangibles.  12 de novembre
de 2013. Soborb

• Claves para el éxito empresarial. 11 de desembre de 2013. Sogorb

• L'ètica ciutadana: l'ètica empresarial. 17 de desembre de 2013. Port de Sagunt

• El Barroc músical: l’estil, els autors i les seues obres. 26 de novembre de 2013. Port de Sagunt

• La responsabilitat ciutadana en època de crisi política. 29 d’octubre de 2013. Port de Sagunt 

• Exposició Amat Bellés (20 anys de cartells d’inauguració dels cursos a l’UJI ). 7 de març de
2014. Vila-real

• Presentació del llibre La Panderola patrimonio de la Plana, 125 años configurando el paisaje
(1888-2013) de Raül Pons Chust i Javier Soriano Martí. 29 d’abril de 2014. Vila-real.

• Salut perinatal i prevenció de la depressió durant i després del part. Seu de la Ciutat

• Menjar, escriure, estimar... una visió de gènero. Seu de la Ciutat

• Dissenyar el futur. Seu de la Ciutat 

• La Panderola, 125 anys d'un tramvia precursor. Seu de la Ciutat

• Cap a una escola plurilingüe. Seu de la Ciutat

• Estratègies per a millorar la presència en línia d’empreses i destinacions turístiques. Seu de la
Ciutat

• Les reformes en la justícia. Seu de la Ciutat

• L’educació i les relacions paternofilials. Seu de la Ciutat

• L'origen de la crisi econòmica actual i possibles eixides. Seu de la Ciutat

• Cicle de conferències sobre les eleccions europees. Seu de la Ciutat

• Escola, literatura infantil i juvenil i educació creativa. Seu de la Ciutat

• Art redescobert: noves mirades sobre les obres d'art. Seu de la Ciutat 

• Dissenyar avui. Els futurs reptes del disseny per als nous graduats i graduades en Enginyeria
en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes. Seu de la Ciutat

Aula de Fotografia: 

Totes les seus han participat en el projecte Imaginària. Fotografia en primavera, amb exposicions
durant el mes de maig i juny a totes les seus. 

o Mèxic: una policia indígena, heroica i incorruptible, de Pierre Yves Marzin. Del 13 de maig al
22 de juny de 2014. Seu del Camp de Morvedre.

o Tràncis de Paco Sancho. Del 29 de maig al 20 de juny 2014. Fundació Caixa Vinaròs

o Tauromàquia. Julian Barón. Del 8 de maig al 21 de juny de 2014. Seu de la Ciutat

o Son i vigília. Col·lectiva. Del 8 al 31 de maig de 2014. Sogorb

o La naturalesa de la fotografia. Col·lectiva. Del 14 de maig al 12 de juny de 2014. Vistabella

o By rail. Scott Conarroe. Del 17 de maig al 22 de juny de 2014. Morella

o Fragments aquàtics, de José Ferrer Argente. Seu de la Ciutat

o Exposició Km 0, d’Antonio Segura León. Seu de la Ciutat



o Let’s get lost, de Pablo Fuentes. Seu de la Ciutat

o Deshielo y Mandorla, de Pepe Beas. Seu de la Ciutat

o Exposició: Humanes, massa humanes. Les ferides de l’alfabet natural – Rossana Zaera. Seu de
la Ciutat

Aula de Cinema: 

S’han projectat un total de vuit cicles a les seus al llarg del curs acadèmic.

Aula per a Majors: 

L’Aula  per  a  Majors  s’ha  impartit  en sis  municipis:  Vinaròs,  Sant  Mateu,  Morella,  Vilafranca,
Sogorb i Sagunt, amb un total de 287 alumnes.  

Activitats esportives

Introducció 

La Universitat Jaume I disposa, des dels seus inicis, d’un Servei d’Esports preocupat per donar
l’atenció necessària a la comunitat universitària en matèria d’activitat física i esportiva. 

La creació d’aquest Servei té una finalitat múltiple: orientar la formació integral de la comunitat,
afavorir el desenvolupament equilibrat entre la vida acadèmica, i fomentar els hàbits higiènics i de
salut, per a tindre una millor qualitat de vida. 

Dins del conjunt d’activitats  que s’ofereixen hi ha un grup orientat  des del punt de vista de la
competició esportiva, on les persones de la comunitat universitària que vulguen poden participar en
tot  un programa de competicions  intrauniversitàries  i  interuniversitàries.  Aquestes  competicions
arriben al màxim exponent amb la participació en els campionats universitaris d’Espanya, amb els
campionats universitaris d’Europa i amb la participació en el campionat universitari del Món i la
Universíada.

El Servei d’Esports també crea una nova línia de gestió i d’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 usuaris i les 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 part
de la comunitat  universitària.  És important esmentar l’oferta de crèdits  de lliure elecció que es
generen per cursos de formació o participació en activitats organitzades pel Servei d’Esports.

El  Servei  d’Esports  de  la  Universitat  Jaume  I  es  manté  com  a  referent  imprescindible  en  la
comunitat universitària, així com en el panorama nacional universitari.

Dins de la comesa que té, el SE 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 d’instal·lacions esportives.

El Servei d’Esports, durant el curs acadèmic 2013-14, ha aconseguit que 7.598 persones puguen fer
esport a la Universitat, fet que es tradueix en 19.489 inscripcions que impliquen que cada persona
inscrita fa una mitjana de quasi tres activitats esportives, les quals ens puntuen una satisfacció de
4,45 sobre 5, dins del 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,  avui  en  dia,  un  total  de  193.187  accessos  pels  torns  de  les  instal·lacions;  hi
destaquen els 53.909 de la piscina, dada que suposa, juntament amb altres usuaris, més de 5.000
usos mensuals. 

De la mateixa manera, dins de la promoció de l’activitat física i l’esportiva per als xiquets i les
xiquetes,  el  Servei  d’Esports  continua  oferint  un  conjunt  d’accions  per  a  fomentar  la  pràctica
esportiva entre xiquets i xiquetes de la comunitat universitària. Organitza activitats per a xiquets i
xiquetes en natació i en l’activitat d’esport de raquetes. A més a més, el Consell de Direcció, en
sessió núm. 162, de 17 d’abril,  va aprovar el  programa «Conciliació Esport i Família», amb la
intenció d’afavorir la conciliació familiar.

D’altra banda, el Servei d’Esports ha dissenyat unes campanyes de captació i fidelització d’usuaris i
usuàries.  Es  van realitzar  unes  jornades  de portes  obertes  per  a  donar  a  conèixer  les  activitats
dirigides que es fan a l’UJI; així com unes portes obertes d’ús lliure perquè els futurs usuaris i
usuàries coneguen les instal·lacions i puguen usar-les. Aquesta iniciativa del Servei s’ha inclòs en la
setmana europea  MOVE Week,  la  qual  té  la  finalitat  de  promoure  l’esport  i  l’activitat  física i
l’impacte positiu en les societats europees. A banda, s’han fidelitzat els nostres usuaris i usuàries
que  s’han tret  la  targeta  esportiva  en  la  campanya  Aniversari,  en  la  qual  els  hem regalat  dos
abonaments d’ús lliure per a donar-los a qui vulguen. 

Es manté la gestió del préstec de bicicletes entre els universitaris, 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  universitaris
d’Espanya,  on s’ha aconseguit  un total  de set  medalles,  tres d’or,  dues d’argent  i  dues més de
bronze, totes en la modalitat d’atletisme, i el guardó rebut com a millor esportista universitària per
Rossana Garzó en la gala anual de la Diputació de Castelló.

A més,  per  segon  any  consecutiu,  s’entregaran  les  beques  Villareal  Club  de  Fútbol-UJI  que
reparteixen 15.000 € entre l’estudiantat en la Festa Final de l’Esport, en funció del seu expedient
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,  per primera vegada,  i  emmarcat dins de l’objectiu de
planificació estratègica, C3.a7-Campanya de captació fins a secundària i Europa, s’ha organitzat el
III Memorial Enrique Beltrán, on més de 1.200 estudiants i estudiantes de setze instituts d’educació
secundària de Castelló van participar en una cursa de camp a través. Aquesta competició ha servit
per a inaugurar el nou circuit de camp a través que l’UJI ha habilitat dins del campus i que, a partir
d’ara podran, utilitzar no només els membres de la comunitat universitària, sinó qualsevol esportista
de Castelló i de la província en ser un circuit d’accés lliure.

A més  a  més,  l’1  d’abril  de  2014 es  va signar  el  conveni  marc  de  col·laboració  entre  les  set
universitats  de  la  Comunitat  Valenciana,  les  quals  es  comprometen  a  realitzar  actuacions  que
contribuïsquen a la formació i el desenvolupament de l’activitat física i de l’esport i, particularment,
totes aquelles activitats  i  accions vinculades amb el desenvolupament i  la promoció de l’esport
universitari a la Comunitat Valenciana.



També  cal  destacar  la  capacitat  organitzativa  d’aquest  Servei,  ja  que  s’ha  encarregat  de
l’organització  del  Campionat  d’Espanya  d’Atletisme  Júnior  i  de  la  Copa  d’Europa  de  Clubs
d’Atletisme Júnior, així com els campionats autonòmics d’esport universitari d’atletisme, de camp a
través i d’escacs.

D’altra banda, el Servei d’Esports deixa d’organitzar l’obert de pàdel, tennis i pàdel mixt d’àmbit
social  per motius federatius i busca alternatives socials,  com ara la consolidació dels 5 km-UJI
benèfics que es farà per segona vegada el 19 d’octubre de 2014.

Destaquem les diferents col·laboracions realitzades d’àmbit social, entre les quals podem citar 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 la
col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana en la IV Marató de Castelló. 

Per últim, amb el Club Esportiu Marató i Mitja, hem organitzat l’eixida de la prova a les pistes
d’atletisme de la Universitat Jaume I i s’ha posat en marxa una investigació pionera a Espanya, que
permet  obtenir  dades  per  a  la  millora  de  la  salut  dels  corredors  mitjançant  el  mesurament  de
paràmetres psicològics, d’hàbits d’entrenament, així com paràmetres físics com ara l’evolució del
pes, la tensió arterial, les analítiques sanguínies, etc. 

Dades estadístiques del Servei d'Esports

Percentatge d'inscrits  segons el  seu vincle a les  activitats  organitzades al Servei  d'Esports
durant el curs acadèmic 2013/2014 

Vincle %

Estudiants universitaris 6 9,99 %

PAS 3 ,5 7%

PDI 4 ,7 9%

Familiars de primer grau 2,89%

Personal d'entitats vinculades 0,62%

Personal d'empreses de serveis 0,74%

SAUJI 9,52%

Altres vincles 7,87%
 

Utilització de la targeta esportiva i els abonaments (10 usos).
Vincle Targeta esportiva Abonament (10 usos)

Estudiants universitari 2578 412

PAS 81 20

PDI 190 66

Familiars de primer grau 35 6

Personal d'entitats vinculades 21 7

Personal d'empreses de serveis 45 8

SAUJI 228 34

Altres (sense cap vincle amb 
l'UJI)

507 41

TOTAL 3685 594



Accessos per perfil d'usuari i usuària a les instal·lacions esportives durant el curs 2013/14  
Vincle Zona de

raquetes
Pavelló

poliesportiu
Piscina
coberta

Instal·lacions
esportives a
l’aire lliure 

TOTALS

Estudiants 
universitaris

10768 61995 25439 16768 114970

PAS 1000 3549 3237 1059 8845

PDI 1220 3413 5032 1360 11025

Familiars de 
primer grau

553 841 2226 155 3775

Personal 
d'entitats 
vinculades

275 543 656 57 1531

Personal 
d'empreses 
de serveis

162 1138 1334 145 2779

SAUJI 2638 5465 9590 1110 18803

Altres (sense 
cap vincle 
amb l'UJI)

1464 2757 6395 20843 31459

TOTALS 18080 79701 53909 41497 193187

 Percentatge d’inscritsal Servei d'Esports respecte al total UJI durant el curs 2013/14 
Estudiants PAS PDI Comunitat

universitària

2 9,79% 35,62% 2 8,01% 2 9,86% 

Enquestes de satisfacció dels usuaris i usuàries del Servei d'Esports curs 2013 /14 
Tipus d'activitats

Activitats de salut 4,44 

Activitats esportives 4,54 

Activitats de natura 4,72 

Activitats de xiquets i xiquetes 4,63 

Activitats Setmana Blanca 4,72 

Competició interna 4,37 

Competició externa 4,32 

Cursos de formació esportiva 4,46 



Evolució de les inscripcions
Curs acadèmic Sectors universitaris

(comunitat universitària)
Inscripcions al 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

13-14 18.605 19.489

*Dades extretes de l'aplicació informàtica Discoverer 

• ** Dades extretes de la nova aplicació informàtica e-UJIer amb la coincidència de canvis en el
procés d'inscripcions. Per això el descens en les inscripcions en aparèixer el concepte de targeta
esportiva. 

• Dades facilitades per Secretaria d'Estudiants i la Universitat per a Majors. 
  

 
  

 
 



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  9.274  espectadors  durant  el  curs  2013/14  amb  la  seua  programació
artística, en la qual destaquen actuacions com la d'Alberto San Juan, Juan Diego o la companyia La
Zaranda. 

Títol Activitat Data  Assistència 

Madre Coraje (Compañía Atalaya) Teatre 27 i 28 de setembre de 2013 324

Wadjrada / La bicicleta verde  (Haifaa  Al-
Mansour)

Cinema 28 i 29 desembre de 2013 240

Bankabaret  (La Dependent) Teatre 4 d'octubre de 2013 145

Cravan vs Cravan (Isaki Lacuesta) Cinema 5 i 6 d'octubre de 2013 44

Delafé y las flores azules Música 11 d'octubre de 2013 211

El estudiante (Santiago Mitre) Cinema 12 i 13 d'octubre de 2013 123

La casa de mi abuela (Adán Aliaga) Cinema 19 i 20 d'octubre de 2013 59

Darwin (Dramaturgia 2000) Teatre 25 d'octubre de 2013 129

Captiva/Cautiva (Brillante Mendoza) Cinema 26 i 27 d'octubre de 2013 62

Le ales de la vida (Antonio P. Canet) Cinema 2 i 3 de novembre de 2013 36

El régimen del pienso (La Zaranda) Teatre 9 de novembre de 2013 280

Grimègies (Tortell Poltrona) Teatre 15 de novembre de 2013 189

Los ojos de Ariana (Ricardo Macián) Cinema 16 i 17 de novembre de 2013 49

Performance (Diorama) Teatre 19 de novembre de 2013 51

Don Juan (Pèlmanec) Teatre 22 de novembre de 2013 99

Momoiro sora (Keüchi Kobayashi) Cinema 23 i 24 de novembre de 2013 151

Autorretrato de un capitalista español 
(Alberto San Juan)

Teatre 29 de novembre de 2013 438

Mercado de futuros (Mercedes Álvarez) Cinema 20 de novembre i 1 de 
desembre de 2013

41

À perdre la raison (Joachim Lafosse) Cinema 7 i 8 de desembre de 2013 76

La casa Emak Bakia (Oskar Alegria) Cinema 14 i 15 de desembre de 2013 32

Concert de Nadal de la BIG BAND UJI i 
Laura Simó, amb la col·laboració de 
l'Orquestra del Casino Musical de Godella
sota la direcció de Ramon Cardo

Música 19 de desembre de 2013 375

Dorian Wood Música 17 de gener de 2014 165

The Act of Kiling (Joshua Oppenheimer) Cinema 18 i 19 de gener de 2014 81

Tots a una veu. Pel·lícula coral Cinema 23 de gener de 2014 60

La lengua madre (Juan Diego) Teatre 24 de gener de 2014 429



The Great Dictator (Charlie Chaplin) Cinema 25 i 26 de gener de 2014 132

Jo de major vull ser Femín Jiménez (El  
Pont Flotant)

Teatre 31 de gener de 2014 167

La herida (Fernando Franco) Cinema 1 i 2 de febrer de 2014 222

Projecció dels alumnes del Taller de 
Vídeo del primer semestre

Cinema 6 de febrer de 2014 50

Singin'in the rain (Stanley Donen i Gene 
Kelly)

Cinema 8 i 9 de febrer de 2014 116

Distancia siete minutos (Titzina Teatro) Teatre 14 de febrer de 2014 170

El efecto K. El montador de Stalin 
(Valentí Figueres)

Cinema 15 i 16 de febrer de 2014 165

All that Heave Allows (Douglas Sirk) Cinema 23 i 23 de febrer de 2014 70

The Funamviolistas (Rafael Ruiz) Teatre-
Música

28 de febrer de 2014 340

La jaula de oro (Diego Quemada-Díez) Cinema 1 i 2 de març de 2014 78

Las maestras de la República (Pilar Pérez 
Solano)

Cinema 6 de març de 2014 381

A Solas con Marilyn (Atalaya-TNT) Teatre 7 de març de 2014 72

Paths of Glory (Stnaley Kubrick) Cinema 8 i 9 de març de 2014 111

Les rameres de Shakespeare Teatre 14 de març de 2014 141

Historic Centre (Pedro Costa) Cinema 15 i 16 de març de 2014 53

Ultrainocencia (Loscorderos.sc) Dansa-
Teatre

4 d'abril de 2014 182

The Man Who Shot Liberty Valance (John
Ford)

Cinema 5 i 6 d'abril de 2014 50

Nymphomaniac. Volume I (Lars Von 
Trier)

Cinema 12 i 13 d'abril de 2014 197

Concert de Nadal de la Big Band UJI i 
Eva Romero, sota la direcció de Ramon 
Cardo 

Música 17 d'abril de 2014 300

Planet of the Apes Cinema 19 i 20 d'abril de 2014 16

Nymphomaniac. Volume II (Lars Von 
Trier)

Cinema 26 i 27 d'abril de 2014 128

Projecció dels alumnes del Taller de 
Vídeo del segon semestre

Cinema 30 d'abril de 2014 54

Night if the Livins Dead Cinema 3 i 4 de maig de 2014 44

Intempèrie, dels alumnes del curs 
d'iniciació de l'Aula de Teatre Carles Pons
sota la direcció de Joan Comes

Teatre 8 de maig de 2014 260

Rauelsson amb Anne Müller + Chistoph 
Berg +  César Peris+ Grus de Veus 
Música Viva + Grup d'Autoajuda

Música 10 de maig de 2014 127



Les serventes i la senyora dels alumnes 
del taller d'escenes de l'Aula de Teatre  
Carles Pons sota la direcció de Regina 
Prades 

Teatre 16 de maig de 2014 180

The broken Circle Breakdown (Felix Van 
Groeningen)

Cinema 17 i 18 de maig de 2014 13

Assajant Ubú, dels alumnes del curs 
d'interpretació de l'Aula de Teatre Carles 
Pons sota la direcció de Cesca Salazar

Teatre 23 de maig de 2014 250

Escape from Alcatraz (Don Siegel) Cinema 24 i 25 de maig de 2014 21

Exercici fi de curs de l'alumnat dels tallers
de dansa, sota la direcció de Pepa Cases i 
Rocío Fernández 

Dansa 28 de maig de 2014 250

Cesc Gelaber VO+ (Gelabert Azzopardi) Dansa 30 de maig de 2014 168

Frances Ha (Noah Braumbach) Cinema 31 de maig i 1 de juny de 
2014

88

Açò és pa cagar-se! (L'empastrà 2 amb 
Pot de Plom)

Teatre 4 i 5 de juny de 2014 540

Lliga d'improvisació. La Final. Teatre 8 de juny de 2014 165

Concert de final de curs de l'Orfeó 
Universitari, sota la direcció de Toni 
Planelles

Música 11 de juny de 2014 42

Nombre total 9274



 Actuació d'Alberto San Juan amb Autorretrato de un capitalista español. 

  Acutació de la companyia loscorderos.sc amb l'espectacle Ultrainocencia. 



Taller de final de curs de Taller d'escenes de teatre de l'Aula de Teatre Carles Pons amb l'obra Les serventes i la senyora.

Galeria Octubre

Durant  el  curs 2013/14 han visitat  la sala d’exposicions de l’UJI al  campus,  un total  de 1.689
persones a les dues exposicions realitzades.

Activitat Organitza Data  Assistència 

“Todos los cuerpos”, de 
Regina José Galindo. 

SASC 
 

Del 31 d'octubre al 29 de 
novembre de 2013 

1119 

“El vol del gat”, 
d'Antoni Miró 

SASC Del 20 de febrer al 21 de 
març de 2014 

570 

TOTAL D'ASSISTENTS 1689 

 



  Exposició: “Todos los cuerpos”, de Regina José Galindo. L'exposició visitada pel públic. 

Espai expositiu de la Llotja del Cànem

Per les sales d’exposicions de la Seu de la Ciutat han passat 4.237 persones per gaudir de les cinc
exposicions relacionades amb la fotografia. 

Activitat Organitza Data  Assistència 

Km 0 (Antonio Segura León) SASC Del 3 d'octubre 
al 16 de 
novembre de 
2013 

432 

Fragments aquàtics (José Ferrer) 
Argente 

SASC Del 28 de 
novembre de 
2013 al 4 de 
gener de 2014 

395 

Experiments de la Legió Còndor a 
l'Alt Maestrat 1938 

SASC i Grup de 
recuperació de la 
Memòria del Segle XX 
de Benassal 

Del 16 de gener
a l'1 de març de
2014 

1390 

Humanes, massa humanes. Les ferides
de l’Alfabet Natural (Rossana Zaera)

SASC Del 13 de març 
al 26 d'abril de 
2014 

290 



Tauromàquia (Julián Barón) SASC Del 8 de maig 
al 21 de juny de
2014 

1730 

Total d'assistents 4237 

 Exposició «Km 0», d'Antonio Segura León. Inauguració per part de l'autor, Antonio Segura, del coordinador de l'Aula 
de Fotografia, Sergio Ibáñez, i el vicerector de Cultura i Extensió Universitària, Wenceslao Rambla. 



Exposició Experiments de la Legió Còndor a l'Alt Maestrat 1938. Inauguració de l'exposició per part de Rosa Monlleó, 
professora del Departament d'Història, Geografia i Art i directora acadèmica del projecte “Recuperació de la memòria 
històrica local” de la Universitat Jaume I i el vicerector de Cultura i Extensió Universitària, Wenceslao Rambla i 
d'Oscar Vives, del Grup de recuperació de la Memòria del segle XX de Benassal amb el públic assistent. 

  Exposició «Tauromàquia» de Julián Barón. Inauguració amb el vicerector de Cultura i Extensió Universitària, l'autor i 
Daniel Belichón, organitzador d'IMAGINÀRIA. Fotografia en Primavera. 



 Exposició «Tauromàquia» de Julián Barón. Públic visitant l'exposició. 

Espai expositiu del Paranimf

El Paranimf aquest curs 2013/14 ha tingut una sola exposició amb 1500 assistents.

Activitat Organitza Data  Assistència 

Piano Cabró (Carles Santos) SASC De l’11 de novembre de 2013 al 
30 de maig de 2014

1500

TOTAL 1500

Aules del SASC

SERVEI D'ACTIVITATS SOCIOCULTURALS. AULES

Més de 25.000 espectadors van assistir a les activitats de les aules del SASC, amb la Mostra de
Teatre Reclam, el festival Imaginària, les projeccions cinematogràfiques i els concerts musicals. 

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, Castelló Cultural i la Fundació Dávalos-
Fletcher, junt amb 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 - IX Mostra de Música i Cinema, que gràcies al
patrocini de l’Ajuntament de Benicàssim, amb el seu Teatre Municipal i al treball i col·laboració de



Born Music i artistes implicats, aquesta edició, tot i la situació econòmica, s’ha pogut mantindre
amb èxit de públic i amb la continuïtat de la línia de programació. 

Aquest  any cal  destacar  la  signatura  del  conveni  de  col·laboració  entre  la  Fundació  Dávalos-
Fletcher i la Universitat Jaume I per a crear l'Aula Dávalos-Fletcher de la Cultura que tindrà la seu
al Servei d'Activitats Socioculturals. 

Però més enllà  de les xifres  i  el  que s’ha aconseguit,  cal  dir  que per les  retallades continuem
prescindint 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
mantindre la consonància amb altres països de la Unió Europea on a pesar 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 

Projecció dels curtmetratges 
dels alumnes del Taller de 
vídeo de l’UJI

Corral de 
Teatre. Xilxes

SASC
Corral del Teatre.

19 d'octubre de
2013

35

Cicle de cinema espanyol. 
Primer semestre

Sala de Graus
de la FCJE

Oficina de 
Relacions 
Internacionals UJI

Del 6 al 27 de 
novembre de 
2013

168

Cicle de cinema espanyol. 
Segon semestre

Sala de graus 
de la FCJE

Oficina de 
Relacions 
Internacionals UJI

Del 2 al 30 
d'abril de 2014

124

Cicle de cinema científic Aula Magna 
de la FCHS

Grupo de Óptica 
Castellón

10 d'abril i 8 
de maig

60

Projecció de Curtmetratges 
Taller de Vídeo

Paranimf SASC 6 de febrer de 
2014

Paranimf

Projecció de Curtmetratges 
Taller de Vídeo

Paranimf SASC 30 d'abril de 
2014

Paranimf

Cinemascore – Mostra de 
Música i Cinema

Teatre 
Municipal de 
Benicàssim

SASC
Born! Music
Ajuntament de 
Benicàssim

7 i 8 de juny de
2014

98

TOTALS 485

Aula de Fotografia 

Un  any  més  el  projecte  Imaginària.  Fotografia  en  primavera,  s’ha  dut  a  terme  amb  èxit
d'organització i participació.

Enguany,  amb 45 activitats  programades,  340 artistes  implicats,  43 entitats  col·laboradores,  31
espais utilitzats, 13 municipis participants i un total de 17.646 visitants/participants.



El nostre ressò al web ha estat d’un seguiment en les xarxes socials de 661.794, visitants del domini
www.imaginaria.info   de  5083,  consum de  la  pàgina  347.550  i  impactes  de  xarxa,  impressions
3.308.029. 

Aula de Música 

Activitat Lloc Organitza Data  Assistència 

Acte acadèmic 
d'Obertura de curs i 
Acte de la Festa de la 
Universitat XXIII 
aniversari de la seua 
creació

Paranimf UJI 16 de setembre de 
2013 i 21 de febrer
de 2014

Paranimf

XVIII Aplec de Corals
a Castelló

Auditori i Palau de
Congressos de 
Castelló 

Ajuntament de 
Castelló

27 d'octubre de 
2013

Aforament 
complet de 
l'auditori

21è Nadal a Castelló. 
Concert de corals

Parròquia de 
Nostra Senyora de 
l'Esperança 

Ajuntament de 
Castelló

14 de desembre de 
2014

104

Concert de Nadal de la
Big Band UJI

Paranimf SASC 19 de desembre de 
2013

Paranimf

Big Band UJI. Concert
de final de curs

Paranimf SASC 17 d'abril de 2014 Paranimf

Aula de Teatre 

Activitat Lloc Organitza Data  Assistència

Reclam 2013 
XXI Mostra de Teatre
Actuacions:
-Trátame como me merezo, de 
Losdedae (Madrid)
-Sensacional, d’Imaginart 
(Catalunya).
-El régimen del piendo, de La 
Zaranda (Andalusia)
-Uuuiii! H?0, Luis Bevià (País 
Valencià)
-Don Juan. Memoria amarga de mí, 
de Pelmànec (Catalunya)
-¿Quién teme a Virginia Woolf?, de 
Focus (Catalunya)
-Por casualidad ,de Marco Vargas & 
Chloé Brûle (Andalusia)

Auditori de Les 
Boqueres d’Almassora;
Teatre Municipal de 
Benicàssim, Teatre 
Municipal de Betxí, 
Teatre Principal, Plaça 
Santa Clara a Castelló; 
Auditori Municipal 
Mónaco d’Onda; Teatre
Municipal Carmen Tur 
de la Vall d’Uixó; Casa
de la Cultura (Sala 
Carles Pons) 
Vilafranca;  Auditori 
Municipal i Plaça 
Major de Vila-real; 
Paranimf, actuacions 

SASC Del 7 de 
novembre a
l'1 de 
desembre 
de 2013

8307

http://www.imaginaria.info/


-Kroma ,de Visitants (Vila-real)
-Grimègies, de Tortell Poltrona 
(Catalunya)
-El nombre dela rosa, de Pentación 
(Madrid)
-Lastres, de Pentación (Madrid) 
-Los satisfechos, de Trastro Teatro 
(Andalusia)
-Performance, de Diorama (Mèxic)
-El veneno del teatro, de diversos 
actors i procedències. 
-Black Out, de Jordi Cortés-Alta 
Realitat (Catalunya)
-En la boca del lobo, de Bic Bic 
(Andalusia)
-A través de tus ojos, d'Hojarasca 
Danza (Castella-Lleó)
-El pájaro de fuego ,del Ballet de la 
Generalitat Valenciana (País 
Valencià)
-Autorretrato de un joven capitalista 
español, d'Alberto San Juan 
(Madrid)
-Juglar con las palabras, de Christian
Atanasiu (Catalunya)
-Rien à dire, de Leandre (Catalunya)

Espectacles de teatre: 21 
Representacions: 34 
Exposicions: 1 

pel campus 
universitari, Aula de 
Teatre Carles Pons,  la 
Universitat Jaume I 



        Cartell del Reclam 2013



Espectacle “Por casualidad” al vestíbul de la FCJE.

PEU

PEU. Programa d'Extensió Universitària

El Programa d'Extensió Universitària 2013 ha representat una pas important en la consolidació dels
treballs de les comarques de Castelló. A pesar de la difícil situació econòmica de molts ajuntaments,
s'ha mantingut un bon nivell de participació en el Programa. D’altra banda, continua desenvolupant
les línies de treball especialitzades i generant molts bons resultats.

El  Projecte  Patrimoni,  Laboratori  d’Investigació  del  Patrimoni  en  Àrees  Rurals,  el  Programa
d’Acompanyament a Iniciatives Socioculturals, conegut com a PAIS@rural; la xarxa de tècnics, el
Seminari Garbell i tots els projectes que conformen el PEU, renoven i amplien l’oferta i cada any
arriben a més municipis i més col·lectius.

El desenvolupament del PEU en les diferents línies de treball (acció, territori i reflexió i avaluació)
és un procés progressiu que busca la implicació i la participació dels usuaris. 

L’element  dinamitzador  i  vertebrador  de tot  aquest  model  de treball  ha sigut  la  Mesa Tècnica,
representativa de totes les realitats socioculturals del nostre territori i que ens permet tindre una
visió en temps real i, per tant, dissenyar propostes ajustades a la demanda i a les necessitats.

ACCIÓ

PAIS@rural. Programa d'Acompanyament a Iniciatives Socioculturals



Aquest Programa té com a objectiu acompanyar projectes de llarg recorregut on el més important i
més valorat és el procés i no tant els resultats a curt termini.

Agrupa un conjunt d’iniciatives i projectes pensats per a facilitar l’intercanvi d’informació, l’accés a
una formació de qualitat  i  la reflexió crítica com a passos previs ineludibles a qualsevol  acció
cultural,  així  com fer  possible  un  escenari  per  a  la  investigació  en  dinàmiques  territorials  i  la
generació de coneixement. 

Tutories. Assessorament. Projectes amb els quals s'ha treballat al llarg de 2013: 

• ReviscolAres. Ares del Maestrat

• SOM, Suera Obert [Museu]. Suera

• Projecto Cultural Espadà. Trobada dels Pobles del Parc Natural de la Serra d'Espadà. 

• Culla Viu. El Legado Cultural. Culla

• La Memòria de Forcall com a eina de futur. Forcall

• Vistabella Natural. La Visió Compartida (títol provisional)

• Projecto Cultural Benassal. Paisatge i Patrimoni. (títol provisional)

• Cinctorres (fase inicial)

• Viver-Jérica (fase inicial)

Projecte Patrimoni.  Laboratori d'Investigació del Patrimoni a les Àrees Rurals

Patrimoni és un procés col·lectiu de revalorització del patrimoni cultural i dinamització ciutadana
en entorns rurals.

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 al web del
projecte i que participen anualment en la revista  Memòria Viva amb articles i anàlisis, al costat
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

• Montan. Recuperació de tradicions, jocs, oficis i gastronomia

• Sant Rafel del Riu – Barri Castell (Ulldecona). 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 història oral

• Vilanova d'Alcolea. Recuperació de tradicions

• Mas de Noguera (Caudiel). Recuperació de tradicions

• Costur. Recuperació de tradicions i oficis

• Culla. Patrimoni gastronòmic

• Todolella. Història oral

Projectes singulars

Joves
En Joves despleguem hàbits de participació entre els  joves,  al  mateix temps que es transmeten
valors de convivència i sociabilitat. Entenem necessari un model associatiu que done protagonisme
a  la  veu  del  jove  en  un  vertader  laboratori  d'idees  i  una  escola  de  democràcia,  on  es  fan
contínuament pràctiques del que són les normes democràtiques justes d'un sistema social que els
afecta directament.

Aquest projecte 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 i grups amb els quals s’han mantigut reunions en 2013 han estat: el grup AVIA de
Vilanova d’Alcolea  i  les  tècniques  de Vilafranca.  També s’ha fet  una primera  aproximació  per
treballar a diferents seus de Campus Obert. Aquestes reunions s’han concretat en formació i treball
amb els tècnics i dinamitzadors i joves, per a definir i centrar la intervenció al municipi.

 

Reflexió i avaluació

Mesa Tècnica i jornades d'avaluació
Formada per tècnics en actiu i implicats en processos de desenvolupament en les comarques de
Castelló,  esdevé  un  espai  de  trobada  periòdica  on  es  fa  avaluació  continuada  del  Programa,
s'intercanvia informació entre els tècnics i es programen les propostes formatives singulars. 

Seminari Garbell
El  Seminari  Garbell  ha  convocat  un  col·lectiu  de  professionals  del  desenvolupament  local,
l’educació  i  la  gestió  social  que  treballa  a  les  comarques  de  Castelló.  Un  espai  d’intercanvi
d’informació  per  a  investigar  i  promoure  la  participació  en  el  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 participa exercint la
crítica des del diàleg igualitari.

Al llarg de 2013, l’activitat de Garbell ha estat concentrada en:

• Missions Interculturals

Un  projecte  de  participació  comunitària  en  àmbits  com  ara  l’educació,  la  cultura  i  el
desenvolupament  local.  Naix a  partir  de l’ideari  de les  Missions Pedagògiques  espanyoles  i  de



l’essència de les Brigades Artístiques cubanes.

Es crea un grup de treball, compost per professorat i alumnat de la Universitat Jaume I i voluntaris
d'altres col·lectius socials (voluntariat de Creu Roja, membres del Casal Popular de Castelló i de la
Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau). 

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). 

Amb més  de  40  persones  implicades,  aquest  projecte  es  va  desenvolupar  al  llarg  de  2013 en
diferents fases:  Fase d'iniciació,  fase de sensibilització,  fase d'intervenció i  fase d'anàlisi  de les
dades recollides, en la qual es troba actualment.

• kult-ur. La revista interdisciplinària sobre la cultura de la ciutat

A partir de les activitats sobre desenvolupament comunitari que des de 2009 realitza Garbell, es
posa en marxa  kult-ur,  una revista digital  i  un blog concebuts per a estimular la reflexió sobre
desenvolupament  comunitari,  l’educació  no  formal,  la  dinamització/participació  ciutadana  i  la
transformació de l’espai urbà, la integració territorial, la localització, la globalització i les cultures,
entre altres temes.

kult-ur es  constitueix  com  un  espai  acadèmic  multidisciplinari  d’investigació  i  assaig  que
s’aproxima a la complexitat de tot allò que s’ha relacionat amb els modes de viure en la ciutat però
que presta una atenció especial a les seues modalitats emergents, a les noves formes de convivència
i a les converses de qualsevol tipus que es generen en el seu si. En suma, kult-ur pretén ser un camp
obert on es poden reunir consideracions diverses sobre les cultures de la ciutat: des de l’articulació
territorial fins a les activitats econòmiques, socials, polítiques -públiques i privades- la governança i
el desenvolupament local, la participació ciutadana, el canvi de model social, etc.

• Tesaurus incorrecte de la cultura

A partir de les experiències, reflexions i provocacions dels actors de les polítiques culturals en el
territori. S’ha construït, de manera col·laborativa, un primer mapa de conceptes que recull totes les
visions crítiques a partir de les quals sorgirà un diàleg reflexiu i horitzontal.

Aquest  treball  de  construcció  social  genera  un  ample  catàleg  de  reflexions  i  arguments  que
formaran part d’un mapa general de conceptes.

Observatori
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 cultural, de l’acció social i educativa i del
desenvolupament local, implicats en un estil d’investigació cooperativa i oberta a un enfocament
pluridimensional.

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  que  mitjancen  en  el  desenvolupament
sociocultural, amb la participació de professionals amb experiència contrastada.

En  els  plenaris  realitzats  aquest  2013  han  estat  reflexionant  sobre  el  fracking,  el  territori,  la
importància de l’estructura local existent i les oportunitats de l’interior de la província.



• Publicació del número 8 de  Dossiers d’Extensió Universitària.  “El  futur  de la ruralitat”
Debats sobre els territoris rurals. Reflexió des de Castelló”

Es  va  fer  la  presentació  de  la  publicació  en  Xèrica,  coincidint  amb  les  Jornades  d’Avaluació
celebrades en aquesta localitat els dies 6 i 7 de novembre de 2013. 

Comunicació: publicacions de la Universitat Jaume I i
projecció social

L'editorial  universitària,  Publicacions  de  la  Universitat  Jaume  I,  ha  mantingut  durant  el  curs
2013/14,  l’empenta  decisiva  a  l’edició  electrònica  amb  l’increment  de  publicacions  fetes
exclusivament en xarxa o de forma híbrida, imprimint una part dels continguts i d’altres fent llibre
electrònic descarregable a través d’un codi QR. Exemple d’això és el llibre publicat Las artes y la
arquitectura del poder, que té 500 pàgines impreses en tapa dura i quasi 3.000 en el llibre electrònic
complet. En aquest sentit s’ha consolidat també la col·lecció de manuals docents “Sapientia”, sota
la llicència Creative Commons, amb 87 títols publicats. També s'ha triplicat el fons bibliogràfic en
format PDF, en el qual n'hi ha disponibles quasi dos-cents títols.

La implantació del programa Open Journal System s'ha millorat  durant el  curs per al  portal  de
revistes  electròniques  de publicacions  periòdiques  de la  Universitat  Jaume I,  amb l’objectiu  de
millorar la gestió de les revistes electròniques i facilitar-ne als autors l’autogestió. I en general, s’ha
contribuït a visibilitzar les publicacions de l’UJI, mitjançant la seua disponibilitat en diverses bases
de dades.

Pel que fa a la difusió i promoció de les seues publicacions, les novetats editorials de l'UJI han estat
presentades en diversos àmbits, en funció dels seus públics i a càrrec dels autors; se n’han donat
notícies a la revista  Unelibros i  Unerevistas, editades per la Unión de Editoriales Universitarias
Españolas  (UNE),  així  com a  la  Revista  Digital  del  Llibre  Valencià,  que  publica  l'Associació
d'Editors del País Valencià. Així mateix hi va haver una presència significativa de les publicacions
de l'UJI  a  la  Fira  del  Llibre de Castelló,  i  a  la  Fira  del  Llibre de València  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 2013 celebrada a Madrid, i en altres fires
internacionals com ara Frankfurt, Buenos Aires o Guadalajara. Així mateix, es va participar en el
programa «Un país de llibre», amb la col·lecció «Història i Memòria».

Continua la línia de prioritzar l’edició amb altres editorials, amb el doble objectiu de visibilitzar
més els continguts de les obres i contribuir, de retruc, al seu finançament. Així, en aquest curs s'ha
seguit amb la coedició estable de les col·leccions: «Aldea Global» (amb la Universitat Autònoma de
Barcelona,  Universitat  Pompeu  Fabra  i  Universitat  de  València);  «Biblioteca  de  Traducció  i
Interpretació» (amb la Universitat de Vic, Eumo Editorial, Universitat Autònoma de Barcelona i la
Universitat  Pompeu  Fabra);  i  «Aprender  a  traducir»  (amb Edelsa).  Així  mateix,  s'ha  iniciat  la
relació amb la Universitat Rovira i Virgili per a l'edició del llibre Dues visions, de Joan Fuster; amb
Onada edicions, per al llibre  Çu usile întredeschise. A Puertas entreabiertas; i amb la Biblioteca
Centrale de la Regione Siciliana Alberto Bombace, per a l’edició de La fiesta barroca. Los reinos
de Nápoles y Sicilia.

En el  marc de l’assemblea de la  Unión de Editoriales  Universitàrias Españolas,  el  rector  de la
Universitat Jaume I, Vicent Climent, va rebre el premi a la millor coedició universitària 2013, en
companyia de la directora de publicacions de la Universitat de las Palmas de Gran Canaria, pel
llibre La Fiesta Barroca. Los virreinatos americanos.



Dins del  programa de comunicació corporativa Destí UJI, la Universitat ha presentat la seua oferta
acadèmica a les principals fires educatives de l'entorn:

Nom Localitat Dates

Educación y Empleo Saragossa 18 i 19 d'octubre de 2013

UNITOUR València 23 de gener de 2014

Orienta't Puçol (València) 11 i 13 de gener de 2014

I Feria de 
Orientación 
Profesional y 
Universidades

Algemesí (València) 14 i 15 de gener de 2014

Feria Internacional 
Universitaria Mas 
Camarena

Bétera (València) 17 de febrer de 2014

FIEP València 25 de febrer de 2014

Forinvest València Del 12 al 14 de març de 2014

Orienta't Almassora (Castelló) 24 i 25 març de 2014

Orienta't Alzira (València) Del 31 de març al 4 d'abril de 2014

Fira de l'Estudiant Gandia (València) Del 7 al 10 d'abril de 2014

Orienta't Tavernes Blanques 
(València)

8 i 9 d'abril de 2014

Orienta't Carcaixent (València) Del 14 al 16 d'abril de 2014

Fira de l'Estudiant Paiporta (València) 14 d'abril de 2014

Expoebre Tortosa (Tarragona) De l'1 al 4 de maig de 2014

Orienta't Dénia (Alacant) Del 6 al 9 de maig de 2014

Fira de l'Estudiant Xàtiva (València) Del 7 al 9 de maig de 2014

Juventud Activa Terol Del 26 al 28 de maig de 2014

Feria de Postgrado 
Meeting Point Las 
Provincias

València El 29 de maig de 2014



Al mes de maig la Universitat va estar present també en la fira de postgrau celebrada a Bogotà amb
representació dels ambaixadors de l'UJI residents a Colòmbia. També ha participat en la Jornada de
Portes Obertes de l'Hospital Provincial (Castelló de la Plana, 21 de juny), ha organitzat les jornades
científiques Connecta amb la Ciència a la Seu del Nord (Vinaròs, 12 de desembre), Connecta amb la
Ciència a la Seu del Camp de Morvedre (Port de Sagunt, 1-3 d'abril) i Connecta amb la Ciència a la
Seu  de  la  Plana  (Vila-real,  24-27  de  juny).  Així  mateix,  s'ha  organitzat  la  segona  Setmana
d'Orientació dels Màsters Universitaris, del 5 al 7 de maig, per a promoure l'oferta de postgraus
oficials  entre  la  comunitat  universitària  i  el  teixit  professional  de  Castelló  mitjançant  xarrades
informatives organitzades als centres de l'UJI.

El Programa Ambaixadors i Ambaixadores de l'UJI va celebrar aquest curs el seu segon aniversari
amb un total de 170 ambaixadors, 140 ambaixadors internacionals en 44 països i 30 ambaixadors a
l'Estat espanyol. En el marc de la celebració, el 29 de maig, es va lliurar la primera distinció com a
ambaixador honorífic de la Universitat Jaume I al professor i escriptor Santiago Posteguillo.

El 7 de març de 2014 es va inaugurar una nova seu de la Universitat en el marc del Programa
Campus Obert, la Seu de la Plana, ubicada a la Biblioteca Universitària del Coneixement de Vila-
real, que donarà suport a la ciutat de Vila-real i als municipis de les comarques de la Plana.  Des
d'aleshores s’han realitzat ja activitats expositives i jornades científiques diverses.

Del Programa de Patrocini  i  Mecenatge cal  esmentar  la  signatura de 177 convenis  amb entitats
externes, entre els quals cal destacar els acords signats per al projecte de casa solar éBRICKhouse,
per a la participació en el concurs internacional Solar Decathlon Europe 2014; o la creació de noves
càtedres i aules d’empresa com ara la Càtedra Eurocop de prevenció del delicte, l’Aula Dávalos-
Fletcher de la Cultura o l’Aula Villarreal CF de l’Esport.

Respecte al desenvolupament del Programa Màrqueting i Empresa cal destacar l’enviament periòdic
del butlletí  electrònic NEXUS, amb deu números editats  aquest últim any,  dirigit  a empreses i
entitats externes per tal de donar un nou impuls a la relació entre la Universitat i les empreses i
institucions de l'entorn. Per tal de millorar la gestió d'aquestes relacions s’està treballant, a més a
més, en la implementació d’un CRM (Customer Relationship Management) i s’estan actualitzant
bases de dades d’entitats potencials i actuals amb relació amb l’UJI.

Una  altra  fita  destacada  ha  sigut  la  posada  en  marxa  a  final  d’aquest  curs  acadèmic  del
nou Programa AlumniSauji que  naix  amb l’objectiu  d’ampliar  i  estretir  la  relació  i  els  vincles
actuals amb els antics alumnes i  amics de l’UJI.  El nou programa serà gestionat pel Servei de
Comunicació i Publicacions i per la SAUJI i donarà servei no només als socis de l’Associació (que
passaran a denominar-se “Alumni SAUJI Premium”) sinó també a tot l’antic alumnat de l’UJI, que
de  forma gratuïta  formarà  part  de  la  nova  categoria  “Alumni  Bàsic”  i  que  gaudirà  de  serveis
d’informació, de millora professional i de participació en trobades d’antics alumnes, entre d’altres.

Entre setembre de 2013 i juliol (a data de 10 juliol) de 2014 s'han enviat 987 notes de premsa als
mitjans de comunicació i s'han pujat  més de 1.300 continguts informatius al  web de l'UJI. Del
periòdic Vox UJI s’han editat durant el curs 2013/14 i fins a juliol 20 números en el nou format de
butlletí electrònic de difusió quinzenal i bilingüe (en valencià i castellà). Vox UJI Ràdio ha conclòs
la  seua  desena  temporada  amb  emissions  de  10.30  a  16.30  hores  i  una  redifusió  durant  les
vesprades, de dilluns a dissabte. Aquesta temporada s'ha mantingut un total de 55 programes en
antena, a més de programes especials amb retransmissions dels actes acadèmics, com ara l'obertura
de curs, l'acte acadèmic de la Festa de la Universitat o l’acte d’investidura com a doctores honoris
causa de Julianne House i Rosa Maria Calaf.

Per tercer any consecutiu s’han retransmès els partits del Club Esportiu Castelló en col·laboració
amb la Federació de Penyes del Castelló, fent seguiment de l’equip tant en els partits jugats al seu



estadi  com fora,  amb  un  total  de  trenta  retransmissions  que  es  poden  escoltar  a  la  radioteca
(www.radio.uji.es). També s’ha continuat amb el programa en col·laboració amb el Villarreal CF,
anomenat Villarreal CF Ràdio, i realitzat per estudiantat del grau en Periodisme de la Universitat.

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. Vox UJI Ràdio és l'emissora oficial del festival, dóna
suport tècnic a l'organització i ofereix el senyal a nombroses emissores de ràdio d'arreu del món. A
més, cal destacar la participació de Vox UJI Ràdio en el projecte «Semillas de ciencia» impulsat per
Onda  campus  (Universitat  d’Extremadura)  en  col·laboració  amb ARU,  l’Associació  de  Ràdios
Universitàries d’Espanya, amb la realització i emissió conjunta de setze programes sobre divulgació
científica a les universitats espanyoles. Per últim, s’ha signat un conveni de col·laboració amb la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per reemetre sis programes realitzats per Catalunya
Ràdio dins la graella de Vox UJI Ràdio. Aquesta iniciativa s’emmarca dins la campanya iniciada per
la  Universitat  de promoció  dels  mitjans  de comunicació públics  que emeten en llengua pròpia
impulsada davant el tancament de RTVV i dels repetidors del senyal de TV3 i de Catalunya Ràdio.

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 tal de 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 102 nous vídeos (63 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'han  audioescrit  per  a  persones  cegues.  Segons  dades  de  Google  Analytics,  les  pàgines  del
videoblog vistes durant el curs han estat 19.408, amb una mitjana d’1,97 pàgines vistes per visita i
un 73,33% de visites noves. El nombre d’usuaris ha estat de 7.326. El 53,74% de les visites eren des
d'Espanya i el 46,26% des d'altres països; el 19,40% eren des de la ciutat de Castelló de la Plana i el
80,6% des  d'altres  ciutats.  Pel  que fa  a l’idioma,  el  70,91% eren visites  des  de navegadors en
espanyol, el 7,88% des de navegadors en anglès i el 5,65% des de navegadors en català, mentre que
un 15,56 provenien de navegadors en altres idiomes.

En les 19 edicions de  VoxUJI en el seu format digital s'han publicat 50 entrades sobre temes de
ciència. Des de Vox UJI Ràdio s'han emès 14 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-  40 notícies  vinculades  amb la  investigació,  que  han
tingut una repercussió de 185 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 43.300 reproduccions, s'han inclòs 129 nous
vídeos, dels quals 118 han estat produïts pel Servei de Comunicació i Publicacions i subtitulats o en
procés de subtitulat a l’anglès i, a més a més, aquells que tenen veu en off han estat traduïts al
valencià i al castellà. La difusió en les xarxes socials de l'activitat científica també es va continuar
amb publicacions els dimarts i els  dijous.

Convenis signats

CONVENIS INSTITUCIONALS

(C.G. núm. 48, 26/06/2014)

•  Conveni de reconeixement de cursos d’estiu entre les Universitats de l’Institut Joan Lluís
Vives. (12/07/2013)

•  Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Hispania, Escuela
de español. (21/01/2014)



• Protocol  núm.  1  per  a  la  incorporació  d'estudiants  de  Hispania,  escuela  de  español  a
programes de grau o màster de la Universitat Jaume I. (21/01/2014)

• Conveni  específic  de  cotutela  de  tesi  doctoral  amb  la  Uiversiteit  Ghent  (Bèlgica).
(21/02/2014)

• Conveni  marc  de  col·laboració  entre  la  Universitat  Jaume I  de  Castelló  i  la  Fundación
Serona de la Comunitat Valenciana. (11/03/2014)

• Conveni marc tripartit entre l'Ajuntament de Castellón de la Plana, l'entitat d'infraestructures
de la Generalitat i la Universitat Jaume I de Castelló, per a la realització del programa de “Pisos
Solidaris”, en l'àmbit del barri de Sant Llorenç. (01/04/2014)

• Conveni singular de cooperació entre la Universitat Jaume I i la Fundación Serona de la
Comunitat Valenciana, en matèria de voluntariat vinculat al Programa UJI-Voluntària. (14/04/2014)

• Primer  acord  de  pròrroga  del  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 de la Universitat. (22/04/2014)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat jaume i i la Societat de l'Energia Fotovoltaica
Inorgànica i Nanomolecular (SEFIN) per a la dotació de borses de viatge per a estudiants del grau
en Química de la Universitat Jaume I. (22/04/2014)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i el Villarreal CF per a la
creació de l'Aula Villarreal CF de l'Esport de la Universitat Jaume I. (22/04/2014)

• Conveni entre la Conselleria de Sanitat i la Universitat Jaume I para el reconeixement i la
realització  del  postgrau  universitari  màster  sanitari  en  Gestió,  Acreditació,  qualitat  i  auditories
sanitàries”. (05/05/2014)

• Acord marc de col·laboració entre la Universitat de València, la Universitat Politècnica de
València,  la Universitat  d'Alacant,  la Universitat  Jaume I, la Universitat  Miguel Hernández i  la
Fundació  UCEIF,  per  al  desenvolupament  de  l'Antena  Regional  CISE  (Centro  Internacional
Santander Emprendimiento) a València. (08/05/2014)

• Conveni  de col·laboració entre  el  Ministeri  d'Educació,  Cultura i  Esport  i  la  Universitat
Jaume  I  de  Castelló,  per  a  la  gestió  d'ajudes  Erasmus.es  finançades  pel  Ministeri  d'Educació,
Cultura i Esport en el marc del programa “Erasmus+”. (12/05/2014)

• Conveni específic de cotutela de tesi doctoral amb la Universitat de Tiburg. (24/04/2014)

• Conveni  de  col·laboració  entre  l'Excma.  Diputació  de  Castelló  a  través  del  Patronat
Provincial de Turisme de Castelló, l'Agència Valenciana del Turisme, la Universitat  Jaume I de
Castelló  i  la  Fundació  Universitat  Jaume  I-Empresa,  per  a  la  celebració  del  XVII  Congrés
Internacional de Turisme Universitat i Empresa. (21/05/2014)

• Conveni entre l’Acadèmica Valenciana de la Llengua i la Universitat Jaume I per a facilitar
la dedicació dels acadèmics que siguen professors d’aquesta Universitat. (21/05/2014)

• Conveni  de  col·laboració  entre  la  Universitat  Jaume  I  i  la  Fundació  per  a  l’Eficiència
Energètica de la Comunitat Valenciana per a la realització del projecte éBRICKhouse de Équipe Via
UJI de la Universitat Jaume I. )23/05/2014)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Reed College. (29/05/2014)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume i de Castelló i Banco Sabadell.



(05/06/2014)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Banco Sabadell, SA.
(05/06/2014)

• Conveni específic de col·laboració entre la Universitat  Jaume I de Castelló i el Col·legi
d'Economistes de Castelló per a l'atorgament de premis als millors expedients acadèmics en els
graus en Administració d'Empreses, Economia i Finances i Comptabilitat. (11/06/2014)

• Conveni  de  col·laboració  entre  la  Fundación Balaguer  Gonel  Hermanos  i  la  Universitat
Jaume I  per  a la  dotació de beques per  a  cursar  estudis de postgrau a  la  Universitat  Jaume I.
(18/06/2014)

(C.G. núm. 47, 16/05/2014)

• Primer acord de pròrroga del  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. (01/01/2014)

• Protocol General entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Institut Superior d’Ensenyances
Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV). (17/02/2014)

• Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat
d’Oviedo. (28/02/2014)

• Conveni  marc  de  col·laboració  entre  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló  i  la  Societat
Valenciana de Reumatologia de la Comunitat Valenciana. (11/03/2014)

• Tercer acord de pròrroga del Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de
Castelló i la Fundació General de la Universitat Jaume I. (12/03/2014)

• Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Associació Societat d'Amics i Antics
Alumnes de la Universitat Jaume I, referent a la subvenció de la Universitat Jaume I. (17/03/2014)

• Quart  acord  de  pròrroga  del  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 de l’Escola d’Estiu dels Xiquets i Xiquetes. (31/03/2014)

• Conveni específic, en el marc del Conveni de col·laboració de 31 de gener de 2014, entre la
Universitat Jaume I de Castelló i el Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat
Valenciana,  per  a  la  realització  de  la  III  Jornada  CODINuCoVa.  Casos  clínics  de  Dietistes-
Nutricionistes: de la teoria a la pràctica. (01/04/2014)

• Acord de col·laboració entre Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA i la Universitat Jaume I
per a la celebració del concurs “Cristal·lització a l'Escola”. (01/04/2014)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'Associació Espanyola de Fabricants
de Taulellets i Paviments Ceràmics per a la renovació de l'Aula Ceràmica ASCER de la Universitat
Jaume I. (07/04/2014)

• Conveni  marc  de  col·laboració  entre  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló  i  la  Federació
d’associacions a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de la
Comunitat Valenciana. (11/04/2014)

• Conveni  marc  de  col·laboració  entre  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló  i  Rotary  Club
Castellón-Costa Azahar. (28/04/2014)



• Conveni del Programa de Cooperació Educativa entre la Universitat de Ciència i Tecnologia
de Hubei i la Universitat Jaume I de Castelló. (29/04/2014)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Lafarge Cementos
SAU. (05/05/2014)

• Protocol que desenvolupa el conveni-marc entre la Universitat Jaume I (UJI) i la Fundació
Isonomia per a l’execució de mesures del Pla d’igualtat de l’UJI l’any 2014. (11/05/2014)

• Conveni  de  col·laboració  entre  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló  i  Eurocop  Security
Sistems, SL per a la creació de la Càtedra Eurocop per a la predicció del delicte de la Universitat
Jaume I. (12/05/2014)

(C.G. núm. 45, 15/04/2014)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universitat Politècnica de
Bobo-Dioulasso. (20/11/2013)

• Conveni tipus de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Universitat
Jaume I  de  Castelló,  pel  qual  es  formalitza  l'encàrrec  de  gestió  per  a  l'avaluació  de  l'activitat
investigadora dels professors contractats permanents. (20/12/2013)

• Conveni  de col·laboració entre  la  Universitat  Jaume I de Castelló  i  l'entitat  Riera Obac
(11/01/2014)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Hispania, Escola
d'Espanyol. (21/01/2014)

• Protocol  núm.  1  per  a  la  incorporació  d'estudiants  d'Hispania,  Escola  d'Espanyol  a
programes de grau o màster de la Universitat Jaume I. (21/01/2014)

• Protocol d'acord entre la Universitat de St. Andrews, Escocia i la Universitat Jaume I de
Castelló. (21/01/2014)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I, Escola Valenciana i l’Institut Joan
Lluís Vives per a l’organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. (04/02/2014)

• Protocol que desenvolupa el  Conveni marc entre la Universitat  Jaume I de Castelló i  la
Fundació Isonomia per al sosteniment econòmic de la Fundació i les seues actuacions per a l’any
2014. (10/02/2014)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Handtrade by FG
SL (CTA/CTY). (18/02/2014)

• Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva i
la Universitat Jaume I de Castellón. (25/02/2014)

• Protocol de col·laboració núm. 1 entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat
Vasile Alecsandri de Bacau amb objecte d’un programa intensiu Erasmus. (04/03/2014)

• Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Ajuntament de Vila-real per a la creació
de la Seu de la Plana de la Universitat Jaume I. (07/03/2014)

• Conveni  entre  la  Fundación  Vodafone  Espanya  i  la  Universitat  Jaume  I  en  matèria



d'accessibilitat,  desenvolupament  i  promoció  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  les
comunicacions per a la integració d'alumnes universitaris amb discapacitat. (12/03/2014)

• Document  administratiu  de  pròrroga  del  termini  del  compliment  del  final  de  la  cessió
gratuïta a l'Ajuntament de Castelló de la Plana i afectació a la Universitat Jaume I de l'immoble siti
a la plaça de l’Hort Corders núm. 4 de Castelló de la Plana. (14/03/2014)

• Conveni entre la Universitat Jaume i de Castelló i el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial
SL, de regulació de la subvenció nominativa per a l’exercici 2014. (17/03/2014)

• Conveni  marc  de  col·laboració  entre  la  Universitat  de  València-Estudi  General,  la
Universitat Politècnica de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I, la Universitat
Miguel Hernández d’Elx, la Universitat CEU Cardenal Herrera i la Universitat Catòlica de València
San Vicente Màrtir. (01/04/2014)

• Conveni específic per a la dotació de beques per a estudiants de la “Impedance Spectroscopy
School European Edition 2014” i de cessió d'espais per a la seua realització, com a conseqüència de
la  col·laboració  entre  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló  (UJI)  i  la  Sociedad  de  la  Energía
Fotovoltaica Inorgánica y Nanomolecular (SEFIN). (01/04/2014)

• Protocol addicional als convenis de cooperació acadèmica i educativa, signats per les Corts
Valencianes i les universitats de la Comunitat Valenciana, curs 2013/2014 Universitat Jaume I de
Castelló. (04/04/2014)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundación Dávalos-
Fletcher,  per  a  la  creació  de  l’Aula  Dávalos-Fletcher  de  la  Cultura  a  la  Universitat  Jaume  I.
(09/04/2014)

(C.G. núm. 43, 28/02/2014)

• Conveni  de  col·laboració  per  al  préstec  d'ajudes  del  Banco  de  Productos  de  Apoyo  de
Fundación Universia. (03/12/2013)

• Conveni  marc  de  col·laboració  entre  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló  i  l'Associació
Química  i  Mediambiental  del  sector  químic  de  la  Comunitat  Valenciana  (QUIMACOVA)
(17/12/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Hoteles Marina
d’Or. (18/12/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Hoteles Marina d’Or per al lloguer
de les instal·lacions esportives del Campus Universitario. (18/12/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat
i la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització d’actuacions del programa d’alt rendiment
acadèmic (ARA) 2013. (20/12/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló, i el rector, el director i els
acadèmics de la Universitat de Cambridge, mitjançant els seus departaments, la Junta examinadora
de la Universitat de Cambridge i Cambridge English Language Assessment, i Cambridge English
Autohorised  Exams  Centre,  Castelló,  Centro  Examinador  ES442,  Skills  Centro  de  Idiomas.
(07/01/2014)



• Addenda al conveni marc entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Societat d’Amics i
Antics Alumnes de la Universitat Jaume I per a la col·laboració en la gestió dels supervisors de
pràctiques d’entitats externes i altes col·laboradors de la Universitat Jaume I. (09/01/2014)

• Conveni de cooperació entre la Universitat de Saldford (University of Salford M5 4WT,
Reino Unido) i la Universitat Jaume I de Castelló. (27/01/2014)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i el Col·legi Oficial
de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana. (31/01/2014)

• Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat
Autònoma de Barcelona. (04/02/2014)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Secretària d'Estat
de Seguretat (Comissaria Provincial de Policia Castelló). (07/02/2014)

(C.G. núm. 41, 10/12/2013)

• Acord de col·laboració que regula la supervisió i concessió conjuntes del títol de doctorat
entre la Universitat de Gant i la Universitat Jaume I de Castelló. (21/01/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Generalitat i la Universitat Jaume I de Castelló per a la
promoció de l'excel·lència docent, curs 2012-2013 (08/04/2013)

• Protocol  núm.  1  a  l’Acord  de  col·laboració  entre  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló  i
l’Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora. (29/04/2013)

• Conveni  específic  de  cotutela  de  tesi  doctoral  amb  la  Universidade  Federal  de  Santa
Catarina. (25/07/2013)

• Declaració de pròrroga del protocol de cooperació entre Instituto Camoes (Portugal) i la
Universitat Jaume I. (25/07/2013)

• Conveni  de  col·laboració  entre  la  Universitat  de  Cambridge,  l’Institut  Ramon  Llull,
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat Jaume I. (31/07/2013)

• Conveni  de  col·laboració  entre  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló  i  la  Universitat  de
Santiago de Compostel·la. (30/08/2013)

• Conveni  de  col·laboració  entre  la  Universitat  Jaume  I  i  la  Sociedad  de  la  Energía
Fotovoltaica Inorgànica y Nanomolecular (SEFIN) per a la dotació de beques per a estudiants del
màster universitari en Física Aplicada de la Universitat Jaume I. (20/09/2013)

• Conveni singular de cooperació entre la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Vila-real en
matèria de voluntariat vinculat al programa UJI-Voluntària. (24/09/2013)

• Conveni  marc  de  col·laboració  entre  la  Universitat  Jaume I  de  Castelló  d'Espanya  i  la
Universitat de Playa Ancha de Ciencias de la Educación de Xile. (27/09/2013)

• Conveni  de  col·laboració  entre  la  Universitat  de  Picardie  jules  Verne-Amiens,  l’Institut
Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat Jaume I. (30/09/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l'Associació Esport,
Cultura i Desenvolupament. (16/10/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat de València i les Universitats d'Alacant, Jaume



I  de Castelló  i  Barcelona,  per  a l'organització i  desenvolupament  de les  ensenyances conjuntes
conduents  a  l'obtenció  del  títol  oficial  de  màster  universitari  en  “Història  i  Identitats  en  el
Mediterrani Occidental (s. XV-XIX). (28/10/2013)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de València
per al desenvolupament del programa de doctorat en Neurociències. (30/10/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i
PAU (IUDESP), Seu de la Universitat Jaume I de Castelló i el Centre d’Estudis per la Pau J. M.
Delàs. (30/10/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l'Ajuntament de
Viver. (06/11/2013)

• Conveni  marc  de  col·laboració  entre  la  Universitat  Jaume  I  i  l'Ajuntament  de  Xèrica.
(06/11/2013)

• Conveni  entre  la  Universitat  Jaume I  de  Castelló  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 2013. (13/11/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Coordinadora Valenciana
d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (CVONGD). (13/11/2013)

• Framework collaboration agreement between Universitat Jaume I in Castelló and Shaoxing
Yuexiu Foreing Languages School. (14/11/2013)

• Memorandum of  Understanding  between  the  University  of  Reading  and  the  Universitat
Jaume I. (25/11/2013)

• Conveni marc de col·laboració entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la
Universitat Jaume I de Castelló. (27/11/2013)

• Conveni  de  col·laboració  entre  la  Universitat  Jaume I  de Castelló,  a  través  de  l'Institut
Universitari  de  Tecnologia  Ceràmica  “Agustín  Escardino”,  i  l'Associació  d'Investigació  de  les
Indústries Ceràmiques (AICE). (05/12/2013)

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, els programes de “Patrocini i mecenatge” i el de “Màrqueting i
empresa”,  que tenen com a objectius  aconseguir  recursos necessaris  per  a sufragar  totalment  o
parcialment els projectes i activitats no curriculars de l’UJI.

El patrocini i el mecenatge són activitats cada vegada més esteses a les universitats. El patrocini és
un suport financer o material per part de persones, empreses o institucions a una universitat, amb
unes contraprestacions directes determinades, per a la realització de projectes o activitats. 

El mecenatge,  al  seu torn,  es defineix com un suport financer o material  per part  de persones,
empreses  o  institucions  a  una  universitat,  sense  contrapartida  directa,  per  a  la  realització  de
projectes o activitats que presenten un caràcter d’interès general.  Els convenis de col·laboració
empresarial s’emmarquen dins de les fórmules de mecenatge.

A més, des de l'Àrea de Comunicació Corporativa també es gestionen els ingressos per accions
comercials en els suports i espais publicitaris de l'UJI, així com els acords de contraprestació del
carnet universitari. 



Aportacions per patrocini i mecenatge a l’UJI

Al llarg del curs 2013/14 es van signar 25 convenis de col·laboració empresarial, tretze contractes 
de patrocini i deu 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 130 empreses provincials i nacionals.

Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I

Durant el curs 2013-2014 la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) i
la Universitat Jaume I han apostat per una ampliació i millora de l'atenció als antics alumnes de
l'UJI amb la creació del Programa AlumniSAUJI. Amb aquest nou programa tots els antics alumnes
de  l'UJI  passen  a  formar  part,  de  forma  gratuïta,  del  programa com AlumniBàsic  i  gaudeixen
d'avantatges  com  ara  informació  sobre  formació  i  activitats  UJI  i  SAUJI,  accions  de  millora
professional, manteniment del nom d’usuari corporatiu, entre d'altres. A més, els SAUJI passen a
denominar-se AlumniSAUJI Premium i mantenen els avantatges dels AlumniBàsic i d'altres com el
carnet UJI, accés a instal·lacions i serveis, cercles de networking professional, directori Alumni,
així com descomptes en formació i comerços.

Els membres d'AlumniSAUJI poden configurar el seu perfil o decidir quin tipus d'informació volen
rebre i per quins canals. La SAUJI té una orientació cap als seus membres i una oberta comunicació
mitjançant els butlletins electrònics i la presència activa en les xarxes socials (Faceook, Twitter i
Linkedin) obrint nous canals de comunicació i establint mecanisme de retroalimentació amb els
seus membres.

Objectius
• Mantenir viu el contacte amb les persones que tenen o al seu dia van tenir un vincle amb la 

Universitat Jaume I i d'aquestes entre si, així com amb les persones que, sense tenir vincle 
anterior, volen establir una relació de proximitat amb l'UJI.

• Facilitar l'intercanvi, el coneixement i l'experiència dels membres de la comunitat universitària.

• Oferir oportunitats d'informació, formació continuada, relació i lleure als membres de la 
comunitat universitària.

• Servir de suport als antics alumnes en la seua carrera professional.

• Fomentar la tasca dels antics alumnes com a ambaixadors de la Universitat i com a elements 
actius en la captació de futurs alumnes.

• Cooperar en l'obtenció de recursos per a la consecució dels objectius de la Universitat.



 

Ús dels serveis i instal·lacions de l’UJI per part dels socis SAUJI

Biblioteca - Centre de Documentació 
• 7.461 préstecs 

Servei d’Esports 
• 1.322 inscrits 

• 840 places creades i finançades per SAUJI 
Fundació General de la Universitat Jaume I 

• Escola d’Estiu: 87 xiquets i xiquetes 
Campus Obert 

• 50 inscrits a cursos 
• Cursos SAUJI a les seus: presencials + en línia

Matrícula a formació UJI
• Màsters: 139

• Grau: 179
• Cursos de postgrau: 70

• Doctorat/tesis: 72

Comunicació amb els socis 

La Secretaria Tècnica de la SAUJI ha realitzat, durant el 2013, prop de 6.500 gestions d’atenció als
socis. Tot i que l'Associació potencia els canals de comunicació en línia, els membres de la SAUJI



han escollit la comunicació personal com el principal instrument de relació amb aquest i, més del
54% de les tasques realitzades s’han realitzat personalment. Les consultes per correu electrònic han
suposat un 30% de les tasques i en un 16%, telefònicament.

Principalment, les gestions que es realitzen són referents a canvi de contrasenya (21%), dubtes i
consultes sobre la pertinença a l'entitat (15%), consultes sobre cursos i activitats formatives (14%) i
carnet universitari (12%).

Atenció per mesos

 

Atenció segons el canal de consulta

 



Canals de comunicació amb els associats i associades
• Pàgina web:

Espai on periòdicament es pengen totes les activitats, dades i altres informacions d’interès per
als socis 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  seus  membres  una  adreça  electrònica  on  reben  informacions
periòdiques tant de l’associació com de l’UJI. També pot rebre-la a una adreça privada. Quasi
la totalitat de comunicacions es realitzen per aquest canal.

• Pàgina personalitzada:

Permet la consulta de les dades personals, acadèmiques, i matricular-se en cursos i serveis que
oferta la Universitat Jaume I.

• Ofertes de treball:

 L'associació  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 a 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 rendeix un homenatge als seus jubilats de l’any anterior en l’acte
acadèmic, que en aquesta ocasió va tenir lloc el dia 21 de febrer de 2014, 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, ara AlumniSAUJI Premium. 

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

L'Associació du a terme cursos i tallers per a la millora professional i col·labora directament amb
l’Oficina d'Inserció Professional i d'Estades en Pràctiques (OIPEP) de l'UJI en les seues jornades
d’inserció laboral amb els tallers d’ocupació. A més, la SAUJI, forma part del Consell d’Inserció
Professional de l’UJI.

L'Associació  també  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 membres del  Programa Alumni poden inscriure's  a l'agència de col·locació de l'UJI i  rebre
assessorament personalitzat  per a la millora professional.  Així mateix, poden establir contactes
laborals o professionals amb altres membres Alumni a través del directori Alumni i dels cercles
acadèmics o d'interessos i afinitats, 

Formació

Durant  el  curs  2013/14,  més  de  230  persones  han  gaudit  dels  diversos  cursos  que  organitza
l’Associació per a millorar la qualificació professional dels associats: 

• Curs d'actualització d'anglès bàsic A2 .Curs Virtual 

• Curs d'actualització d’anglès nivell intermediate B1

• Curs d'actualització d'anglès nivell intermediate B1 Virtual

• Curs d'Estiu d'Actualització d'Anglès Nivell Intermediate B1. Segona Edició

• Huerting. Taller teoricopràctic d’iniciació a l’horticultura domèstica

• Preparació d'anglès nivell Intermediate B1. 

• Preparació d’anglès nivell Upper-Intermeditate B2.

• Retoc fotogràfic amb Adobe Photoshop

• Taller de creativitat en línia: Creativitat i competitivitat empresarial

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 mantenir i ampliar els cursos Grups de conversa en anglès (meeting talk)
en els quals han participat 170 persones.

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  8  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  Torrosselles,  dins  de  les  zones
afectades per l’incendi que va patir l’Alcalatén. 

El 14 de març es va realitzar una visita guiada a l'exposició «Piano Cabró» de l'artista vinarossenc



Carlos Santos que va tenir lloc al Paranimf de la Universitat Jaume I.

La SAUJI també ha fet difusió de totes les activitats culturals que ha organitzat la Universitat Jaume
I a través del Servei d’Activitats  Socioculturals  ha fomentat  l’accés dels socis  a totes aquestes
activitats i cursos (Aula de Cinema, Aula de Fotografia, Aula de Teatre, etc.), per tots els canals de
comunicació de què actualment disposa.

Així mateix, la SAUJI difon entre els socis informació de totes aquelles activitats socioculturals que
ens arriben i que es porten a terme a la província de Castelló pensant que puguen ser del seu interès.

En l’àmbit esportiu la SAUJI ha finançat l’ampliació de grups i horaris d’aquelles activitats més
sol·licitades pels socis i també ha organitzat i patrocinat l’Obert de Pàdel UJI-SAUJI, que compta
amb la participació de més de 200 esportistes de la Comunitat Valenciana.

Col·laboració amb altres entitats

La SAUJI ha signat convenis i acords de col·laboració amb diverses entitats per a fer realitat els
objectius establerts en els Estatuts i aconseguir uns bons serveis per als associats.

Actualment, hi ha acords de col·laboració amb:
• Universitat Jaume I
• Federació d’Associacions d’Amics i Antics Alumnes de les Universitats Espanyoles

• Fundació General Universitat Jaume I
• 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 (8
acords), vacances i viatges (22 acords), compres (10 acords), oci i activitats (18 acords), motor (6
acords), informàtica i tecnologia (5 acords), restaurants (2 acords), formació (5 acores) i llar (3
acords) 

Extensió SAUJI – XVIII Trobada Nacional d’Associacions d’Amics i Antics 
Alumnes de les Universitats Espanyoles

Enguany la Trobada Nacional va tenir lloc a Huelva els dies 22 i 23 de maig de 2014. Aquesta
Trobada la convoca cada any la Federació Alumni España i ho organitza una de les associacions
federades. 

L'objectiu  general  de  la  Trobada  és  promocionar,  fomentar  i  difondre  la  cooperació  entre  les
associacions d'antics alumnes de les universitats espanyoles i llatinoamericanes per a la consecució
d'objectius comuns i poder enfortir una xarxa permanent de cooperació. La trobada té una vessant
acadèmica i institucional, sense oblidar la dimensió de les relacions professionals que enguany es va
centrar en «Relació de les entitats alumni amb l'emprenedoria». 

Amb  una  alta  participació,  amb  prop  de  cent  representants  d’associacions  d’amics  i  d’antics
alumnes i responsables universitaris (rectors, vicerectors, presidents de les fundacions, etc.) destaca
la creació del “Consell Assessor Alumni Espanya” que compta com a president amb Sr. Francisco



José Martínez, exrector de la Universitat de Huelva i president de Certiuni; com a vicepresident
amb el Sr. Piriz Durán, rector de la Universitat d’Extremadura; i com a secretària la Sra. M. del Mar
Duque García, directora de l'Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (OAPEE). La
resta  de  la  comissió  la  conformen  persones  de  reconegut  prestigi  en  l'àmbit  universitari  i
professional. Destaquen nom de rectors i exrectors, com ara Manuel José López, Dídac Ramírez,
Adelaida de la Calle, Ángel Gabilondo, Andrés Pedreño, entre d'altres, així com responsables del
món de l'empresa o del polític com Federico Morán Abad, actual secretari general d'Universitats del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

La temàtica central de la XVIII Trobada va ser la inserció professional de l’alumni i l'emprenedoria,
amb ponències, taules redones i experiències d’èxit de programes d'altres associacions.

A la Trobada també va tenir lloc l’assemblea general ordinària de la Federació, en la qual la SAUJI
continua formant part 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 2013/14 

Les activitats desenvolupades per la Càtedra INCREA d'Innovació, Creativitat i Aprenentatge, al
llarg del curs 2013/14, en funció del col·lectiu al qual s’han adreçat han estat les següents:

Estudiantat preuniversitari

Premis Crea-Empresa 

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  l'estudiantat  de  batxiller  i  cicles
formatius.

Premis Monkey 2014
Col·laboració en l'organització del s premis per a  emprenedors preuniversitaris Monkey 2014. El
lliurament de premis va ser el 20 de juny de 2014 en el CEEI Castelló. 

Estudiantat universitari

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.
En aquesta edició es van becar setze estudiants i es va analitzar la viabilitat estratègica, comercial i
financera de quatre projectes d’investigació dirigits per professorat de la Universitat Jaume I. 

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 seua finalitat és la realització d’un pla de negoci que desenvolupe la viabilitat d’aquestes idees. 

Curs en línia: «Creativitat i competitivitat empresarial»  

Aquesta  és  la  primera  edició  del  curs  de  creativitat  en  línia,  «Creativitat  i  competitivitat
empresarial». En aquest curs es van plantejar com a objectius fonamentals que l'estudiantat no sols



coneguera alguna de les principals tècniques de creativitat i que aprenguera a aplicar-les en distints
contexts empresarials. Aquest curs es va fer conjuntament amb SAUJI. 

Curs de creativitat en línia: «Potencia la teua creativitat» 

Aquesta és la segona edició del curs de creativitat en línia, «Potencia la teua creativitat». En aquest
curs es van plantejar com a objectius fonamentals que l'estudiantat no sols coneguera les diferents
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 activitats empresarials següents: turisme, xarxa de serveis socials, idiomes, medi
ambient i hàbitat i el sector agroalimentari. 

Conferència:  «Emprenedoria  a  les  aules:  com  es  pot  afrontar  el  repte  en  nivells
preuniversitaris» 

El dia 3 de febrer de 2014 va tindre lloc la conferència impartida per José Manuel Pérez, Pericles,
convidat per la Càtedra INCREA i la direcció del màster en Professorat. Pericles ens va presentar
diferents programes que ja s'han utilitzat amb èxit en diferents centres de formació no universitària,
i va animar els futurs professors i professores al fet que siguen emprenedors i introduïsquen els
valors i actituds pròpies d'un comportament emprenedor en les seues aules. En l'acte va intervindre
també  Pilar  García  Agustín,  vicerectora  d'Estudiants,  Ocupació  i  Innovació  Educativa,  qui  va
ressaltar  que  l’UJI  és  la  primera  universitat  de  l'Estat  espanyol  que  ha  introduït  un  programa
específic per  a  formar a formadors no universitaris en emprenedoria,  especialment estudiantat  del
màster en Professorat. A més, a la conferència també van assistir representants dels graus de Mestre
o Mestra de Primària i Infantil, els quals van mostrar el seu interès per incorporar també formació
específica en actituds emprenedores a futurs i futures mestres. 

Convocatòria d'un concurs de projectes emprenedors per a la planificació i desen volupament
de videojocs finançats per l'Ajuntament de Vinaròs en el marc del Conveni per al foment de la
innovació i la societat del coneixement (Vinaròs, 25 de març del 2013) 
La finalitat d'aquesta convocatòria és promoure la creativitat i la innovació entre l'alumnat en el
marc del conveni firmat amb l'Ajuntament de Vinaròs i la Universitat Jaume I a través de la Càtedra
d'Innovació,  Creativitat  i  Aprenentatge  (INCREA)  per  al  desenvolupament  de  dos  projectes
emprenedors en l'àmbit dels videojocs. 

Participació  en  el  Campus  Emprenedor  Innovador  de  la  Comunitat  Valenciana amb  les
següents línies d'acció: 

STARTUP CV: 
La finalitat és facilitar el desenvolupament de projectes empresarials de membres de la comunitat
universitària  mitjançant  el  concurs  de  les  millors  idees  emprenedores  STARTUP  Comunitat
Valenciana. 

Mentoring en emprenedoria: 
La seua finalitat és desenvolupar accions de sensibilització en emprenedoria dirigides als estudiants
participants en el programa, amb especial referència per a fomentar la seua creativitat i  la seua
capacitat  d'innovació.  Es  van definir  els  següents  nivells  d'impartició:  Nivell  0:  sensibilització;
Nivell 1: Tècnics de la universitat que tutelen, estudiants amb idees però no madures; Nivell 2:
Projectes que encara no són realitat  i  emprenedors amb una mentoria externa i Nivell  3:  Per a
projectes madurs, mentoria externa. 

Programa University Junior International Entrepreneur Talent: 

La seua finalitat és desenvolupar, en un entorn global, el talent emprenedor d'estudiants excel·lents
per a promoure la seua mobilitat internacional amb iniciatives empresarials globals. 



Professorat i resta de personal UJI

Conferència: «Emprenedoria i universitat: oportunitat i necessitat» 
El  passat  17  d'octubre  de  2013  Federico  Gutiérrez-Solana,  director  del  Centre  Internacional
Santander  Emprendimiento  (CISE),  va  oferir  la  conferència  «Emprenedoria  i  universitat:
oportunitat i necessitat» en el marc de la reunió que va mantindre el Consell Assessor de la Càtedra
d'Innovació, Creativitat i Aprenentatge (INCREA), presidit pel rector de la Universitat Jaume I,
Vicent Climent. 

Seminari Permanent d'Innovació Educativa en Creativitat i Emprenedoria  (SPIECE)
Aquest curs es va crear el Seminari Permanent d'Innovació Educativa en Creativitat i Emprenedoria
(SPIECE) que naix de la necessitat de formar emprenedors universitaris no tan sols des de les aules
de les facultats o escoles de negoci i en l'aparent manca d'efectivitat de les metodologies docents
tradicionals. Els principals objectius que es van plantejar van ser: analitzar les implicacions que pot
tindre per a la docència universitària el desenvolupament de competències emprenedores, avaluar
l'eficàcia de les metodologies docents tradicionals per a la promoció dels valors emprenedors entre
l'estudiantat  universitari  i  estudiar l'eficàcia  i  l'aplicabilitat  de metodologies docents alternatives
utilitzades en altres universitats per a facilitar l'emprenedoria universitària. 

 Participació  en  el  Campus  Emprenedor Innovador de  la  Comunitat  Valenciana amb les
següents línies d'acció: 
Escola d'estiu de professors motivadors de l’esperit emprenedor. 

Anàlisi de diverses iniciatives per a fomentar l'emprenedoria de manera transversal en tots els graus
de  l’UJI.  Concretament,  s'ha  assistit  al  Curs  de  professors  motivadors  de  l'esperit  emprenedor
organitzat per ADEIT. 

Equips de Govern

Curs d'estiu: «El govern de les universitats» 
El  curs  d'estiu  «El  govern  de  les  Universitat  » es  va  celebrar  els  dies  9,  10  i  11  de  juliol  a
Benicàssim.  El  govern  de  les  universitats  ha  sigut  tema  de  debat  permanent  a  les  universitats
espanyoles des que aquestes van assumir l'autonomia que la Constitució els atorgava. No obstant
això, el nou segle ha vingut acompanyat de noves maneres d'entendre la vida universitària, la qual
cosa  ha  provocat  que  les  universitats  hagen  de  replantejar-se  moltes  de  les  seues  tradicionals
maneres de gestió. Dissenyar noves fórmules de gestió que responguen de manera més eficient i
eficaç a les necessitats del segle XXI constitueix un dels principals reptes amb els quals s'enfronten
les  universitats  d'avui.  Durant  els  tres  dies  del  curs,  acadèmics,  gestors,  polítics,  empresaris  i
universitaris van debatre sobre el govern de les universitats. El primer dia, María Helena Nazaré,
Francesc  Michavila,  Juan  Julià,  Federico  Gutierrez-Solana,  Federico  Morán,  Alejandro  Tiana  i
Xavier Grau, van tractar sobre les grans qüestions obertes en el sistema universitari espanyol i van
analitzar les reformes dutes a termes i van diagnosticar les necessitats de canvi actuals. El segon dia
Pilar Álvarez, María Jesús Moro, Angelina Costa, Javier Uceda, José Marqués, Rafael Puyol, Ben
deWinter i Jaume Pagès van oferir una visió de les bones pràctiques en el govern de les universitats,
des d'una perspectiva internacional i amb la sessió especial es van presentar les principals qüestions
sobre  les  quals  pivota  el  debat  al  si  parlamentari.  El  tercer  dia,  Vicent  Climent,  Enric  Banda,
Mònica Bragado, Petra Mateos, Manuel López van analitzar la perspectiva social del govern de les
universitats  i  es  va  presentar  una  agenda de  possibles  canvis  en  el  govern  de  les  universitats.
Finalment Vicent Climent, Juan Julià, Javier Uceda i Pilar Álvarez, van proposar les conclusions del
curs i Vicent Climent, Enrique Tarragón, Pilar García i Francesc Michavila van clausurar el curs.
Cal ressaltar que al curs es van inscriure i assistir al voltant de 130 persones provinents de més de
30 universitats i 14 organismes diferents. 



Web d’encontres de política universitària
Es  tracta  d'un  espai  virtual  que  facilita  el  debat  i  l'intercanvi  d'idees  sobre  les  polítiques
universitàries i la gestió de les institucions d'educació superior. En aquest web es pretén contribuir a
la definició del nou paper que han de tindre les universitats europees en el nou context econòmic i
social (http://www.epub.uji.es/). 

Congressos

Rent XXVII 2013-Research in Entrepreneurship and Small Business 
L'assistència al congrés Rent XVII 2013- Research in Entrepreneurship and Small Business celebrat
a Vilnius (Lituània) els dies 20, 21 i 22 de novembre de 2013 va tindre com a principal motiu la
promoció internacional de les activitats que es realitzen a la Càtedra. Concretament es va presentar
una de les activitats més destacades de la Càtedra com és l'Observatori Emprenedor de l'UJI. 

L'Observatori  Emprenedor de l'UJI és un projecte que pretén analitzar l’impacte que l'educació
superior  pot  tindre  amb l'evolució  de  la  intenció  emprenedora  dels  joves  universitaris.  Com a
conseqüència d'aquest treball realitzat per part de l'observatori emprenedor es va preparar per al
congrés  Entrepreneurial  Intention Among Male  and Female Undergraduate  Students,  que es  va
presentar el 21 de novembre en les sessions paral·leles. 

The 2014 University-Industry Interaction Conference. 
L'assistència  al  congrés University -Industry Interaction Conference,  2014 que es  va celebrar  a
Barcelona  els  dies  23,  24  i  25  d'abril  de  2014 van tindre  com a  principal  motiu  la  promoció
internacional de les activitats que es realitzen a la Càtedra INCREA. Concretament, es va presentar
un  dels  resultats  d'una  de  les  principals  activitats  d'INCREA  com  és  la  iniciativa  per  al
desenvolupament d'oportunitats de negoci entre estudiants e investigadors d'alt rendiment de l’UJI:
NETEC  (Negocis  Tecnològics  i  Basats  en  el  Coneixement).  L'objectiu  d'aquesta  iniciativa  és
impulsar un paper més actiu de la Universitat Jaume I en la formació d'emprenedors i en el spin off
universitari. Com a conseqüència d'això es va preparar per al congrés Initiative for the Development
of Business Opportunities Between High Performance Students and Researchers from Universitat
Jaume I: NETEC presentada com a Good Practice Case Studies, dijous 24 d’abril de 2014. 

Altres jornades adreçades a graduats i societat en general

Enrédate 2014 

S'ha col·laborat en l'organització de la jornada Enrédate de Castelló, edició 2014, celebrada el 6 de
juny de 2014 a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló. 

III Concurs d'Idees Emprenedores

S'ha col·laborat en el III Concurs d'Idees Emprenedores i s'ha participat en la jornada de lliurament
de premis el dia 23 de setembre de 2013 amb la ponència «Creativitat en l'emprenedoria rural». 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 Salzedella. 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. 

Premis Emprenjove 2013

Participació  en  el  grup de  treball  de  la  categoria  de  medi  ambient  per  a  l'avaluació  final  dels
projectes presentats als Premis EmprenJove 2013 que va tindre lloc el 23 d'octubre a l'edifici de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

Dia de la Persona Emprenedora de Castelló 2013 



La Càtedra INCREA ha participat en l'organització del Dia de la Persona Emprenedora de Castelló
que es va celebrar el passat 14 de novembre de 2013. 

Dia de la Persona Emprenedora de la Comunitat Valenciana 2013 

El  passat  19  de  novembre  de  2013  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
emprenedoria. La Càtedra INCREA va participar en els tallers. 

Xarxes socials

La Càtedra INCREA està present en Facebook i Twitter.

Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau

Memòria de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau

La  memòria  de  la  Càtedra  en  aquest  curs  2013/14  ha  estat  plena  d’activitats  d’investigació,
formació i sensibilització amb l'objectiu de promoure l'encontre intercultural entre l’estudiantat i el
professorat del màster universitari internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament,
la comunitat universitària i la societat castellonenca. Hi han participat 69 estudiants de 34 països i
34 professors d'11 nacionalitats diferents. També volem destacar la finalització dels treballs de final
de màster (TFM) que s'han defensat fins ara, disset amb orientació acadèmica i vuit amb orientació
professional, i estimem que en la convocatòria de setembre se'n podrien realitzar deu més.

Els membres d'aquest col·lectiu participen al llarg del curs en diferents esdeveniments amb l’esperit
de contribuir a la cultura de pau, l’educació per a la pau i, d'aquesta manera, poder teixir també una
xarxa  d’iniciatives  pacífiques  amb la  societat  civil.  En aquestes  activitats  participa  professorat,
personal investigador i alumnat; tant aquell que ho fa de manera més institucional, com aquell que
col·labora de manera puntual o des d’altres institucions.

Entre aquestes activitats podem destacar:

1. Conferència de Buffy Wicks 

El  rector, Vicent Climent, va inaugurar el 23 d'octubre de 2013 el  màster  universitari en Estudis
Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament junt amb unes altres autoritats acadèmiques.
En aquest marc, va participar en la conferència inaugural Buffy Wicks, antiga estudiant del màster
procedent dels Estats Units, experta en campanyes polítiques i que va treballar com a directora de
campanya de vots de Barack Obama en les eleccions presidencials de 2008. 

2. Seminaris interculturals

Són  un  espai  intercultural,  obert  a  la  comunitat  universitària  i  societat,  presentats  tant  per
l'estudiantat del màster universitari en Estudis Internacionals de Pau Conflictes i Desenvolupament,
com per ponents convidats de dins i fora d’Espanya. En aquest curs s'han realitzat 22 seminaris,
dins dels quals podríem destacar els seminaris presentats per Teresa Langle, directora a Espanya del
projecte  Women's  Knowledge  International,  Fundación  Cultura  de  Paz,  i  per  Victoria  Labadie
prestigiosa  fotògrafa  i  activista  del  grup  Zona TransFeminista del  col·lectiu  de  lesbianes,  gais,
transsexuals i bisexuals Lambda. 



3. Ràdio: Mosaics de Pau 

Programa de ràdio intercultural presentat pels estudiants internacionals del màster amb l’objectiu de
formar i sensibilitzar els oients de temàtiques actuals relacionades amb els estudis de pau, conflictes
i desenvolupament. Programat en VOXUJI ràdio, al 107.8, en la setena edició consecutiva.

4. Trobada: Indonèsia des de molts angles 

Aquest acte va tindre lloc el 4 de novembre de 2013 a l'UJI. Va estar organitzat per un estudiant del
màster procedent d'Indonèsia amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura i idiosincràsia del seu
país.  En  aquest  esdeveniment  participaren  20  estudiants  indonesis  junt  amb  l'ambaixador
d'Indonèsia a Espanya, al voltant de 60 estudiants internacionals, professorat i públic en general.  Es
van ballar danses tradicionals i cantar cançons populars conduïdes i presentades per l'estudiantat.
Els  assistents van tindre l'oportunitat de conèixer un poc més la cultura i tradicions d'Indonèsia
mitjançant balls, cançons populars, instruments, roba tradicional i menjars típics.

5. Reunió de l'associació AIPAZ 

La Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau va participar en la reunió de socis de l'Associació
d'Investigació per a la Pau (AIPAZ) celebrada el 28 de novembre de 2013 a Barcelona. Dins de les
activitats d'aquesta reunió es va presentar el llibre Filosofía y Praxis de la Paz a càrrec de la doctora
Irene Comins Mingol, coautora del llibre, coordinadora del màster i professora del Departament de
Filosofia  i  Sociologia de l'UJI,  i  amb el  seminari  organitzat  conjuntament  amb l’Institut  Català
Internacional  per  la  Pau amb el  títol  Reptes  de  la  Construcció  de  la  Pau,  els  dies  27  i  28 de
novembre. 

6 . Congrés Internacional d'Antropologia Filosòfica 

Organitzat  pel  Departament  de  Filosofia  i  Sociologia  i  amb l'auspici  de  la  Societat  Hispànica
d'Antropologia  Filosòfica,  va  tindre  lloc  els  dies  14,  15,  i  16  de  maig  de  2014  a  diverses
instal·lacions de la Universitat Jaume I. Es realitzaren al voltant de 90 comunicacions internacionals
a més a més de vuit conferències de prestigiosos ponents internacionals com ara Javier San Martín,
Pier Paolo Donati o Jhon Keane. 

7. Activitats extracurriculars 2013/14 

L’esperit  divulgatiu  de  la  Càtedra  UNESCO també ha  motivat  el  desenvolupament  d'una  sèrie
d’activitats  projectades  cap  a  la  societat.  Sempre  buscant  el  foment  de  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  realitzar  activitats  informatives  i  de
sensibilització tant a la Universitat Jaume I com a instituts i col·legis de Castelló com ara: 

• Alguns estudiants del  màster,  natius i  no natius d'anglès,  realitzen seminaris  per  tal  de ser
interpretats per l'alumnat que cursa l’assignatura Interpretació d’Enllaç del grau en Traducció i
Interpretació. 

• Xarrada realitzada el 18 de març a l’institut Sos Baynat de Castelló amb el títol “Intercultural
Understanding and Equal Coexistence”, a càrrec de dues estudiants del màster, Esther Esho (de
Nigèria) i Celia Demoor (de França). 

• Xarrada realitzada el  20 de març a l’institut  Sos Baynat de Castelló amb el títol “Gender-



rethinking  who  we  are”,  a  càrrec  de  dues estudiants  del  màster,  d’Anette  Feldman
(d’Alemanya) i Neus Gimeno (d'Espanya).

8. Projecte de desenvolupament AFYA UKUMBI 

Aquest any l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat ens ha atorgat una ajuda per
dur a terme el projecte de desenvolupament AFYA UKUMBI-Promoting Street health Theater for
Malaria Prevention in rural Kenya.  L'objectiu és la realització d'una campanya de prevenció de la
malària  amb la  utilització del teatre de carrer com una  eina de sensibilització i facilitadora de la
comunicació en les zones rurals. 

9. Publicacions

Volem destacar  la publicació de dos llibres de representants de la Càtedra UNESCO de
Filosofia per a la Pau: 

1. Filosofía y Praxis de la Paz , publicat el 201 3, en l’editorial Icaria dins de la col·lecció
Antrazyt, que té dos objectius bàsics i complementaris al mateix temps. El primer d'aquests
està relacionat amb la necessitat de dilucidar i implementar les sinergies que operen entre les
teories i marcs filosòfics, i les pràctiques que interactuen amb aquestes, en l'àmbit de la pau.
El segon objectiu té a veure amb la necessitat de revisar l'actual recerca per la Pau. El codi
ISBN és: 978-84-9888-540-8. Els autors són la doctora Irene Comins Mingol, coordinadora
del  màster  i  professora  del  Departament  de  Filosofia  i  Sociologia  de  l'UJI  i  el  doctor
Francisco A. Muñoz Muñoz, catedràtic de la Universitat de Granada. 

2. La Educación para la Paz. El enfoque REM (Reconstructivo-Empoderador),  publicat en
2013, en l'editorial Publicia. Aquest llibre proposa reconstruir les competències humanes per
a fer les paus des de les experiències personals i la quotidianitat, convertir els conflictes en
oportunitats  d'aprenentatge.  La  imaginació,  la  creativitat  i  la  fantasia  tenen un  paper
indispensable en aquesta pedagogia per la pau.  Aquesta proposta educativa es basa en  la
participació, el diàleg, el respecte, la cooperació, la inclusió i els valors de pau. L'autora és
la doctora Sofia Herrero Rico, coordinadora de la Càtedra. 

Càtedres i aules d’empresa

La  creixent  importància  que  ha  adquirit  la  col·laboració  entre  la  Universitat  i  altres  entitats
públiques i privades fa necessari que les universitats promoguen diferents models de cooperació que
s’adapten a una àmplia varietat d’interessos i entitats.

Les càtedres i aules d’empresa es conceben com un mecanisme innovador d’interacció cooperativa
entre la Universitat i l’empresa en àmbits específics de mutu interès. Des d’aquest punt de vista, es
concep com una aliança estratègica entre la Universitat Jaume I i una empresa o institució .

La Universitat Jaume I compta actualment amb quatre càtedres i tres aules d'empresa. Durant el
curs 2013/14 s'han creat la Càtedra d'Innovació Ceràmica "Ciutat de Vila-real", la Càtedra Eurocop
de Prevenció  del  Delicte  (la  primera  d'aquest  àmbit  a  Espanya),  l'Aula  Dávalos-Fletcher  de  la
Cultura i l'Aula Villarreal CF de l'Esport.

L'aportació anual d'aquestes empreses per a les set càtedres i aules d'empresa de l'UJI és de 272.500
euros. Amb aquesta aportació s'han realitzat diferents estudis, projectes, cursos, etc., com ara: el
curs d'estiu “Ciència i Tecnologia dels materials ceràmics” de la Càtedra d'Innovació Ceràmica, les
beques de l'Aula Villarreal CF, l'exposicio de prototips de disseny de l'Aula Dávalos-Fletcher o



l'estudi  d'investigació  sobre  Predicció  del  delicte  (PredCrime)o  projectes  com el  de  policia  de
proximitat (ProxPol) de la Càtedra Eurocop de Prevenció del Delicte.

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 Banc d’Espanya 

• Càtedra Eurocop de Prevenció del Delicte 
• Aula de Ceràmica ASCER

• Aula Dávalos-Fletcher de la Cultura
• Aula Villarreal CF de l'Esport

Càtedra BP d’Estalvi i Eficiència Energètica
La Càtedra es va crear mitjançant un conveni entre l’UJI i BP Oil Espanya. 

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 Banc d’Espanya
La Càtedra Banc d’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'investigadors a l'UJI que treballa en temes 
d'economia monetària, financera i bancària i al mateix temps forma investigadors en aquest àmbit. 
Tot amb l'objectiu de proporcionar una base científica a la reforma de la regulació bancària. Per 
aquest motiu, s'estudia el funcionament del sector bancari, el perill que suposa per a l'economia real 
el col·lapse de les institucions financeres així com el risc de contagi de la fallida entre bancs. 

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 el camp 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 Eurocop de Prevenció del Delicte
La  Càtedra  Eurocop  de  Prevenció  del  Delicte  és  una  iniciativa  pionera  a  escala  nacional  i
internacional que permet el foment de la investigació, la difusió del coneixement i la innovació en
l'àmbit de la prevenció del delicte.

La Càtedra Eurocop té previst desenvolupar, durant els pròxims tres anys, diferents projectes els
resultats dels quals comporten un clar benefici social per al conjunt de la ciutadania, com són els
projectes Predicció del delicte (PredCrime); Policia de proximitat (ProxPol), i Police SmartWatch,
entre  altres.  Aquests  projectes  permetran  disposar  d'avançades  eines  tecnològiques  que
proporcionen als organismes policials i altres encarregats de la seguretat una evolució i millora en
aspectes, com per exemple la intel·ligència, la proximitat, la mediació o la mobilitat urbana.

Aula de Ceràmica ASCER
L’Aula de Ceràmica ASCER es va crear a l’octubre de 2006 mitjançant un conveni entre l’UJI i 
ASCER, l’Associació Espanyola de Fabricants de Taulellets i Paviments Ceràmics.

L’objectiu de l’Aula és crear un entorn que permeta retrobar la capacitat industrial de la indústria 
del taulellet i els coneixements tècnics dels professionals implicats.

L’Aula es dirigeix principalment a l’alumnat del grau en Enginyeria d’Edificació.

Aula Dávalos-Fletcher de la Cultura

L'Aula Dávalos-Fletcher de la Cultura, amb una aportació anual de 15.000 euros per part de la 
Fundació Dávalos-Fletcher, té com a objectius generals el foment de la docència, la recerca, la 
difusió del coneixement i la innovació en l'àmbit de la cultura, les arts i les ciències.

Col·labora en activitats culturals com a exposicions fotogràfiques, formació musical i concerts com 
Imaginària, Big Band UJI, Concurs de Jazz; així com en la difusió de la cultura i de la ciència a 
través de la Setmana de la Ciència, les Olimpíades UJI i suport a joves dissenyadors amb l'exposició
Disseny de Producte.

Aula Villarreal CF de l'Esport 
L'Aula Villarreal  CF de l’Esport  de la  Universitat  Jaume I  naix amb l’objectiu  de fomentar  la
formació, la investigació, la difusió del coneixement i la innovació en l’àmbit de l’esport.

Quant a l’àmbit de la formació i l’ocupació l'Aula atorga les beques Villarreal CF per a estudiants
esportistes de la Universitat i col·labora en el Curs Superior en Comunicació i Màrqueting Esportiu.
També realitza activitats formatives i divulgatives amb orientació nacional i internacional, així com
cursos,  jornades  i  conferències  sobre  l’esport,  com,  per  exemple,  la  realització  de  cursos
d’entrenadors de futbol.

L'Aula també aposta per la col·laboració en projectes d’investigació en l’àmbit de l’activitat física,
com el projecte «Penyagolosa trail saludable».



RELACIONS INTERNACIONALS
La Universitat  Jaume I  ha obtingut  al  desembre de 2013 la  Carta  Universitària  Erasmus per  a
educació superior (ECHE), la qual ens permet participar en el programa Erasmus+ durant el període
2014-2020 i ens compromet a garantir la qualitat de la nostra participació en la selecció, formació
lingüística i reconeixement de les persones participants. A banda de la mobilitat d’estudiantat per
motius d’estudis o de pràctiques, de mobilitat de PDI amb fins docents i formatius, i de PAS amb
fins formatius, el programa també ofereix la possibilitat de crear associacions estratègiques entre
universitats i empreses o màsters Erasmus Mundus conjunts. L’UJI ha participat en la sol·licitud de
vuit projectes d’associacions estratègiques, dels quals som coordinadors en dos. Són projectes que
tenen com a finalitat crear un producte intel·lectual en l’àmbit acadèmic o docent entre una xarxa
internacional d’universitats. 

Hem  destacat  enguany  en  la  celebració  de  sis  programes  intensius  Erasmus,  dels  quals  en
coordinem tres. S'han dut a terme en àrees tan diferents com ara el desenvolupament rural i local, la
cooperació  inclusiva,  el  turisme  sostenible,  a  direcció  de  recursos  humans  i  el  disseny  en
l'arquitectura. 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. 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.

Després d’un màxim històric de realització de mobilitat d’estudiantat en el curs anterior, en el curs
2013/14 s’ha notat una davallada significativa, motivada també per la crisi. I les previsions per al
curs següent són de més descens motivat per les incerteses causades pel nou programa Erasmus+,
les retallades en la duració de l’ajuda econòmica i els requisits lingüístics i acadèmics més elevats.
Tot  i  això,  s’ha  superat  la  xifra  de  400  estudiants  ixents  participants  en  tots  els  programes
d’intercanvi, xifra que suposa un 25% d’estudiantat que es titula.

http://www.uji.es/bin/serveis/otci/info/carta/eche.pdf

Mobilitat de l'estudiantat per a estudis

A.1. ESTUDIANTAT IXENT

La  taula  1  recull  els  resultats  de  tots  els  programes  que  comprèn  l’oferta  de  mobilitat  per  a
l’estudiantat de l’UJI. Del total de l’estudiantat ixent, un 76% participa en el programa Erasmus, el
qual continua sent el de major participació.

Taula 1. Participació d’estudiantat ixent en programes d’intercanvi per titulacions i programes

Total Total

Titulació 2013-14

Llicenciatura en Filologia Anglesa 1

Grau en Estudis Anglesos 27

Llicenciatura en Humanitats 1

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 5

Grau en Història i Patrimoni 3



Grau en Mestre o Mestra d’Educació 
Infantil

8

Grau en Mestre o Mestra d’Educació 
Primària

11

Llicenciatura en Psicopedagogia 2

Grau en Traducció i Interpretació 52

Llicenciatura en Publicitat i Relacions 
Públiques

1

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 28

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 1

Grau en Comunicació Audiovisual 24

Grau en Periodisme 23

Facultat de Ciències Humanes i Socials 187

Llicenciatura en Administració i Direcció 
d’Empreses

4

Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses

18

Llicenciatura en Dret 8

Grau en Dret 14

Grau en Economia 8

Grau en Finances i Comptabilitat 9

Grau en Turisme 17

Grau en Criminologia 3

Grau en Relacions Laborals i Recursos 
Humans

6

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

87

Enginyeria Industrial 18

Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials

28

Enginyeria Informàtica 2

Grau en Enginyeria Informàtica 8

Grau en Enginyeria Química 1

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 1

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial 18

Grau en Enginyeria Mecànica 13

Grau en Química 12

Grau en Arquitectura Tècnica 4

Grau en Enginyeria Elèctrica 3



Grau en Enginyeria Alimentària i del Medi 
Rural

2

Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals

110

Llicenciatura en Psicologia 4

Grau en Psicologia 23

Grau en Infermeria 3

Grau en Medicina 4

Facultat de Ciències de la Salut 34

Erasmus Màster (tots) 3

TOTAL TITULACIONS 421

2013/14 titulació Total Erasmus Erasmus
doble

titulació

Amèrica
del Nord i

Àsia

SICUE Amèrica
Llatina

Llicenciatura en Filologia
Anglesa

1 1

Grau en Estudis Anglesos 27 19 8

Llicenciatura en 
Humanitats

1 1

Grau en Humanitats: 
Estudis Interculturals

5 5

Grau en Història i 
Patrimoni

3 3

Grau en Mestre o Mestra 
d’Educació Infantil

8 5 2 1

Grau en Mestre o Mestra 
d’Educació Primària

11 4 4 3

Llicenciatura en 
Psicopedagogia

2 1 1

Grau en Traducció i 
Interpretació

52 48 3 1

Llicenciatura en 
Publicitat i Relacions 
Públiques

1 1

Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques

28 15 2 4 7

Llicenciatura en 
Comunicació 
Audiovisual

1 1

Grau en Comunicació 
Audiovisual

24 15 1 4 4



Grau en Periodisme 23 15 1 7

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

187 132 0 12 24 19

Llicenciatura en 
Administració i Direcció 
d’Empreses

4 4

Grau en Administració i 
Direcció d’Empreses

18 17 1

Llicenciatura en Dret 8 7 1

Grau en Dret 14 13 1

Grau en Economia 8 7 1

Grau en Finances i 
Comptabilitat

9 7 2

Grau en Turisme 17 16 1

Grau en Criminologia 3 2 1

Grau en Relacions 
Laborals i Recursos 
Humans

6 5 1

Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques

87 78 0 2 7 0

Enginyeria Industrial 18 15 1 1 1

Grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials

28 20 8

Enginyeria Informàtica 2 1 1

Grau en Enginyeria 
Informàtica

8 7 1

Grau en Enginyeria 
Química

1 1

Enginyeria Tècnica en 
Disseny Industrial

1 1

Grau en Enginyeria en 
Disseny Industrial i 
Desenvolupament de 
Productes

18 14 3 1

Grau en Enginyeria 
Mecànica

13 12 1

Grau en Química 12 8 4

Grau en Arquitectura 
Tècnica

4 2 2

Grau en Enginyeria 
Elèctrica

3 2 1

Grau en Enginyeria 
Alimentària i del Medi 

2 2



Rural

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

110 84 10 1 9 6

Llicenciatura en 
Psicologia

4 3 1

Grau en Psicologia 23 15 7 1

Grau en Infermeria 3 3

Grau en Medicina 4 3 1

Facultat de Ciències de la
Salut

34 24 0 0 9 1

Erasmus Màster (tots) 3

TOTAL TITULACIONS 421 321 10 15 49 26

Aquest curs s’ha produït un decreixement de participació en tots els programes d’intercanvi.

Al llarg del  curs  2013-14, la  Universitat  Jaume I ha enviat  421 estudiants  i  estudiantes  en els
diferents programes d’intercanvi a l’estranger. 
 

Taula 3. Estudiantat ixent per programes i centres

Erasmus Erasmu
s doble

titulació

Amèrica
del Nord i

Àsia

SICUE Amèrica
Llatina

TOTAL Increment
curs

anterior

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

132 0 12 24 19 187 -31,25%

Facultat de Ciències 
Jurídiques i 
Econòmiques

78 0 2 7 0 87 -9,38%

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

84 10 1 9 6 110 4,76%

Facultat de Ciències de 
la Salut

24 0 0 9 1 34 21,43%

Erasmus Màster (tots) 3 0,00%

TOTAL 321 10 15 49 26 421 -16,47%

La FCHS continua sent el centre de major participació. La FCHS, la FCJE i la FCS han perdut
estudiants respecte de l’any anterior,  l’ESTCE ha augmentat la participació en cinc estudiants i
Erasmus Màster s’ha mantingut amb el mateix nombre d'estudiants que l’any anterior. 

Programa Erasmus Estudis

El programa Erasmus compta amb una participació, oferta i demanda més de les més altes a l’UJI. 



Les convocatòries es gestionen amb quasi un any d’antelació respecte a l’inici de l’estada. En la 
convocatòria del curs 2014/15 ha participat la majoria dels graus implantats, almenys en segon curs,
i algunes titulacions de manera residual.

Taula 4. Oferta de la convocatòria Erasmus

 
Progressió dels convenis 
Erasmus 2013/14 2014/15

Nombre de convenis 347 357

Nombre d’universitats 199 235

Nombre de titulacions 21 11

Nombre de graus 29 29

Oferta de places 755 813

Nombre de països 22 24

Aquesta convocatòria ha coincidit amb la renovació de tots els convenis existents per a la nova
etapa del programa Erasmus+ de 2014-2020. S’ha renovat la gran majoria i també s’han cancel·lat
alguns  més.  Aquesta  nova  fase  obligar  a  detallar  les  condicions  concretes  dels  intercanvis,
especialment el nivell lingüístic recomanat.

El  programa  s’ha  obert  a  universitats  de  tres  nous  països,  concretament,  Lituània,  Estònia  i
Eslovènia.

Es va haver d’endarrerir la convocatòria fins al gener de 2014 perquè calia esperar a la concessió de
la nova Carta Erasmus d’Educació Superior. El termini per a la presentació de sol·licituds va quedar
fixat entre el 20 i el 31 de gener de 2014. Es van presentar 503 sol·licituds aptes, 90 menys que
l’any anterior.

Es  van  assignar  339  places  provisionalment  i  després  de  renúncies,  uns  280  estudiants  han
confirmat la seua estada. Una xifra molt inferior al passat recent. L’estudiantat s’ha desmotivat per
les incerteses originades pels canvis en el finançament i la duració més breu de l’ajuda, només per a
un semestre.

 Erasmus Màster 

La convocatòria per realitzar estudis en el segon semestre del curs 2013/14 ha estat oberta de l’11 al
18 de desembre de 2013. 

Només s’han oferit quatre places en el màster en Tecnologies Geoespacials a la Universitat de 
Münster, i se n’han cobert tres, dels quals dues són ajudes UJI i una Erasmus. 

CONVENIS 

D’altra banda, en el programa Erasmus+ durant el curs acadèmic 2013/14 s’ha hagut de renovar
tots  els  convenis  per  ser  el  primer  any del  nou  programa.  S’han  signat  nous  convenis  i  s’ha
incrementat el nombre d’universitats sòcies. 

Taula 5. Nous convenis signats durant el curs 2013-14

UNIVERSITAT PAÍS

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonèsia



Université de Strasbourg França 

Fatih Sultan Mehmet Vakif University Turquia

Università degli Studi di Parma Itàlia

Technische Universität zu Braunschweig Alemanya 

Università degli Studi di Ferrara Itàlia

Izmir University of Economics Turquia

University of Maribor Eslovènia

Universidade Nova de Lisboa Lisboa

Izmir University of Economics Turquia

Università degli Studi di Roma 3 Itàlia

University College London Gran Bretanya

Universität Potsdam Alemanya

Università di Catania Itàlia

KU Leuven Bèlgica

University of Sussex Gran Bretanya

Università degli Studi di Siena Itàlia

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Alemanya

Technische Universität Dresden Alemanya

Universitatea Babes-Bolyai Romania

Universitetet i Tromso Noruega

Copenhagen Business School Dinamarca

Universidade do Minho Portugal

Ankara University      Turquia

Université de Nantes França

University of Pannonia Hongria

Gheorghe Aasachi, Technical University of Iasi Romania

Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy Polònia

Bilecik Seyh Edebali University Turquia

Università degli Studi di Foggia Itàlia

Leibniz Universität Hannover Alemanya

Université Paris-Est Créteil França

Uniwersytet Wroclawski Polònia

Vilniaus Universitetas Lituània

El finançament rebut per a les ajudes Erasmus ha estat el següent: 

Taula 6. Finançament de les ajudes Erasmus



 
Ajudes Erasmus 2013-14

Agència Nacional Erasmus (OAPEE) 377.725,00 

Universitat Jaume I 80.000,00 

Generalitat Valenciana* 26.258,88

Ministeri d’Educació 194.300,00 

Ministeri d’Educació (ajuda extra becaris) 197.351,00 

Euros TOTAL 875.634,88 

*Encara no pagat a l’UJI

L’ajuda mensual per estudiant encara disminueix des del curs 2010/11. No obstant això, l’ajuda
mensual de l’OAPEE (fons europeus) per estudiant o estudianta ha estat superior a l’any anterior
amb una esmena al  conveni,  concedida a l’UJI a primeries de juliol,  de 145 euros per mes.  El
Ministeri d’Educació ha concedit una ajuda a l’estudiantat no becari de 100 euros per mes, i de 233
euros  per  mes  a  l’estudiantat  becari  del  curs  anterior.  L’UJI  ha  mantingut  el  seu  finançament
respecte  de  l’any anterior,  el  qual  ha  estat  utilitzat  per  a  contractar  l’assegurança  de  viatge  i
complementar l’ajuda a l’estudiantat no becari del Ministeri, d’Educació amb 45 euros al mes, per a
quatre mesos, per a estudiantat de semestre, o per a vuit mesos per a estudiantat de curs. 

El finançament de la Generalitat Valenciana està concedit, però no pagat a la Universitat.

Programes intensius Erasmus
Aquest curs ha estat el de major participació en programes intensius Erasmus, concretament, sis. 

Dels tres projectes dels quals l’UJI és coordinadora, dos han tingut lloc a l’UJI, i un a la Universitat
de Lisboa. 

El Global Identity ha tingut lloc, del 2 al 14 de juny, a Castelló i concretament s’ha actuat al barri de
Sant Llorenç. Hi han participat 30 alumnes i 12 professors de deu màsters en el desenvolupament i
la  cooperació  internacional  de  quatre  països  de  la  UE.  Del  màster  en  Cooperació  i
Desenvolupament  de  l’UJI  hi  han  participat  quatre  estudiantes.  Ha  estat  coordinat  per  les
professores Rosana Peris i Raquel Agost.

 
La segona edició del programa intensiu Main Lode ha tingut lloc a Lisboa, del 30 de juny al 13 de
juliol de 2014. Hi han participant 30 estudiants i deu professors; sis estudiants eren de l’UJI, la
majoria dels graus en ADE. Aquest programa l’ha coordinat el professor Joan Serafí Bernat.

El programa intensiu Sustainable Forest Management in Rural Areas ha tingut lloc entre el 13 i el
25 de juliol, a Castelló de la Plana i a Vistabella, està coordinat per la professora Leonor Hernández
i  hi  han  participat  26 estudiants  de tres  universitats  europees,  vuit  d’ells  alumnes de  graus  de
l’ESTCE. 

 

Dels tres programes intensius dels quals l’UJI forma part com a sòcia, en total s’han beneficiat 33 
estudiants i 12 professors de l’UJI, els quals col·laboraran amb més de 25 universitats europees en 
diferents àmbits. 

Els programes són: 

• Hercules. Drawing as Communication Tool of Students of Architecture/Engineers from European
Universities, adreçat a estudiantat del grau en Arquitectura, ha tingut lloc a la Universitat de Pavia,



Itàlia, al mes de juliol de 2014.
• Human Resource Management in a European perspective, coordinat per la HAN University of
Applied  Sciences,  de  Nijmejen,  Holanda,  adreçat  a  estudiantat  del  grau  en  Administració
d’Empreses.  Va tenir  lloc a  Nijmejen,  Holanda,  del  23 de juny al  6  de juliol  de 2014. Aquest
programa va moure sis estudiants de l’UJI i dos professors. 

• International Tourism Enterprise Development, coordinat per la Universitat de Salford, al Regne
Unit,  adreçat a estudiantat  del  grau en Turisme. Va tenir  lloc al  març de 2014, i  va moure 14
estudiants i dos professors de l’UJI.

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. S’hi troben durant un mínim
de deu dies per a realitzar una activitat conjunta que no es pot dur a terme a distància. L’OAPEE
finança  part  del  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 2013-14 (al  desembre de 2013) es va publicar la convocatòria d’intercanvi amb
Amèrica del Nord i Àsia per a mobilitats durant l’any acadèmic 2014/15. Aquesta convocatòria està
cofinançada per dues entitats: BP Oil (estades a Amèrica del Nord) i el Banco Santander (estades a
Àsia).

L’any 2013-14 ha estat el quinzè aniversari del naixement de les beques a Amèrica del Nord a la
Universitat Jaume I, i des del començament, l’any 1998-99, han estat patrocinades per BP Oil. Les
destinacions oferides dins d’Amèrica del Nord, han estat nou universitats sòcies als Estats Units:
Southern Connecticut State University (a l’estat de Connecticut), Marshall University (a l’estat de
West Virginia), University of Oklahoma (a l’estat d’Oklahoma), Shawnee State University (a l’estat
d’Ohio),  Alfred  University  (a  l’estat  de  Nova  York),  Murray  State  University  (a  l’estat  de
Kentucky),  Coe  College  (a  l’estat  d’Iowa),  Madonna  University  (a  l’estat  de  Michigan)  i  St.
Edwards University (a l’estat de Texas).

A Àsia, les estades, patrocinades pel Banco Santander, permeten estades en quatre universitats de
quatre països diferents. Aquest any s’ha incorporat una nova destinació: Indonèsia. Les universitats
sòcies són: Mie University (Japó), Tomsk Polytechnic University (Rússia), University of Malaya
(Malàisia) i University of Muhammadiyah Yogyakarta (Indonèsia).

El termini per a la presentació de sol·licituds va quedar fixat entre l’11 de desembre de 2013 i el 10
de gener  de 2014. 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 continuat premiant amb  tres
punts l’estudiantat que tenia el 100% dels crèdits de primer superats i amb dos punts si era la seua
primera mobilitat. Es van presentar 29 sol·licituds, de les quals 18 van ser aptes. Finalment, s’han
atorgat 13 places per a gaudir-les durant l’any 2014-15. L’ajuda econòmica és de 2.900 € per al
Japó, 2.800 € per a Malàisia i Indonèsia, i 2.700 € per a Rússia i els Estats Units. Totes les places
són per a un semestre. 

Durant el curs 2013/14 han gaudit d’una plaça de mobilitat per a Austràlia i el Japó dos estudiants
de la mateixa titulació (grau en Estudis Anglesos). L’ajuda ha estat de 3.100 € per a un semestre a
Austràlia i de 2.900 € per a l’estada al Japó. Per a Amèrica del Nord s’han atorgat 13 ajudes per a



estudiants  de set  titulacions  diferents,  els  quals  han  rebut  la  quantitat  de 2.700 € per  semestre
d’ajuda econòmica, tret d’un estudiant que va rebre 65 € més per a pagar taxes fixades en el conveni
de la universitat de destinació. 

Taula 7. Ajudes de l’UJI a Amèrica del Nord i Àsia

Ajudes Quantitat 

Universitat Jaume I 23.100 €

BP Oil 12.000 € (Amèrica del Nord)

Banco Santander 2.800 € (Àsia)

TOTAL 37.900 €

Programa d’ajudes de l’UJI per a Amèrica Llatina 

La convocatòria per al curs 2013-14 va oferir un total de 28 places, encara que al final han estat 26
els alumnes que han fet estades d’intercanvi en diferents països d’Amèrica Llatina, en produir-se
dues renúncies poc abans de realitzar l’estada. En aquesta convocatòria 2013/14 s’han oferit dues
places noves amb la Universitat de la República a l’Uruguai. Les ajudes econòmiques han fluctuat
entre els 2.300 i els 5.000 euros, fruit de la integració en la convocatòria de dos programes de
finançament del Banco Santander, el programa Fórmula Santander i el Programa Santander-CRUE
Universidades. D’aquesta manera, les ajudes econòmiques de les quals ha gaudit l’estudiantat ixent
han estat de tres tipus: 5.000 euros per al primer beneficiari, 3.000 euros per als vuit següents i
2.300 euros de finançament UJI íntegrament per a la resta, 200 € més que l’any anterior. 

El nombre de sol·licituds per al programa ha estat de 137, de les quals 83 eren aptes. El finançament
del programa s’ha estructurat de la manera següent:

Programa Quantia

Programa Fórmula Santander 5.000,00 €

Programa Santander-CRUE Universitats 15.000,00 €

Universitat Jaume I 46.000,00 €

1. Per centres, la participació més elevada prové de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, amb
un total de 51, seguida de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, amb 45, i de l’Escola
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, i de la Facultat de Ciències de la Salut, amb 21
cada una. Les titulacions amb un nivell  de participació més alt  han estat Publicitat  i  Relacions
Públiques i Psicologia. 

En la convocatòria del curs 2014/15 s’ha oferit un total de 37 places.

Programa SICUE

En els catorze 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 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07

Oferta 481 517 548 499 344 322 309 283 168

Sol·licituds 190 214 217 195 137 108 115 102 60

Places adjudicades 50 138 112 124 81 77 85 78 43

A.2. ESTUDIANTAT ENTRANT

El nombre d’estudiantat entrant ha augmentat respecte de l’any anterior. El grup més nombrós és el
del programa Erasmus, han vingut 27 alumnes més que l'any 2012/13. Del programa amb Amèrica
del Nord i  Àsia han arribat 15 estudiants (quatre de  Malàisia,  un d’Austràlia,  i deu dels EUA).
Baixa l’estudiantat del programa Euruji de sis a tres alumnes. El programa SICUE augmenta de deu
a 15 alumnes. Baixa l’alumnat de màster de set a tres alumnes. Baixa també l’estudiantat d’Amèrica
Llatina de 24 a 21. Pel que fa als alumnes visitants, se’n mantenen quatre, igual que l’any 2013/14.
Disminueix l’alumnat de màster de  set a  tres. Augmenta l’estudiantat d’Amèrica Llatina i també
l’entrada d’alumnat visitant de dos a quatre. Les titulacions que més estudiants reben són els graus
en Traducció i Interpretació, en Administració i Direcció d’Empreses i en Dret. 

Taula 9. Estudiantat entrant per titulacions 

Titulació
Total estudiantat

2013/14

Llicenciatura en Filologia Anglesa -

Grau en Estudis Anglesos 20

Llicenciatura en Humanitats -

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 9

Grau en Història i Patrimoni 6

Diplomatura en Mestre o Mestra d’Educació 
Primària

-

Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària 2

Diplomatura en Mestre o Mestra d’Educació Infantil -

Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil 3

Llicenciatura en Psicopedagogia -

Llicenciatura en Traducció i Interpretació -

Grau en Traducció i Interpretació 49

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques -

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 7

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual -

Grau en Comunicació Audiovisual 12

Grau en Periodisme 3

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS 111

Llicenciatura en Administració i Direcció 
d’Empreses

1



Grau en Administració i Direcció d'Empreses 28

Diplomatura en Ciències Empresarials -

Grau en Economia 4

Grau en Finances i Comptabilitat 2

Llicenciatura en Dret 1

Grau en Dret 16

Diplomatura en Turisme -

Grau en Turisme 9

Diplomatura en Relacions Laborals -

Grau en Relacions Laborals 3

Llicenciatura en Ciències del Treball -

Diplomatura en Gestió i Administració Pública -

Grau en Criminologia 2

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I 
ECONÒMIQUES

66

Enginyeria Industrial -

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 6

Enginyeria Informàtica -

Grau en Enginyeria Informàtica 1

Enginyeria Química 7

Grau en Enginyeria Química 4

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial -

Grau en Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 1

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió -

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes -

Enginyeria Tècnica Mecànica 2

Grau en Enginyeria Tècnica Mecànica -

Llicenciatura en Química -

Grau en Química 6

Arquitectura Tècnica 2

Grau en Arquitectura Tècnica 9

Enginyeria Tècnica Agrícola -

Grau en Enginyeria Alimentària i del Medi Rural -

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I 
CIÈNCIES 

38

Llicenciatura en Psicologia -

Grau en Psicologia 13

Grau en Infermeria -



Grau en Medicina 3

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 16

Erasmus Màster 3

Visitants 4

TOTAL PER TITULACIONS 238

Del total de l’estudiantat entrant, un 74% correspon al programa Erasmus, com es desprèn de la
taula 10. Cal destacar la incorporació de quatre estudiants del programa de Malàisia (University of
Malaya). Hem rebut tres estudiants del programa Euruji procedents de França (de les universitats
d’Insa Lió i Insa Tolosa). 

Taula 10. Estudiantat entrant per programes i centres

 Erasmus
Nord

Amèrica
i Àsia

Amèrica
Llatina

SICUE-
Sèneca

Euruji dobles
titulacions

TOTAL

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

89 9 3 10 - 111

Facultat de Ciències 
Jurídiques i 
Econòmiques

49 4 8 5 - 66

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

29 1 5 - 3 38

Facultat de Ciències de 
la Salut

10 1 5 - - 16

Erasmus Màster (tots) 3 - - - - 3

Visitants 4 - - - - 4

TOTAL 184 15 21 15 3 238

  

Pel  que  fa  a  l’estudiantat  visitant  que procedeix  d’universitats  estrangeres  fora  dels  programes
d’intercanvi, enguany han vingut quatre estudiants. Un estudiant d’Alemanya, dos estudiants dels
Estats Units i un altre de França. Aquests estudiants paguen taxes de matrícula, la qual cosa els dóna
dret a examinar-se i a obtenir un certificat de notes oficial al final de l’estada.

A.3. TOTAL ESTUDIANTAT IXENT I ENTRANT

Contràriament al que ocorre a l’Estat espanyol, on en el programa Erasmus hi ha més estudiantat
entrant que ixent, a l’UJI ve menys estudiantat del que ix, en una proporció d’1,8. És a dir, per cada
estudiant entrant, n’enviem 1,8. El centre que presenta un desequilibri més pronunciat és l’ESTCE,
on ixen 2,9 vegades més estudiants dels que entren.  La FCJE és el centre que està més equilibrat
entre  l’estudiantat entrant i ixent. Pel que fa a la mitjana de mesos, l’estudiantat de l’UJI realitza



una estada més llarga (7,3) que l’estudiantat entrant (6,12). 

Taula 11. Comparació de l’estudiantat ixent i entrant

 Titulació 
Estudiantat
ixent
2013/14

Ixent

mesos

2013/14

Mitjana

mesos

2013/14

Estudiantat

entrant

2013/14

Entrant

mesos

2013/14

Mitjana

mesos

2013/-14

Relació

ixents

entrants

Llicenciatura en 
Filologia Anglesa

1 5 5,0 0 0 0

Grau en Estudis 
Anglesos

27 136,75 5,1 20 132 6,6 1,4

Llicenciatura en 
Humanitats

1 5 5,0 0 0 0

Grau en Humanitats: 
Estudis Interculturals

5 36,5 7,3 9 45 5 0,6

Grau en Història i 
Patrimoni

3 18 6,0 6 30 5.0 0,5

Grau en Mestre o 
Mestra d’Educació 
Infantil

8 55 6,9 3 23 7,67 2,7

Grau en Mestre o 
Mestra d’Educació 
Primària

11 83 7,5 2 14 7 5,5

Llicenciatura en 
Psicopedagogia

2 10 5,0 0 0

Grau en Traducció i 
Interpretació 

52 412,75 7,9 49 313 6,39 1,1

Llicenciatura en 
Publicitat i Relacions 
Públiques

1 8,75 8,8 0 0

Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques

28 194,75 7,0 7 34 4,86 4,0

Llicenciatura en 
Comunicació 
Audiovisual

1 5 5,0 0 0

Grau en Comunicació
Audiovisual

24 179 7,5 12 68 5,67 2,0

Grau en Periodisme 23 194,5 8,5 3 27 9 7,7

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
HUMANES I 
SOCIALS 

187 1344 7,2 111 686 6,18 1,7

Llicenciatura en 
Administració i 

4 36 9,0 1 5 5 4,0



Direcció d’Empreses

Grau en 
Administració i 
Direcció d’Empreses 

18 130 7,2 28 188 6,71 0,6

Llicenciatura en Dret 8 68 8,5 1 5 5 8,0

Grau en Dret 14 126,25 9,0 16 112 7 0,9

Grau en Economia 8 72 9,0 4 20 5 2,0

Grau en Finances i 
Comptabilitat

9 76 8,4 2 10 5 4,5

Grau en Turisme 17 113,75 6,7 9 49 5,44 1,9

Grau en Criminologia 3 27 9,0 2 14 7 1,5

Grau en Relacions 
Laborals i Recursos 
Humans

6 50,25 8,4 3 27 9 2,0

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
JURÍDIQUES I 
ECONÒMIQUES 

87 699,25 8,0 66 430 7 1,3

Enginyeria Industrial 18 145 8,1 0 0 0

Grau en Enginyeria 
en Tecnologies 
Industrials

28 249,25 8,9 6 46 7,67 4,7

Enginyeria 
Informàtica

2 9,5 4,8 0 0 0

Grau en Enginyeria 
Informàtica

8 62 7,8 1 5 5 8,0

Enginyeria Química 0 0 7 35 5 0,0

Grau en Enginyeria 
Química

1 4,75 4,8 4 20 5 0,3

Enginyeria Tècnica 
en Disseny Industrial

1 5 5,0 0 0 0

Grau en Enginyeria 
en Disseny Industrial 
i Desenvolupament 
de Productes

18 38 2,1 0 0 0

Enginyeria Tècnica 
Mecànica

0 0 2 14 7 0,0

Grau en Enginyeria 
Mecànica

13 108,25 8,3 0 0 0

Grau en Química 12 103,25 8,6 6 34 5,67 2,0

Arquitectura Tècnica 0 0 2 10 5 0,0

Grau en Arquitectura 
Tècnica

4 24 6,0 9 49 5,44 0,4



Grau en Enginyeria 
Elèctrica

3 27 9,0 0 0 0

Grau en Enginyeria 
Agroalimentària i del 
Medi Rural

2 10 5,0 0 0 0

ESCOLA 
SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA I 
CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 

110 786 7,1 38 218 5,74 2,9

Llicenciatura en 
Psicologia

4 31 7,8 0 0 0

Grau en Psicologia 23 166,5 7,2 13 69 5,31 1,8

Grau en Infermeria 3 15 5,0 0 0

Grau en Medicina 4 36 9,0 3 15 5 1,3 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

34 248,5 7,3 16 84 5,25 2,1

Erasmus Màster (tots) 3 15 5,0 3 15 5
1,0

Visitants 0 0 4 24 6 0,0

TOTAL 
TITULACIONS

421 3092,75 7,3 238 1457 6,12 1,8

Per països destaquen Itàlia, Espanya, França, Alemanya i el Regne Unit com a principals socis de
l’UJI. A la majoria dels països tenim més estudiantat ixent que entrant, tret de Malàisia, Mèxic i
Romania. Entre els països no europeus, destaquen els Estats Units i el 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.



 

 

Satisfacció de l’estudiantat que ha participat en programes d’intercanvi, curs 2013/14 

Tant  els  alumnes  ixents  com els  entrants  donen a  la  satisfacció  general  amb el  programa una
puntuació molt alta. L’estudiantat ixent UJI està lleugerament més satisfet amb la universitat de
destinació que amb l’UJI (3,87 i 3,81). El més satisfet de tots és l’estudiantat entrant, que està molt
més satisfet amb l’UJI (4,52) que amb la seua universitat d’origen, 3,89. En ambdós casos, el 73,6%
de l’estudiantat de l’UJI recomanaria la universitat de destinació, una mica inferior que l’estudiantat
entrant, el qual recomanaria l’UJI en un 81,6%.

Projectes curriculars propis amb universitats
estrangeres

DOBLES TÍTOLS INTERNACIONALS
El  Vicerectorat  d’Estudis  i  Espai  Europeu d’Educació  Superior  ha  promogut  l’aprovació  d’una
normativa per a regular el procediment d’aprovació interna d’un doble títol internacional, en el qual
ha participat l’ORI. 

Euruji 2013/14.  És  el  tretzè  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 el 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 nou ajudes UJI, per un import total de 6.210 euros, destinats a vuit estudiants de
grau de l’ESTCE per a realitzar el segon any de doble títol internacional a l’Insa de Tolosa o de Lió,
dels quals set l’han fet a Lió i dos a Tolosa, a més d’un estudiant entrant.

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA, VIA UNIVERSITY COLLEGE, DINAMARCA
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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  obtenir el  Bachelor  of  Architectural
Technology and Construction Management després de cursar any i mig en aqueixa universitat i fer
la presentació del projecte de final de grau davant d’un tribunal conjunt. 

GRAUS EN ADE, ECONOMIA I FINANCES I COMPTABILITAT, UNIVERSITÉ LUMIÈRE, 
LIÓ 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 a l’Université Lumière Lyon, per a obtenir un dels títols en Economie. 

Gestió dels intercanvis
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,  perquè
sempre  estiguen  vigents.  El  curs  2013/14 hi  ha,  aproximadament,  345 convenis  d’intercanvi
d’estudiantat, vigents amb 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: 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  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 de 2012 i la modificació de desembre de 2012. A més, cal destacar l’actualització i
l’aprovació, al gener de 2013, de la Normativa reguladora de l’estudiantat visitant a la Universitat
Jaume I.

L’Oficina  de Relacions  Internacionals  nomena els  i  les  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  les coordinadores d’intercanvi  i  els
tutors i tutores d’intercanvi. Per al curs 2013/14 el nombre de persones responsables d’intercanvi
nomenades és, a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, de nou coordinadors i coordinadores
d’intercanvi i 21 tutors i tutores d’intercanvi; a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, de
vuit coordinadors i coordinadores d’intercanvi i 14 tutors i tutores d’intercanvi; a l’Escola Superior
de Tecnologia i  Ciències Experimentals, d’onze coordinadors i coordinadores d’intercanvi i deu
tutors  i  tutores  d’intercanvi,  i  a  la  Facultat  de  Ciències  de  la  Salut,  de  tres  coordinadors  i
coordinadores d’intercanvi i un tutor d’intercanvi.

Els coordinadors i les 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  del  grau  corresponent.  A més,  són  membres  de  les  comissions
gestores de grau en representació de les activitats d’intercanvi.

Els tutors i les 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 referits 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 d’Internacionalització; Cooperació
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  d’Internacionalització,  Cooperació  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

Aquest programa es va inaugurar, amb el patrocini del Banco Santander, el curs 2007/08. Gràcies a
aquest, cada curs acadèmic han cursat estudis de màster 25 estudiants i estudiantes 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, gestionat per la Fundació General de la Universitat. 

Des de la convocatòria de 2009, el total d’ajudes oferides és 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 el pagament
de la matrícula, com una ajuda econòmica de 5.000 euros per a cinc beneficiaris. No obstant això,
per a la convocatòria del curs 2013/14 es va canviar la distribució del finançament total i es va
oferir 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 aqueixes ajudes econòmiques per a màsters en línia no repartides donaren lloc a
beques addicionals. Per al curs 2014/15 s’ha aconseguit un nombre total de 25 beques distribuïdes
amb els mateixos criteris que el curs anterior.

PROGRAMA D’AJUDES DE DOCTORAT PER A ESTUDIANTAT LLATINOAMERICÀ 

Des de l’any 2010, i  gràcies al  patrocini del Banco Santander,  es va inaugurar el  programa de
beques  per  a  estudiantat  de  doctorat  llatinoamericà  amb  l’objectiu  de  fomentar  que  l’alumnat
llatinoamericà que ha cursat estudis de màster a l’UJI puga continuar els seus estudis de doctorat
ací. 

En el curs 2010/11 es va oferir un total de cinc beques, de 5.000 euros cada una, i hi va haver un
total de 35 sol·licituds.

En el curs acadèmic 2011/12 es van oferir deu beques, de 5.000 euros, cinc adreçades a renovar els
becaris del curs anterior i cinc més de nova adjudicació, i s’hi van presentar 32 sol·licitants. 



En la  tercera  edició  del  programa,  en  el  curs  2012/13,  se  li  va  donar  una  nova denominació:
«Programa d’ajudes per a estudiants de doctorat llatinoamericans», i es va adjudicar un total de deu
ajudes,  sis  destinades a becaris  de renovació i  quatre  més per  a becaris  de nova concessió.  El
nombre total de sol·licitants va ser de 20.

En la quarta edició del programa, en el 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.

La cinquena convocatòria del Programa d’ajudes per a estudiants de doctorat llatinoamericans es va
llançar,  al  juny de  2014,  amb un total  de  deu ajudes,  de  5.000 euros  cadascuna,  quatre  per  a
renovacions i sis per a candidats de nova sol·licitud. El nombre de sol·licitants encara es desconeix,
atès que el termini de la convocatòria es va tancar el 14 de juliol de 2014.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOL·LICITUDS

 

 

b) INTEGRACIÓ PER A L’ALUMNAT ESTRANGER 

Benvinguda a l’estudiantat llatinoamericà becari de màster i doctorat

El 16 d’octubre de 2013, l’ORI va organitzar el tercer acte de benvinguda a estudiants i estudiantes
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 i beneficiàries d’aquests programes i es va oferir informació
d’acollida i integració dels nous estudiants a la vida universitària i a Espanya.

Benvinguda a l’estudiantat internacional de màster

El 25 de setembre va tenir lloc la segona sessió de benvinguda a l’estudiantat de màster i postgrau
estranger,  organitzada  per  l’ORI  amb  el  Servei  de  Comunicació  i  Publicacions.  La  sessió  va
consistir en l’entrega de material informatiu, una benvinguda institucional, una presentació de la
Universitat,  informació  sobre  el  visat  i  una  visita  guiada  al  campus.  A l’acte  van  assistir  43

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Sol·licitants

Sol·licitants



estudiants i estudiantes. Es va crear amb l’objectiu d’informar, i perquè els estudiants de diversos
màsters i països es pogueren conèixer i aprendre més sobre la Universitat i les instal·lacions, abans
de començar el semestre. 

Cicle de cinema espanyol comentat per alumnat internacional

El curs 2013/14 l’Oficina de Relacions Internacionals ha seguit oferint el cicle de cine espanyol
comentat per alumnat internacional, amb la projecció de vuit pel·lícules en espanyol. Les pel·lícules
escollides entre l’ORI i el professorat d’espanyol per a estrangers van ser: Un novio para Yasmina
(x2),  Volver, La gran familia española,  Un franco, 14 pesetas, Mar  adentro,  La buena nueva i
Nueve reinas . A les projeccions va assistir una mitjana d’unes 31 persones, i entre els assistents hi
havia tant estudiantat dels diferents programes d’intercanvi com estudiantat espanyol, encara que
aquests  en  menor  proporció.  Aquestes  projeccions  tenen  la  peculiaritat  d’estar  comentades  per
alumnat internacional entrant de programes d’intercanvi. En aquest curs, 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 a poder tractar-hi
els temes de les pel·lícules a classe. Cal destacar que enguany no s’ha pogut imprimir el tríptic que
habitualment es repartia entre els estudiants. 

 

Ujillengües

Per  primera  vegada,  el  SLT,  amb  la  col·laboració  de  l’ORI,  va  organitzar  l’esdeveniment
Ujillengües,  que  va  tenir  lloc,  el  13  de  febrer,  al  Cafè  dels  Artistes,  a  Castelló  de  la  Plana.
L’esdeveniment va tindre una gran participació tant d’estudiantat espanyol com d’estranger, i va
consistir a trobar-hi parelles lingüístiques i portar menjar dels seus països. 

 

Xarxes socials 

El perfil en Facebook, anomenat «Intercanvia’t ORI», serveix l’estudiantat, tant ixent com entrant
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 1.911 amics i amigues, 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. En el grup «Intercanvia’t ORI: pisos,
apartaments i habitacions» l’estudiantat pot trobar fàcilment allotjament. Com a novetat, s’ha creat
un nou grup anomenat  Incoming Exchange Students UJI Official per a fer un grup exclusivament
d’estudiantat entrant, ja que hi ha grups ja anomenats Erasmus Castellón 14/15 per la xarxa. 

  



Programa Mentor

Aquest any el programa de mentors ha funcionat satisfactòriament amb 70 estudiants UJI que han
estat mentors durant el primer semestre, i 50 durant el segon. 200 estudiants estrangers han demanat
ajuda de mentors enguany. S’han emparellat els mentors i els mentees per titulació i per facultats,
perquè els puguen ajudar amb més eficàcia, i s’ha fet un programa d’activitats molt ampli per a
aquest programa per a poder justificar els 1,5 crèdits que es concedeixen 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 2013-14, l’ORI va col·laborar
amb l’OCDS i ara forma part del programa UJI Voluntària. D’aquesta manera, ara, els estudiants i
estudiantes 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.

Programa d’activitats per a l’estudiantat internacional en programes d’intercanvi

El  programa  d’activitats  que  l’ORI  ofereix  té  molta  acceptació  per  part  de  l’estudiantat
internacional.  A més,  compta  amb  la  discreta  participació  del  PAS  i  del  PDI  entrant  i  de
l’estudiantat de màster i doctorat. El programa d’activitats proposa activitats d’integració, orientació
i  oci,  sempre  amb  la  supervisió  de  l’ORI.  Un  total  de  26  activitats  perquè  els  estudiants
internacionals puguen gaudir de la cultura de Castelló, així com de pobles de Castelló i la província.

  

Family Programme

Enguany hi ha hagut un descens de la quantitat que l’Ajuntament de Castelló de la Plana aporta a
aquest programa. En concret, dels 11.000 euros que estem rebent des de 2007, només n’han atorgat
8.000 durant l’any 2014 per a implementar el programa. 

Durant  el  curs  2013/14  s’han  allotjat,  amb  famílies  de  Castelló,  14  estudiants  d’intercanvi  de
diferents països. En el gràfic següent es pot veure la gran demanda per part de l’estudiantat d’Estats
Units  i  la  diferència  amb  estudiants  d’altres  països.  Els  participants  valoren  positivament  les
reunions inicials per a les famílies i els estudiants i el suport de l’ORI en la selecció de les famílies i
el seguiment del programa. Enguany serà la darrera vegada que una estudianta de la Universitat de
Costa Rica ha obtingut finançament del Family Programme, ja que es pretén canviar les bases del
conveni entre ambdues institucions. 

D’altra  banda,  no  s’ha  pogut  celebrar  la  trobada  institucional  a  la  Llotja  del  Cànem  per
incompatibilitat  en  les  agendes  del  Vicerectorat  i  del  regidor  de  Cultura  de  l’Ajuntament  de
Castelló.

S’han  atorgat  beques  als  estudiants  participants  en  el  programa  que  s’han  presentat  a  la
convocatòria i que han estat el semestre complet amb la família de Castelló de la Plana. 

Hi ha hagut una nova acció relacionada amb el programa, anomenada Nadal amb Erasmus. Cinc
estudiants de diferents països que no s’allotgen amb famílies de Castelló han compartit alguns dies
durant les festes nadalenques amb famílies de Castelló.  

Study Abroad

Enguany hem tornat a tenir en el programa de  Doing Business in Spain els estudiants de la St.
Edward’s University, Texas, Estats Units. Un total de 25 estudiants d’aqueixa universitat, de grau i
de postgrau,  i  tres professors s’han desplaçat fins a Castelló per a seguir  un programa intensiu



d’ètica i organització d’empreses, al juny de 2014, durant una setmana. També han gaudit d’un
programa d’activitats  culturals  organitzat per l’ORI.  Els  estudiants han estat  molt  satisfets  amb
l’estada. Cal destacar-hi les visites a empreses de la província com ara Darío Beltrán, Sales Altava i
Peronda. Un grup de 12 estudiants van fer un projecte sobre cada empresa i quedaran en contacte
amb ells per a poder tenir informació de primera mà per als seus projectes. 

Enguany s’han preparat, per al Vicerectorat, diversos programes de  Study Abroad per a diferents
països,  encara  que  finalment  cap  d’aquests  s’ha  pogut  portar  a  terme  per  falta  d’estudiantat.
Concretament, s’han elaborat programes ad hoc per a Xina, Rússia i Sri Lanka. 

Programa de VoxUji Ràdio: El món a l’UJI 

Durant l’any 2013/14 s’ha continuat gravant el programa de VoxUji Ràdio  El món a l’UJI que
s’emet des de l’any 2008. Aquest programa dóna informació dels 34 països i universitats on l’UJI
ofereix estades d’intercanvi, a través d’entrevistes a estudiants que han viscut aquesta experiència.
El curs 2013/14 s’ha introduït una novetat com és fer un programa especial per a cada una de les
universitats  nord-americanes  sòcies,  que  era  ja  necessari  per  la  disparitat,  en  estar  en  estats
diferents, en comptes d’un únic programa sobre els Estats Units, com es feia abans. El programa
s’ha pogut escoltar cada dimarts, durant tot l’any acadèmic, en horari de matí (de 13 h a 13.15 h) i
de vesprada (de 19.30 h a 19.45 h) al 107.8 FM. La finalitat principal continua sent aconseguir una
major participació en els programes d’intercanvi dels estudiants UJI, a més de fer més eficient i
accessible la informació que rep l’estudiantat sobre les universitats sòcies a Europa, Amèrica, Àsia i
Oceania, gràcies al testimoni real i directe d’altres estudiants abans de l’eixida. 

Finalment, s’ha obtingut una ajuda del programa europeu Eurodisea per un total de 7.061,85 €, per 
a contractar un International Student Assistant durant cinc mesos, per a la col·laboració en la 
renovació dels convenis bilaterals Erasmus.

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 2013/14 se n’han publicat dues convocatòries (al setembre i al novembre de 2013) per a
estades  docents  Erasmus (STA) en universitats  sòcies  europees,  que han concedit  29 missions.
També s’ha  portat  a  terme,  durant  el  curs  2013/14,  la  convocatòria  per  a  estades  de  formació
Erasmus (SST) en universitats europees (al mes de setembre de 2013), la qual ha permès 15 estades
formatives. La quantitat de l’ajuda en ambdós casos ha estat de 800 € per a una estada d’un mínim
d’una setmana laborable.

D’altra banda, en el curs 2013/14, i gràcies al patrocini del Banco Santander, s’ha tornat a convocar



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 oscil·lat entre els 1.800 i els 2.300 €, segons la
destinació, per una estada d’un mínim d’una setmana laborable. 

El  nombre  de  professorat  ixent  ha  estat  de  71  en  el  curs  2013-14,  xifra  que  representa  un
manteniment de les eixides respecte  del curs 2012/13, que va tindre 72 professors  i professores
ixents.  Aquest  curs 2013/14  les  eixides  a  Europa  (missió  docent  o  formació)  suposen  el  62%
aproximadament i les eixides a Amèrica, Àsia i Oceania, el 38%. 

Pel  que  fa  als  centres  de  l’UJI,  aproximadament  el  49,2%  de  les  mobilitats  corresponen  a
professorat ixent de la FCHS.

Taula 12: Distribució d’ajudes de mobilitat per al professorat 2013-14

Departament
TOTAL

2013-14

Erasmus 2013-1 4 Amèrica, Àsia i Oceania 2013-14

Missió 
docent

Erasmus
formació

Amèrica
Llatina

Amèrica 
del Nord

Àsia Oceania

Ciències de la Comunicació 6 3 3

Estudis Anglesos 3 3

Filologia i Cultures Europees 4 2 1 1

Educació 3 2 1

Història, Geografia i Art 10 5 2 2 1

Filosofia, Sociologia 2 1 1

Traducció i Comunicació 7 4 1 2

SUBTOTAL FCHS 35 18 4 6 5 2 0

Administració d’Empreses i Màrqueting 7 2 4 1

Dret del Treball i Seguretat Social i 
Eclesiàstic de l’Estat

0

Dret Privat 2 1 1

Dret Públic 3 2 1

Economia 4 2 2

Finances i Comptabilitat 3 1 1 1

SUBTOTAL FCJE 19 6 7 1 4 1 0

Ciències Agràries i del Medi Natural 2 1 1

Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 1 1

Enginyeria i Ciència dels Computadors 0

Enginyeria Mecànica i Construcció 4 1 2 1

Enginyeria Química 0

Física 0

Llenguatge i Sistemes Informàtics 1 1

Matemàtiques 2 2

Química Física i Analítica 0

Química Inorgànica i Orgànica 2 1 1

SUBTOTAL ESTCE 12 3 3 5 0 1 0

Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 1 1

Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i 
Metodologia

3 1 1 0 1

Unitat Predepartamental de Medicina 1 1

Unitat Predepartamental d’Infermeria 0

SUBTOTAL FCS 5 2 1 1 1 0 1

TOTAL 71 29 15 12 10 4 1

Pel que fa als països de destinació destaquen el  Regne Unit  i Itàlia, seguits dels Estats Units  i
d’Alemanya.

Taula 13: Distribució d’ajudes de mobilitat per al professorat 2013-14 per països, els tres últims 
cursos.

País
TOTAL

2011/12

TOTAL

2012/13

TOTAL

2013/14

Alemanya 1 3 5

Argentina 3 6 1



Austràlia 1 2 1

Bèlgica 0 0 1

Brasil 3 2 2

Canadà 0 1 3

Colòmbia 0 0 3

Costa Rica 0 0 1

Cuba 2 0 0

Dinamarca 2 2 1

Equador 0 1 0

Estats Units 2 9 7

Filipines 0 0 1

Finlàndia 0 0 1

França 6 6 4

Grècia 1 0 2

Hongria 0 2 0

Índia 1 1 0

Irlanda 4 2 1

Itàlia 5 6 9

Japó 0 3 2

Mèxic 3 3 2

Països Baixos 1 1 1

Perú 0 0 1

Polònia 2 0 1

Portugal 2 5 1

Regne Unit 8 7 11

Rep. 
Dominicana

0 1 0

Rep. Txeca 0 0 1

Romania 3 2 2

Singapur 0 3 0

Suïssa 2 1 2

Turquia 0 0 1

Xile 3 0 0

Xina 2 2 2

Xipre 0 0 1

TOTAL 57 72 71

E.2. PROFESSORAT ENTRANT

En el curs 2013/14 s’ha convocat, per tercera vegada, el programa d’ajudes per a estades docents
breus de professorat visitant procedent d’universitats estrangeres. L’acció, emmarcada 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-hi 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  ofereix,  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
euros  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 euros per a professorat procedent d’universitats europees, i de



fins a 2.000 euros per a professorat procedent d’universitats no europees.

En aquesta segona edició del programa, al llarg del curs 2013/14, el nombre de professorat entrant
va ser  de 12 (s’ha incrementat  en cinc més que l’any anterior).  Per graus,  enguany destaca la
participació del grau en Economia.

Taula 14: Professorat visitant procedent d’altres universitats estrangeres 2013/14

Universitat d’origen País Grau UJI Assignatura UJI

University of Miami EUA Administració d’Empreses i Màrqueting EC1002/FC1002/AE1002 -
Introducció a l’Administració
d’Empreses

Universiteit Gent Bèlgica Ciències Agràries i del Medi Natural AG1018 - Protecció de Cultius
AG1039 - Entomologia Agrícola

Università degli Studi G. Annunzio 
Chieti e Pescara

Itàlia Economia EC1015/FC1015/AE1015 -
Macroeconomia

Universität Bayreuth Alemanya Economia EC1032 - Econometria II

Bahcesehir University Turquia Economia EC1004/FC1004/AE1004 -
Introducció a la Microeconomia

Université de Moncton Canadà Educació MP1040 - Treball de Final de
Grau

Aix Marseille Université França Enginyeria i Ciència dels Computadors EI1028 - Sistemes Intel·ligents 

Hamk University of Applied Sciences Finlàndia Enginyeria Mecànica i Construcció ED0917 - Construcció III: Estructures d’Acer i 
Fusta

University of Edinburgh Regne Unit Història, Geografia i Art HP1033 - Fonaments i Teoria del Patrimoni 
Artístic

Université de Genève Suïssa Història, Geografia i Art PE0908 - Història del Món Actual

Universidad de Chile Xile Medicina MD1113 - Sistema Nerviós i Òrgans dels 
Sentits
MD1118 – Farmacologia General

Université de Poitiers França Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia PS1005 - Neurobiologia de la Conducta
PS1044 - Drogodependències

Mobilitat del personal d'administració i serveis
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 n'és membre des de l’any 2008). Les activitats que es gestionen directament
des del Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme són les següents:

Grup Compostel·la d’Universitats

Assistència a les reunions del Plenari, convocades pel Grup Compostel·la, que van tindre 
lloc a:

Universitat de Nantes (França), 19-21 de setembre de 2014, XIX Assemblea General



S’ha assistit també a les reunions de la Comissió Executiva a:

•  Brussel·les (Bèlgica), 6 i 7 febrer de 2014, Erasmushogeschools University 
• Santiago de Compostel·la, 23 de juny de 2014, Universitat de Santiago de Compostel·la 

CICUE (Comissió d’Internacionalització i Cooperació de les Universitats Espanyoles)
Assistència a les reunions del Plenari, convocades per la CICUE, que van tindre lloc a:

• Universitat d’Extremadura (Càceres), 21 i 22 de novembre de 2013
• Universitat de Santiago de Compostel·la, 8 i 9 de maig de 2014

Assistència a les reunions del Comitè Executiu, convocades per la CICUE, que van tindre 
lloc a:

• 23 de setembre de 2013, seu de la CRUE, Madrid
• 17 d’octubre de 2013, seu de la CRUE, Madrid
• 7 de novembre de 2013, Universitat de Salamanca
• 20 de novembre de 2013, Universitat d’Extremadura
• 13 de gener de 2014, seu de la CRUE, Madrid
• 14 de febrer de 2014, seu de la CRUE, Madrid
• 28 de febrer de 2014, seu de la CRUE, Madrid
• 13 de març de 2014, seu de la CRUE, Madrid
• 21 de març de 2014, seu de la CRUE, Madrid
• 2 de juny de 2014, seu de la CRUE, Madrid
• 10 de juny de 2014, seu de la CRUE, Madrid
•  9 de juliol de 2014, seu de la CRUE, Madrid

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:

• 12 de febrer de 2014, València

• 26 de febrer de 2014, València
• 8 de maig de 2014, Santiago de Compostel·la 

• 2 de juliol de 2014, Castelló de la Plana 

Internacionalització i multilingüisme
Dins de les accions de desplegament del Pla pluriennal de multilingüisme 2011-2014, s’han celebrat
diverses reunions per a desenvolupar els plans de multilingüisme i d’internacionalització, tant dels 
departaments com dels graus.

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 del curs 2013/14, i el programa de reconeixement intern de coneixements lingüístics per a 
la docència multilingüe.



Assistència a les reunions de la Comissió de Política Lingüística de l’UJI i de subcomissions 
derivades durant el curs 2013-14: el 12/09/2013, el 07/10/2013, el 18/11/2013 i l’11/04/2014.

Nomenament de la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Relacions Internacionals com a 
membre de la Comissió Permanent de la Xarxa Vives d’Universitats des del 24 de maig de 2012.

Convocatòria de beques
Des del Vicerectorat es gestionen beques i ajuts.

Programa DRAC
Dins dels programes d’ajudes de 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: cinc docents i investigadors
• Drac-estiu: cinc estudiants

• Drac-PAS: dos membres del personal d’administració i serveis

Altres activitats

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 n'és membre des de l’any 2008). Les activitats que es gestionen directament
des del Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme són les següents: 

Grup Compostel·la d’Universitats 

Assistència a les reunions del Plenari, convocades pel Grup Compostel·la, que van tindre lloc a: 
• Universitat de Nantes (França), 19-21 de setembre de 2014, XIX Assemblea General 

S’ha assistit també a les reunions de la Comissió Executiva a: 
• Brussel·les (Bèlgica), 6 i 7 febrer de 2014, Erasmushogeschools University 

• Santiago de Compostel·la, 23 de juny de 2014, Universitat de Santiago de Compostel·la 

CICUE (Comissió d’Internacionalització i Cooperació de les Universitats Espanyoles) 

Assistència a les reunions del Plenari, convocades per la CICUE, que van tindre lloc a: 
• Universitat d’Extremadura (Càceres), 21 i 22 de novembre de 2013 
• Universitat de Santiago de Compostel·la, 8 i 9 de maig de 2014 

Assistència a les reunions del Comitè Executiu, convocades per la CICUE, que van tindre lloc a: 
• 23 de setembre de 2013, seu de la CRUE, Madrid 

• 17 d’octubre de 2013, seu de la CRUE, Madrid 
• 7 de novembre de 2013, Universitat de Salamanca 



• 20 de novembre de 2013, Universitat d’Extremadura 

• 13 de gener de 2014, seu de la CRUE, Madrid 
• 14 de febrer de 2014, seu de la CRUE, Madrid 

• 28 de febrer de 2014, seu de la CRUE, Madrid 
• 13 de març de 2014, seu de la CRUE, Madrid 

• 21 de març de 2014, seu de la CRUE, Madrid 
• 2 de juny de 2014, seu de la CRUE, Madrid 

• 10 de juny de 2014, seu de la CRUE, Madrid 
•  9 de juliol de 2014, seu de la CRUE, Madrid 

•

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: 

•  12 de febrer de 2014, València 

• 26 de febrer de 2014, València 
• 8 de maig de 2014, Santiago de Compostel·la 

• 2 de juliol de 2014, Castelló de la Plana 

Internacionalització i multilingüisme 

Dins de les accions de desplegament del Pla pluriennal de multilingüisme 2011-2014, s’han celebrat
diverses reunions per a desenvolupar els plans de multilingüisme i d’internacionalització, tant dels
departaments com dels graus. 

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 del curs 2013-14, i el programa de reconeixement intern de coneixements lingüístics per a
la docència multilingüe. 

Assistència  a  les  reunions  de  la  Comissió  de  Política  Lingüística  de  l’UJI  i  de  subcomissions
derivades durant el curs 2013-14: el 12/09/2013, el 07/10/2013, el 18/11/2013 i l’11/04/2014. 

Nomenament de la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Relacions Internacionals com a
membre de la Comissió Permanent de la Xarxa Vives d’Universitats des del 24 de maig de 2012. 

Convocatòria de beques 

Des del Vicerectorat es gestionen beques i ajuts. 

Programa DRAC 



Dins dels programes d’ajudes de 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: cinc docents i investigadors 
• Drac-estiu: cinc estudiants 

• Drac-PAS: dos membres del personal d’administració i serveis 

Solidaritat i cooperació al desenvolupament

L’UJI  ha  rebut  la  menció  de  “Universitat  pel  Comerç  Just”;  aquesta  menció  s'incardina  en  el
programa europeu Ciutat pel Comerç Just, coordinat per l'organització de Comerç Just “Iniciatives
d'Economia Alternativa i Solidària” amb el suport de la Comissió Europea i de l'AECID (Agència
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament).

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat ha seguit amb la implementació d'accions
de  cooperació  universitària  al  desenvolupament,  i  en  particular  s’ha  consolidat  com  a  centre
d’informació a la comunitat universitària de projectes internacionals de cooperació universitària per
al desenvolupament.

El  programa UJI-Voluntària,  en col·laboració amb serveis  de l’UJI  i  amb entitats  no lucratives
públiques i privades de l'entorn de Castelló, és una realitat consolidada tal com es va posar de
manifest a la II Fira UJI-Voluntària.

A la  Universitat  d'Antioquia a  Colòmbia és ja una realitat  l'OPSIDE-Universitat  d'Antioquia,  a
imatge del posat en marxa a la Universitat de León de Nicaragua com a procés de rèplica del nostre
Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre.

L'Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI), en estreta col·laboració amb la Conselleria
de Benestar Social, ha posat en marxa el II Curs de Formació Continuada en Mediació Intercultural
que permet l'acreditació de professionals del sector, així com la col·laboració amb l'agència AMICS
de  l'Ajuntament  de  Castelló,  en  l'organització  de  la  IV  Trobada  de  Mediadores  i  Mediadors
Interculturals. 

“Migracions africanes i desenvolupament: navegant fronteres invisibles” ha sigut el lema del III
Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament, que ha tingut el suport acadèmic i de
gestió del Centre d'Estudis Africans de Barcelona.

El  compromís  de  l’UJI  amb  l'entorn  social  de  Castelló  continua  a  través  del  Programa  Pisos
Solidaris del Barri de Sant Llorenç que ofereix la possibilitat de beques d'allotjament als nostres
estudiants  que  realitzen  treball  social  i  de  dinamització  comunitària  en  col·laboració  amb
l'Ajuntament de Castelló i amb l'Entitat d’Infraestructures de la Generalitat –EIGE-.

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 els 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  dels  serveis  que  presta
l’OCDS, dels drets de les usuàries 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  —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 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 de l’Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI)

• Voluntariat d’activitats recreatives i animació sociocultural
• Voluntariat Lingüístic

• 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



• Fundació SERONA de la Comunitat Valenciana

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)

• Servei de Comunicacions i Publicacions (SCP)

Accions de voluntariat en cada programa

Suport a estudiants amb necessitats educatives especials 
• Suport  a  l’Associació  Castellonenca  de  Suport  al  Superdotat  i  Talentós  (ACAST).  Els
voluntaris  van  participar  en  l’organització  i  dinamització  de  tallers  i  activitats  dirigides  a
xiquets i xiquetes amb altes capacitats. 

• Accions de voluntariat en diferents associacions, centres educatius, etc., relacionats amb el
suport a persones amb necessitats especials. 
• Ajuda  a  companys  i  companyes  amb  problemes  de  visió,  auditius  o  de  mobilitat:  els
acompanyen, els faciliten apunts, els ajuden amb l’estudi, etc., dins del programa que coordina
l’USE. 

Suport i integració escolar 
• Acció  voluntària  al  Servei  de  Suport  i  Orientació  al  Menor  -SSOM-.  Es  pretén  fer  un
acompanyament maduratiu a través del suport escolar a xiquets i xiquetes amb risc d’exclusió
escolar i social. 
• Voluntariat en la Fundació Secretariat Gitano, que té com a missió la promoció integral de la
comunitat gitana.

• Suport a l’Associació Gitana a l’escola d’estiu.

Suport a persones majors i dependents 
• Suport 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).

• Participació en les accions de la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paül
Centre  Social  Marillac.  Accions  d’acollir,  acompanyar  i  orientar  les  persones  sense llar  en
situació de més dificultat i exclusió social.
• Suport a la Reial Germandat de Veterans de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil, als
centres de majors de la ciutat de Castelló. 

Voluntariat esportiu 
• Els voluntaris han participat donant suport al Servei d’Esports de l’UJI en diferents activitats
com ara el Penyagolosa Trail Saludable, jornada de Camp Obert o Escacs. 

Voluntariat Ensenyem la Universitat 
• Acció  voluntària  ensenyant  les  instal·lacions  de  la  Universitat  a  col·legis,  instituts,
associacions, etc., dins del programa que coordina l’USE.

Voluntariat de l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre 
• Els  voluntaris  han  col·laborat  en  la  línia  d’investigació  sobre  el  desplaçament  forçat  a



Colòmbia, la resiliència en contextos educatius així com donant suport a les diferents accions
formatives de l’Observatori.

Voluntariat Lingüístic 
• Accions per a promoure el valencià. Dins del programa que coordina el Servei de Llengües i
Terminologia. 

Programa MENTOR 
• Els voluntaris han estat en contacte amb els estudiants estrangers que han visitat la nostra
universitat a través del programa que coordina l’ORI. 

Voluntariat mediambiental 

Curs de formació de voluntariat forestal (18, 20, 25 i 27 de novembre de 2013). Els participants han
completat la formació amb l’experiència d’una eixida a reforestar. 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,  i  també s’ha donat informació i  formació bàsica sobre
aquelles 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.

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 8 i 15 de febrer de 2014. 

L’objectiu de la pràctica ha sigut possibilitar i estimular la participació activa dels universitaris i
universitàries i les persones relacionades amb l’UJI en la conservació i millora del patrimoni natural
a través del voluntariat mediambiental 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 carrasca i negral, carrasca o fleix. El coordinador del projecte es va encarregar de donar als
assistents unes nocions prèvies sobre reforestació i també va comentar els components del bosc
mediterrani, com s’adapta la vegetació al clima del territori i per què el bosc guarda estreta relació



amb la història i la cultura.

Amb aquestes jornades pretenem ajudar a formar masses boscoses adaptades al seu medi i amb la
màxima diversitat vegetal que permet la vegetació autòctona. Aquesta diversitat vegetal és la base
perquè es puga establir una fauna, la qual, en disposar de més varietat d’aliment, tindrà millors
condicions que ara per a establir-se.

Restaurar el bosc primigeni de carrasca i roure que hui quasi no existeix més que en zones reduïdes
de poca extensió. Així podrem obtenir, amb el pas del temps, un ecosistema estable amb la màxima
biodiversitat possible.

Recuperar la biodiversitat perduda a causa dels incendis, les "neteges de mala herba" tradicionals i
les extraccions de "llenyes baixes" per als forns de ceràmica, per mitjà de la reforestació amb les
espècies arbòries i arbustives que d’una manera discontínua, encara es poden veure en la zona.

Voluntariat mediambiental amb l’Ajuntament de Vila-real

S’ha col·laborat amb l’Ajuntament de Vila-real en un projecte de voluntariat mediambiental. En
aquest projecte s’ha fet una formació del 14 al 20 d’octubre de 2013 i eixides al  camp per tal
d’identificar i  catalogar punts vulnerables d’incendi forestal i  per a fer activitats  d’orientació al
camp. Aquest voluntariat mediambiental pretén:

• Formar els voluntaris per a contribuir a la difusió d'informació entre els veïns de normes i
actituds encaminades a preservar, protegir i millorar l’entorn.

• Propiciar que els ciutadans s'impliquen i participen activament en la conservació del seu
entorn. 
• Identificar,  inventariar  i  geolocalitzar  els  punts  potencials  capaços  de  generar  focus
d'incendis. 

• Evolució  personal  dels  joves  interns  en centres  de reeducació  per  mitjà  del  projecte  de
voluntariat en la prevenció d'incendis forestals.
• Assenyalar en el paisatge protegit els punts d'abastiment d'aigua, les zones més vulnerables
enfront d'incendi, etc. 

• Identificar, inventariar i geolocalitzar les vies d’accés a la massa forestal, vies d’evacuació,
punts hidrants, etc 
• Intercanvi de bones pràctiques i establir col·laboració en les tasques de prevenció i detecció
d'incendis forestals, en coordinació amb els serveis de vigilància ambiental del Consorci del
Riu  Millars,  Protecció  Civil,  Policia  Rural,  bombers  provincials  i  amb les  actuacions  que
desenvolupe la Conselleria de Medi Ambient.

Promoció UJI-Voluntària

La II Fira UJI-Voluntària es va celebrar el 16 d’octubre de 2013 a la Facultat de Ciència Humanes i
Socials.

L’objectiu d’aquesta jornada era ser un espai de trobada, d'agraïment i de creació de noves vies de
col·laboració. A més a més, en la jornada, les distintes organitzacions i serveis van presentar les
accions de voluntariat en què les persones que vulguen ser voluntàries poden participar.

 



El programa UJI-Voluntària també ha sigut promocionat en diferents àmbits com la “Jornada de
voluntariat: Sensibilitzar per a transformar la societat”, organitzada per Acció contra la Fam, el 6 de
novembre de 2013 al Centre Cultural Bancaixa de València.

Accions de solidaritat

Cinquena convocatòria de Pràctiques solidàries a països empobrits

L’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat,  en  col·laboració  amb  l’OIPEP,  va
incorporar en el 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 els nostres estudiants puguen 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 de l’UJI per a realitzar les seues pràctiques en matèria de
cooperació al desenvolupament en 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 es puga dur a terme, ja que l’estudiant 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 2013/14 ha estat el següent:

Entitat País Seleccionats

República 
Dominicana

Un estudiant

Comisión Nacional Dominicana de la
UNESCO

República 
Dominicana

Un estudiant

Centro  de  Planificación  y  Gestión
(CEPLAG)

Bolívia Un estudiant

 



15è Programa Pisos Solidaris

 

És  una  iniciativa  de  l’Ajuntament  de  Castelló,  Institut  Valencià  de  l’Habitatge  (IVVSA)  i  la
Universitat Jaume I, orientada a dinamitzar el teixit social 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  participen  en  activitats  educatives  i/o  de  caràcter
voluntari, dirigides a la comunitat de veïns del Grup de Sant Llorenç de Castelló.

Objectius:
• Oferir als estudiants l’oportunitat d’aprendre i viure en contacte directe amb el barri.

• Que el barri es convertisca en un espai de trobada i convivència entre els membres de la 
comunitat universitària.

• Fomentar la transmissió de valors solidaris i d’integració social.

• Col·laborar amb les entitats del barri i amb els veïns del barri de Sant Llorenç.
• Principis

• Respectar les cultures existents
• Transmissió de valors

• Integració social
• Ser veí del teu veí

• Cooperació per la convivència pacífica



El Programa consisteix en:
• Beca d'allotjament en pisos individuals i compartits.

• Integració de l’estudiantat al barri, i col·laboració en les iniciatives existents (associacions, 
programes culturals, socials, etc.).

• Fomentar la transmissió de valors solidaris i d'integració social.

Dirigit a:
• Estudiants 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 2012/13 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.

En el curs 2013/14 han participat en aquest Programa vuit 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  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, suport a tots els presidents dels blocs.

• Col·laboració  en  les  activitats  de  la  Fundació  Secretariat Gitano a  través  la  impartició  de
classes d'anglès, 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.



Dia Mundial de Lluita contra la Sida - 1 de desembre de 2013 -

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, ja que es van presentar 87 cartells, exposats
al vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

El programa va ser el següent:

• Taules informatives als vestíbuls de 10 a 14 i de 16 a 18 h:
• 10:30 h Inauguració de l’exposició dels cartells participants al vestíbul de la FCHS i lliurament

de premis dels cartells guanyadors de la XII edició.  

• 11:00 h Taula redona: “Els reptes actuals de la sida”, a l’aula magna de l’ESTCE.

El primer premi del concurs de cartells, consistent en una dotació econòmica de 275 euros, va ser
per a Marta Gimeno Cabedo, per la seua obra amb el títol “Demana-li-ho” i el segon premi, amb
una dotació econòmica de 175 euros, fou per a  Inmaculada García Fernández, per la seua obra
“¿Quieres entrar en la lista?”.També es van atorgar dues mencions especials. 

IV Concurs de targetes nadalenques solidàries UJI 2013

Aquest curs 2013/14 es va convocar el IV Concurs de targetes nadalenques solidàries.

Aquest concurs es gestiona per l’Oficina de Cooperació al  Desenvolupament i  Solidaritat  de la
Universitat Jaume I en col·laboració amb el Servei de Comunicació i Publicacions, amb la finalitat
de fomentar  la  creativitat  entre  els  estudiants i  adreçat  a  la  promoció de valors  solidaris  en la
societat en general i entre la comunitat universitària UJI, en particular.

Enguany el concurs ha tingut una acollida nombrosa, ja que s’han presentat 82 cartells, exposats al
vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

 
Targeta guanyadora del concurs 2013/14



El primer premi va ser per a Andrés Jordán Pérez, per l’obra amb el títol “Sombreros”; el segon
premi va ser per a Alba M. Sierra Requena, per la seua obra amb el títol “Regala una mejor cara”.
També es van atorgar dues mencions especials. 

Els premis de les dues targetes guanyadores van consistir en dues cistelles amb productes de comerç
just.

Accions de cooperació

III Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament-UJI

XVII Jornades 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.

Des de l’any 2009, les jornades s’han modificat substanciosament i cada dos anys es converteixen
en congrés; així, aquest any l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i el Centre
d’Estudis Africans (CEA) de Barcelona, van organitzar el III Congrés Internacional de Cooperació
al Desenvolupament que va dur com a títol “Migracions africanes i desenvolupament: navegant
fronteres invisibles”.

En  aquest  congrés  es  va  reflexionar  sobre  una  qüestió  de  gran  importància  i  magnitud:  les
migracions africanes, internes i externes, i el seu gran impacte en el desenvolupament dels països
d’origen d’aquelles.

Aquest congrés va tindre lloc els dies 14 i 15 de novembre de 2013 i es va desenvolupar al Centre
d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada i a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
de l’UJI.

Les comunicacions presentades es van agrupar en tres panells: 
• Panell 1: Migracions i desenvolupament (vuit comunicacions)
• Panell 2: Polítiques migratòries de la Unió Europea i la política exterior Espanya-Àfrica 

(quatre comunicacions)

• Panell 3: Interculturalitat, transnacionalitat i gènere (set comunicacions)

La  conferència  inaugural  va  ser  a  càrrec  de  Papa  Sow  (Universidad  de  Bonn)  “Migracions
africanes, una retrospectiva” i  la de clausura a càrrec de Mercedes Jabardo (Universitat Miguel
Hernández d’Elx) “Repensant les migracions africanes des de la perspectiva de gènere”.

També van formar part del congrés dues exposicions:
• “Mozambique en el objetivo”, de Manos Unidas

• “Benín: fronteres invisibles?”, del fotògraf Natxo Meseguer

En aquest congrés es va presentar el llibre resultat dels treballs de l’anterior congrés: II Congrés
Internacional de Cooperació al Desenvolupament “Democràcia, drets humans i desenvolupament” i
també es van presentar la revista  Studia Africana (número de temàtica sobre les migracions) i el
llibre África en movimiento.



VII Fira d’ONG, Comerç Just i Ecològic

El 18 de desembre al vestíbul de la Facultat Ciències Humanes i Socials, des de les 10:00 fins a les
18 hores, va tindre lloc la VII Fira d’ONG, Comerç Just i Ecològic.

L’objectiu d'aquesta  Fira  és acostar la  comunitat  universitària al  coneixement  del  comerç just  i
ecològic, així com dels seus productes, per tal de facilitar un consum responsable durant tot l’any. 

Les ONG i establiments especialitzats en productes de comerç just i de producció ecològica que van
participar van ser:

- La Tenda de Tot el Món

- Intermón-Oxfam
- Fundació Pau i Solidaritat

- Cuinatur
- La Tribu de Gaia

- Asociación La Tomaca
- Mi Tienda Ecológica

 
Cartell VII Fira d’ONG, Comerç Just i Ecològic UJI

Universitat pel Comerç Just

El 18 de desembre de 2013, la Universitat Jaume I va rebre la menció Universitat pel Comerç Just.
Aquesta menció s’inscriu dins del programa europeu Ciutat pel Comerç Just, coordinat en l’àmbit
estatal per l’organització de comerç just IDEAS (Iniciatives d’Economia Alternativa i Solidària)
amb  el  suport  de  la  Comissió  Europea  i  de  l’AECID  (Agència  Espanyola  de  Cooperació
Internacional per al Desenvolupament). 

IDEAS va atorgar aquest guardó a la Universitat Jaume I per complir els següents criteris:
• Declaració institucional de compromís amb els principis del comerç just (aprovada pel 
Consell de Govern de l’UJI,  l’1 de març de 2013) i utilitzar productes de comerç just en 
l’àmbit institucional. 
• Disponibilitat de productes de comerç just al campus. 

• Realització d’activitats de sensibilització.
• Tenir un grup de treball universitari. 

El rector de la Universitat Jaume I va rebre el guardó de mans del representant de l’organització



IDEAS, David Comet, responsable del Programa de Ciutats pel Comerç Just, en el qual s’insereix
també el subprograma Universitats pel Comerç Just. La Universitat Jaume I es converteix així en la
setena universitat de l’Estat espanyol que rep aquest reconeixement i la segona de les universitats
valencianes. 

I Setmana pel Comerç Just UJI

Amb motiu del nomenament de la Universitat  Jaume I com a “Universitat  pel Comerç Just”,  i
coincidint amb la celebració del Dia Internacional pel Comerç Just, la setmana del 5 al 10 de maig
va tindre lloc la “I Setmana pel Comerç Just UJI”.

Les activitats que l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de l’UJI va programar
per a aquesta setmana van ser:

• Exposició “10 raons per a consumir comerç just” (IDEAS), del 5 al 10 de maig (biblioteca)

• Exposició sobre comerç just (La Tenda de Tot el Món), del 5 al 10 de maig (vestíbul ESTCE)

• Xocolatada de comerç just: es va repartir xocolate de comerç just en diversos espais de l’UJI
• 5 de maig (11 h) → Àgora 

• 6 de maig(11 h) → cafeteria  FCHS
• 7 de maig (11 h) → cafeteria ESTCE

• 8 de maig (11 h) → cafeteria FCJE

• Degustació de cafè de comerç just, Intermón Oxfam
• 6 de maig (11 h) → Cafè dels Sentits

• Taula redona sobre comerç just (van participar: La Tenda de Tot el Món, Intermón i SETEM)

•  6 de maig (16-18 h) → FCS

• I Concurs de Rebosteria de Comerç Just UJI (6 de maig). Podien participar tots els membres de
la  comunitat  universitària  i  de  SAUJI.  Era  requisit  que  almenys  un  dels  ingredients  que
s’utilitzaren en la recepta fóra de comerç just. Van participar nou persones i es van atorgar dos
premis (dues cistelles amb productes de comerç just) i una menció especial.

IV 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 i UJI Saludable, va organitzar una sèrie d’activitats relacionades
amb la producció ecològica, la sobirania alimentària i la sostenibilitat:

El 4 de juny va tindre lloc a l’Àgora de l’UJI el IV Mercat agroecològic i de productes locals de
l’UJI. Hi hagué un total de tretze expositors entre ONG, productors locals i artesans. Com ve sent
habitual, la participació i interès de la comunitat universitària en aquesta activitat fou molt positiva i
els productes oferits van tindre una gran acceptació.

A la vesprada, al Centre Social Cajamar de Castelló va tindre lloc la taula redona “Alimentació de
proximitat  i  sostenibilitat.  Avantatges  nutricionals”  amb la  participació  de  M.  Dolores  Raigón,
catedràtica de  la  UPV i  presidenta de  la  Societat  Espanyola  d’Agricultura  Ecològica  (SEAE) i



Salvador Roselló, catedràtic de l’ESTCE de l’UJI.

6a 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 2000/01, 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 2013/14 s’ha dut  a terme la  sisena 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 12 de març de 2014 i es van atorgar ajudes a
un total de sis projectes: 

DEPARTAMENT O SERVEI DEL PDI O PAS
QUE PROPOSA EL PROJECTE

ONG/ORGANISMES QUE HI
COL·LABOREN

TÍTOL DEL PROJECTE

Departament d’Educació
Universidad Politécnica de

Nicaragua (UPOLI)
Formación e intercambio de experiencias para el

desarrollo comunitario en Nicaragua

Departament de Psicologia Evolutiva,
Educativa, Social i Metodologia

Universidad Nacional de Colombia
(Bogotá) La fotografía social: instrumento de formación,

información y denuncia en procesos
organizativos comunitarios. Colombia

Institut Universitari de Desenvolupament
Social i Pau (IUDESP)

United States Internacional 
University Kenya

AFYA UKUMBI-Promoting Street
Health Theater for Malaria Prevention in Rural

Kenya

Departament de Psicologia Evolutiva,
Educativa, Social i Metodologia

Grupo de Investigación en Salud
Mental (GISAME).

Facultad Nacional de Salud Pública.
Universidad de Antioquía, Medellín

(Colombia)

El cineclub como herramienta comunitaria para
la prevención de desastres y emergencias en

Antioquía (Colombia)

Departament d’Educació

Grupo de Investigación en Salud
Mental (GISAME).

Facultad Nacional de Salud Pública.
Universidad de 

Antioquía, Medellín (Colombia)

Promoción de la resiliencia en niños, niñas y
jóvenes del municipio de Santo Domingo

Antioquía (Colombia), a través de la expresión
artística

Departament de Dret del Treball, Seguretat
Social, Eclesiàstic i de l’Estat

Universidad de la Habana (Cuba)
Creación y desarrollo de la legislación sobre

cooperativas y trabajo autónomo en Cuba



Beques i ajudes

Beques per al codesenvolupament UJI 

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 a continuar els seus estudis.

Els alumnes que obtenen 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 2013/14, hi  ha hagut dues convocatòries de beques de codesenvolupament UJI (de
setembre a desembre i de gener a abril), que s’han 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  2013/14 és  la  dotzena edició  d’aquest  programa i  s'ha  becat  un estudiant  de grau
marroquí i dos estudiants de doctorat, un de Mèxic i un de Turquia. 

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, en el curs 2011/12 l’AECID ja no va publicar aquesta convocatòria, i la gestió
durant el curs 2013/14 s’està limitant principalment a justificacions d'edicions anteriors.

Beques MAEC-AECID per a ciutadans estrangers 



Les beques MAEC-AECID per a ciutadans estrangers 2011/12 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 a realitzar estudis a Espanya, durant l’estiu o durant el curs acadèmic.

Malauradament, durant el curs 2011/12 també es va retallar aquest programa i des d'aleshores s'han
limitat a fer renovacions de becaris. En el curs 2013/14 hi ha hagut dues pròrrogues: una per a una
estudiant  de Colòmbia,  que  en aquest  curs  ha  llegit  la  seua tesi  doctoral,  i  una altra  per  a  un
estudiant d’El Salvador.

L’OCDS a les xarxes socials

Al tram final del curs 2011/12 l’OCDS es va obrir un 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
2013/14 hem arribat a 606 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 a canalitzar cap a l'àmbit internacional les
inquietuds solidàries de la comunitat universitària UJI.                 

Tot i que encara no han eixit la majoria de les convocatòries europees del nostre àmbit, ja hem
començat a gestionar alguna iniciativa dins del programa Erasmus+.

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:

Curs de formació continua: 8a 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 7 de març al 30 de maig, ha tingut una modalitat semipresencial (3
crèdits  ECTS).  A més,  s’ha  comptat  amb  professorat  referent  de  l’àmbit  nacional  en  matèria
d’intervenció psicosocial en desastres. Els continguts del curs foren els següents:

• Bloc I. Què és un desastre?: Comportament i reaccions dels afectats.

• Bloc II. Gestió d'un desastre: planificació, prevenció i intervenció psicosocial.
• Bloc III. Els afectats després del desastre.

• Taller pràctic 1: Intervenció psicològica. Habilitats de comunicació.
• Taller pràctic 2: Treball amb els mitjans de comunicació.

• Taller pràctic 3: Tècnica de l'alleujament emocional.
• Taller pràctic 4: La comunicació de males notícies als xiquets.

8è 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:

• 1 d’abril. “La violencia juvenil como problemática social ¿cómo podemos prevenir estas 
situaciones traumáticas?” Sandra Milena Alvarán, treballadora social i especialista en habilitats
terapèutiques per l’atenció de víctimes de la violència sociopolítica. Universitat Nacional de 
Colombia (seu de Bogotà). 
• 8 d’abril. “Resiliencia, actitud ante la adversidad”  Ángel López Naranjo, llicenciat en 
Màrqueting (ITM) por la Universitat de Barcelona i diplomat en Empresarials per la 
Universitat de València. Director del Global Executive MBA de APD a Múrcia.

• 15 d’abril. “Fórmulas creativas para solucionar los problemas de la vida” Simonetta Carta, 
fundadora i directora de l’Escuela de Talento, coach i consultora en el camp de la gestió del 
coneixement i innovació.

Curs de formació continuada: 2ª edició del curs “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. En el curs s’ha comptat amb
professorat referent de l’àmbit nacional i internacional en matèria de resiliència. 

Aquest curs té una durada de 50 hores i es va a realitzar del 8 de novembre de 2013 al 14 de febrer
de 2014. Els continguts foren:

• Bloc I. La resiliència: inicis, concepte i termes relacionats

• Bloc II. Els factors de protecció i de risc
• Bloc III. Perfils de resiliència

• Bloc IV. La promoció de la resiliència en diferents contextos: educatiu, penitenciari, en 
contextos de violència sociopolítica, familiar...
• Tallers pràctics:

• Sabem el que pensem? Creences i estereotips relacionats amb la resiliència
• Coneix-te: habilitats individuals de resiliència

• Reptes de la resiliència: promoció de la resiliència en contextos socials?



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 poden ajudar els seus fills a fer front a situacions 
traumàtiques. http://www.opside.uji.es/desastres2/index.html 

• Pàgina web per a docents sobre com poden ajudar els seus alumnes a fer front a situacions 
traumàtiques. http://www.opside.uji.es/padres/index.html 

• Gestió dels voluntaris del programa UJI-Voluntària-OPSIDE 
• Sensibilització i formació des de la premsa 

Amb la campanya “Sis mesos, sis reflexions”, amb 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

• “El  cineclub  com  a  eina  comunitària  per  a  la  prevenció  de  desastres  i  emergències  a
Antioquia. Colòmbia”. Té com a objectius contribuir a l’enfortiment del sistema colombià de
resposta psicosocial en situacions d’emergència i desastres, a més de facilitar la sensibilització
de les comunitats vulnerables del departament d'Antioquia (Colòmbia), sobre la importància de
la salut  mental i  la preparació per a desastres naturals  i  produïts  per l’ésser humà.  Aquest
projecte es fa en col·laboració amb la Universitat d’Antioquia i està subvencionat per l’Oficina
de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).
• “La  fotografia  social:  instrument  de  formació,  informació  i  denúncia  en  processos
organitzatius comunitaris”. Els objectius d’aquest projecte són contribuir a enfortir el treball
psicosocial amb víctimes de la violència sociopolítica per a la reivindicació dels drets humans,



així  com  promoure  la  sensibilització  dels  drets  humans  de  les  víctimes  de  la  violència
sociopolítica,  mitjançant  la  fotografia  social.  La  contrapart  del  projecte  és  la  Universitat
Nacional de Colòmbia (Bogotà. Colòmbia) i està subvencionat per l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

• “Promoció de la resiliència en xiquets, xiquetes i  joves del municipi de Santo Domingo
Antioquia (Colòmbia),  a través de l'expressió artística”.  Els objectius d’aquest projecte són
enfortir el sistema colombià de resposta psicosocial en situacions d’emergència i desastres i
promoure la resiliència en xiquets, xiquetes i joves del municipi de Santo Domingo Antioquia,
a través de l'expressió artística com a eina i mètode d'intervenció psicosocial. Aquest projecte
es  fa  en col·laboració amb la  Universitat  d’Antioquia i  està  subvencionat  per  l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

•

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 de 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.



VII 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”, setena 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. 

Aquest curs s’han presentat a la convocatòria un total de set projectes que han sigut concedits en la
seua totalitat, dos de modalitat A, estudis i investigacions i cinc 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
• OPI02A/14 – “Cartografies en la cruïlla: sendes cap a la interculturalitat en el marc local”,
codirigit per María Lozano Estivalis i Tomás Segarra Arnau, del Departament d’Educació.

• OPI05A/14 -  “Migración e  interculturalidad:  estudio  de  derecho comparado.  El  caso de
Nicaragua y Ecuador a la luz del Derecho Español, Europeo y Norteamericano”, dirigit per
Agustín Viguri Perea, del Departament de Dret Públic.

Modalitat B. Activitats de formació i difusió
• OPI01B/14 - “Jornada de formación y difusión Crecimiento, empleo y políticas migratorias:
dos  modelos  de gestión de la  diversidad socio-cultural  a  comparar”,  dirigit  per  Maragarita
Miñarro Yanini de la Unitat Predepartamental del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic
de l’Estat.
• OPI03B/14 -  “La investigación-acción para el  empoderamiento y la participación. Casos
prácticos en América Latina y Europa”, dirigit per Mª Paola Ruiz Bernardo del Departament
d’Educació.

• OPI04B/14 - “Recursos interdisciplinaris per a una realitat plural”, dirigit per Enric Ramiro
Roca del Departament d’Educació.
• OPI06B/14 – “XI Congreso Internacional y XXXI Jornadas de Universidades y Educación
Inclusiva: La escuela excluida”, dirigit per Odet Moliner García del Departament d’Educació.

• OPI07B/14  –  “La  Educación  para  la  Paz  en  la  gestión  de  la  diversidad:  El  Teatro  del
Oprimido y la Música Comunitaria como herramientas para la transformación de conflictos
interculturales”, codirigit per Andrea Francisco Amat i Alberto Cabedo Mas del Departament
d’Educació.



II Curs de formació continuada en mediació intercultural

 
Inauguració del II 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 3 de març al 28 de maig de 2014, el II 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 a
la Comunitat Valenciana.

• Conèixer la situació de dona i immigració i perspectiva de gènere.

• Aprendre a planificar i desenvolupar projectes de mediació intercultural.

Així, els continguts del curs han comprès des del concepte de migració fins als diferents aspectes
que envolten la pràctica de la mediació intercultural:

• Les migracions. Introducció. Concepte i evolució. Elements i processos.

Tipologia dels moviments migratoris. El retorn.
• Aproximació  conceptual  a  la  mediació  intercultural.  Naturalesa  i  funcions  de  la  mediació

intercultural. Justificació, conceptualització i fases. Percepció social i evolució del concepte.

• 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.

• Eines  per  a  la  mediació.  Anàlisi,  instruments  i  gestió  de  conflictes.  Desenvolupament  de
competències interculturals. Comunicació intercultural.

• 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.

• 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.

• Marc legislatiu i instruments d’integració. L’ordre d’acreditació i registre. El Pla de la 
Comunitat Valenciana. Xarxa d’Agències AMICS. Les Escoles d’Acollida. Escoles 
d’Integració.

• Dona i immigració. Dades sobre dona i immigració. Perspectiva de gènere i immigració: 
conceptes bàsics. Casos pràctics.

• Formulació de plans i projectes interculturals. Definició. Cicle del projecte: identificació, 
disseny, execució i avaluació. Captació de fons. Casos pràctics.



IV Encontre de Mediadors i Mediadores Interculturals. El paper de la mediació 
en la gestió de conflictes comunitaris: cap a una convivència intercultural

 

Aquest Encontre va ser organitzat per AMICS de l’Ajuntament de Castelló. 

L’OPI-UJI  col·labora  en  la  seua  organització  i  gestió  d’espais  i  també  hi  participa.  L’objectiu
d’aquesta activitat és oferir un espai formatiu, de reflexió conjunta i de trobada entre professionals
de  la  mediació  i  persones  interessades  en  la  matèria.  A més,  pretén  acostar  als  mediadors
interculturals i persones interessades, a la realitat social i comunitària actual, així com realitzar una
exploració de les línies d'actuació davant de situacions de conflicte de grans grups, a més d'establir
sinergies  i  mètodes  comuns  de  procediment  entre  diversos  professionals  de  l'àrea.  Està  dirigit,
principalment a mediadors, formadors i gestors de formació en mediació, persones formades en
mediació i interculturalitat i públic en general que estiga interessat en aquesta matèria.

Els temes tractats a l’encontre van ser els següents:

• Intervenció amb grans grups en conflicte.

• Taller de casos pràctics de mediació intercultural a l'acció comunitària.

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. Les intervencions han sigut:

• Sessió formativa  en  el  programa Pràctiques  Solidaries  amb “Les pràctiques  solidàries  a
països empobrits: aspectes psicològics”. Organitzat per l’Oficina de Relacions Internacionals
de l’UJI,el 17 de desembre de 2014. 

• “II  Curs de formació continuada en mediació intercultural”,  organitzat  per  l’Observatori
Permanent de la Immigració amb la subvenció de la Conselleria de Benestar Social. 
Els  temes  tractats  foren:  “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.” 

• 8a edició del Curs d’intervenció psicosocial en desastres, organitzat per l’OPSIDE, amb els
temes “Què és un desastre? Tipus, fases i context de treball.  Amenaça, risc i vulnerabilitat,
“Les víctimes dels desastres. Grups de risc: immigrants i persones amb diversitat funcional”,
“Mitjans de comunicació”, “Comportament de la població: mites i realitats” i “La intervenció
psicosocial  en desastres.  Funcions de l’equip de treball.  Perfils  professionals.  Habilitats  de
comunicació”. 
• Màster en Cooperació al  Desenvolupament especialitat  Acció Humanitària organitzat per
l’Institut  Interuniversitari  de Desenvolupament  Local,  a  la  matèria  “Actors  i  actuacions  en
l’Acció  Humanitària  Internacional.  Aspectes  psicosocials  de  l’Acció  Humanitària
Internacional” 

Assistència a congressos/jornades



Des de l’OPI-UJI, s’ha assistit a:

• “XI  Congrés  Nacional  Estudiants  de  Psicologia”,  del  9  a  l’11  d’abril  de  2014,  amb la
comunicació “L’atenció psicosocial en desastres i emergències, accions i recursos” (10 d’abril
de 2014). Universitat Miguel Hernández d’Elx (Alacant).

• “II Jornades d’Intervenció Psicosocial” del grau en Psicologia (5 de maig de 2014), amb la
presentació d’“El Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre OPSIDE,
UJI:  rol  profesional  del  psicólogo/a  de  intervención en  desastres”.  Universitat  Jaume I  de
Castelló.

Altres activitats

Accions de formació

Curs “Gestió bàsica de les entitats no lucratives” (vuitena edició)

Aquest curs 2013/14 ha tingut lloc la vuitena edició del curs de formació continuada “Gestió bàsica
de les entitats no lucratives”, organitzat per l’OCDS.

El curs es va desenvolupar els dies 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 i 31 de maig de 2014 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.

En aquesta edició s’han matriculat 11 alumnes. Aquest curs és convalidable per 1,5 crèdits.

Altres activitats

L’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  sempre  s’ha  caracteritzat  per  donar
suport  a  aquelles  iniciatives  d’ONG o associacions  que  pretenen  conscienciar  i  sensibilitzar  la
comunitat universitària sobre determinats temes com ara la discriminació, la desigualtat, el treball
digne, etc.

Així, en aquest sentit, l’OCDS ha participat en la gestió i difusió d’aquestes activitats:

Jornades “Accés a la salut i a medicaments essencials. Propostes des de la cooperació i l'acció
humanitària” 

Farmamundi Comunitat Valenciana, juntament amb el màster en Cooperació al Desenvolupament
de  la  Universitat  Jaume I,  va  organitzar  per  als  dies  6,  7  i  8  de  maig,  un  curs  gratuït  sobre
cooperació i salut a la Facultat de Ciències de la Salut de l’UJI.

L'objectiu era sensibilitzar la ciutadania castellonenca, en especial l'estudiantat universitari, sobre
les  dificultats  d'accés  a  la  salut  en  l’àmbit  global  i  a  medicaments  essencials  en  particular,  la
importància de l'anàlisi de la problemàtica i la proposta d'alternatives per aconseguir que la salut
siga un dret universal.



Aquestes jornades eren convalidables per 0,5 crèdits ECTS.

Exposició “De aquellos soles, estas lunas”

Amb motiu  del  Dia  Internacional  de  la  Dona,  la  Casa  de  Acogida  Mantay,  va  organitzar  una
exposició de fotografia al vestíbul de la FCJE, que es va poden visitar des del 7 al 18 de març.

L’autora de l’exposició, Paula Aparisi, conta a través de les seues fotografies la història de Casa de
Acogida Mantay de Perú, una d’aquelles històries en les quals la superació, la força i la valentia són
les protagonistes. Aquesta casa d’acollida és l’única institució en el departament de Cusco que té
com a missió promoure el desenvolupament humà i sostenible d’adolescents embarassades que es
troben en estat d’abandó moral i material. 

Escola d'Estiu

Objecte

En 2014 la Universitat Jaume I ha celebrat la dissetena edició de l’Escola d’Estiu dels Xiquets i
Xiquetes, activitat que depèn del vicerectorat amb competències en la matèria, 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 en potenciar aquells mètodes d’ensenyament que permeteren
aconseguir que els xiquets i xiquetes aprengueren jugant, i a tractar que els seus aprenentatges foren
significatius  i  n’afavoriren  el  desenvolupament  en  tots  els  àmbits  personals:  social,  afectiu,
actitudinal i motor.

Nombre d’inscripcions

En aquesta edició, el nombre total de participants entre les dues quinzenes ha estat de 547, repartits
en grups per any de naixement, de la següent manera:

Grups A (anys 2010/09): ..............107 places
Grups B (anys 2008/07): ............ 107 places
Grups C (anys 2006/05): ............  96 places
Grups D (anys 2004 /03 /02 ): ........ 1 30 places 
Grups E (anys 2001 / 00 /99 /98 ): .... 107 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, educació física, 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, acampada i platja.



POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Memòria del Servei de Llengües i Terminologia. Curs 2013/14 

Durant el curs 2013/14, el Servei de Llengües i Terminologia, a banda de les activitats habituals
(campanyes,  assessorament,  estudis  sociolingüístics...)  ha  impulsat  el  voluntariat  lingüístic  i  ha
treballat en la difusió del Pla de multilingüisme i en el suport i seguiment a l’elaboració dels plans
de  multilingüisme  de  titulacions  i  departaments  i  s’han  gestionat  els  programes  d’assessors  i
mentors lingüístics, de reconeixement i suport de la docència en valencià, de reconeixement i suport
de  la  internacionalització  dels  graus  i  la  docència  multilingüe  i  de  reconeixement  intern  de
coneixements lingüístics per a la docència multilingüe.

A  més,  ha  continuat  ampliant-se  l’oferta  formativa  en  llengües,  especialment  a  través  de
plataformes en línia que ofereixen la possibilitat d’estudiar diferents llengües. Durant aquest curs,
dins de la Xarxa Vives d’Universitats s’ha encetat un programa per oferir proves d’acreditació de
català a distància (proves Certiuni) i juntament amb les universitats públiques valencianes s’estan
dissenyant unes proves úniques i conjuntes de català per a tot el sistema universitari valencià. De la
mateixa manera s’han continuat ampliant els  sistemes de qualitat  per a les proves d’acreditació
d’idiomes que ofereix l’UJI a través del Servei de Llengües i Terminologia.

També cal destacar el treball de traducció i de revisió lingüística, sobretot, de les guies docents i
dels webs que contribueixen a impulsar una universitat més multilingüe.

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;

els cursos d’idiomes també estan oberts a la societat amb l’únic requisit de ser major de 18 anys.

L’oferta  es  basa  en  diverses  modalitats  d’aprenentatge:  formació  presencial,  virtual  i

autoaprenentatge.

Durant aquest curs 2013/14 s’han impartit un total de 78 cursos d’idiomes que han comportat la

formació de 1.522 persones (208 PDI,  280 PAS, 735 EST,  279 membres de SAUJI i 30 persones

externes  a la comunitat  universitària),  dels  quals 907  (el  94,59%) han obtingut  el  corresponent

certificat d’acreditació.

Per llengües, s’han fet  11  cursos d’espanyol com a llengua estrangera,  34  cursos d’anglès,  17  de

català, 7 de francès, 3 d’italià i 5 d’alemany.

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 5 0 0 0 0 0 0 0 5

Anglès 2 4 4 3 4 0 0 17 34

Català 0 0 1 0 3 3 6 4 17

Català LE 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Francès 3 3 1 0 0 0 0 0 7

Espanyol LE 2 0 6 0 2 1 0 0 11

Italià 3 0 0 0 0 0 0 0 3

Total 16 7 12 3 9 4 6 21 78

Nombre de persones assistents als cursos d’idiomes

Llengua PAS PDI Estudiantat SAUJI Externs TOTAL APTES

Alemany 4 9 82 9 2 106 80

Anglès 156 142 284 147 7 746 394 

Català 63 52 94 101 11 321 154 

Català LE 0 0 20 0 0 0 17

Francès 31 2 69 7 1 110 60

Espanyol LE 0 3 162 12 5 182 149

Italià 26 0 24 3 4 57 53

Total 280 208 735 279 30 1522 907

A més,  enguany,  la  Universitat  ha ofert  a  la  comunitat  universitària  la  possibilitat  de formació

d’idiomes en línia  mitjançant  els  cursos Altissia  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.  En  total  hi  han  estudiat  250  persones  que  hi  han  estat  connectades  2,363  hores.

L’idioma més estudiat ha estat l’anglès, seguit del francès i de l’alemany. 

Proves d’acreditació d’idiomes

En aquest curs s’ha realitzat la sisena convocatòria de les proves d’acreditació de coneixements

d’idiomes, la qual permet a la comunitat universitària i a la població interessada 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 és 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 2014 s’han presentat 300 persones, de les quals han aprovat el 40,36%. Nombre



d’inscrits i aptes per idioma:

Llengua Nombre d’inscrits Nombre d’aptes Percentatge

Alemany 1 1 100

Anglès 239 89 37,24

Català 38 17 50

Francès 2 2 100

Italià 4 4 100

Total 300 113 40,36

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 2 0 grups de conversa de diferents idiomes als quals han assistit 189

persones, segons l’adscripció següent:

Llengua Grups

impartits

Assistents PAS PDI EST SAUJI

Alemany 1 4 0 2 2 0

Anglès 10 121 2 30 80 9

Català 3 17 1 3 5 8

Francès 6 47 1 11 31 4

Italià 0 0 0 0 0 0

Total 20 189 4 46 118 21

Àrea de Promoció Lingüística

1. Demanda de les llengües de la docència per part de l’estudiantat (percentatge). Curs 2013/14 

Català Castellà Indiferent No ho sap + no contesta 

25,26% 61,68% 12,54% 0,50% 

2. Dades de llengües d’impartició de la docència en els graus (percentatge). Curs 2013/14 (sense les
assignatures que es consideren que s’han d’impartir obligatòriament en una llengua determinada).

Català Castellà Anglès Altres llengües No ho sap/ no

contesta

20,73% 74,48 4% 0,01 0,79%



 

3.  Places de personal docent i investigador (PDI) perfilades lingüísticament en valencià durant el
curs 2013/14: 12 de 126 (el 9,52%). 

4. Coneixements del català de l’estudiantat

Coneixements de català declarat per l’estudiant a la matrícula (percentatge). Curs 2013/14 

Parla Llig Escriu Entén

Correctament o 

bastant bé

85,74 91,78 83,33 93,94 

Amb dificultat o 

no gens

13,13 7,28 15,65 5,2

No contesta 0,90 0,88 0,98 0,83 

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. 

• Organització del XII Concurs Universitari de Narrativa Sambori

• Col·laboració en la Festa de Benvinguda 2013/14. Cursa no competitiva  Fem la carrera en

valencià i recital de Rafa Xambó. 

• Participació en el X V Premi Vicent Ventura. 

• Col·laboració amb el festival de música en valencià Feslloch.

• Campanya del Voluntariat Lingüístic.

• Realització Cicle de Cinema en Valencià.

• Distribució de calendaris en valencià del SLT.

• Organització de la visita guiada al Jardí dels Sentits.

• Organització de tàndems lingüístics i realització de la trobada d’intercanvi lingüístic 

UJIllengües. 

• Col·laboració en la realització i difusió del Pla pluriennal de multilingüisme 2011-2014 de 

titulacions i departaments.

• Participació en les convocatòries d’ajudes al reconeixement de la docència en anglès i en 

valencià per a les titulacions.



• Participació en les convocatòries d’assessors i mentors lingüístics per a l’estudiantat.

 

6. Beques i ajudes

Durant  el  curs  actual  s’han  concedit  cinc  ajudes  destinades  a  la  realització  o  assistència  a
congressos, jornades o a activitats amb el valencià com a llengua vehicular i s’han atorgat dues
ajudes per a la realització de tesis, projectes docents o treballs d’investigació en valencià.

El  Programa  de  reconeixement  i  suport  de  la  docència  en  valencià  ha  concedit  ajudes  a  les
titulacions següents: grau en Infermeria: accions A i B, grau en Disseny i Desenvolupament de
Videojocs:  accions  A,  C i  D,  grau  en  Enginyeria  en  Disseny Industrial  i  Desenvolupament  de
Productes: accions A, B i C.

El Programa de reconeixement i suport de la docència en anglès ha concedit ajudes a les titulacions
següents: grau Internacional d’Enginyeria EURUJI: accions A, B, C, D i E, grau en Arquitectura
Tècnica: accions A, C i D, grau en Turisme: accions A i D, grau en Administració d’Empreses /
Finances i Comptabilitat / Economia: accions A, B, C, D i E. 

7. Idioma de les tesis llegides

L’idioma de les tesis llegides a la Universitat Jaume I l’any 2013, segons la informació facilitada pel

Servei de Gestió de la Docència i Estudiants.

Llengua Tesis Percentatge

Valencià 1 1,25%

Castellà 58 72,5%

Anglès 21 26,25%

Total 80

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 2013. 

Idioma Entrades
nombres
absoluts

Eixides
nombres
absoluts

Entrades
percentatge

Eixides
percentatge

Alemany 12 5 0,037 0,06

Anglès 47 16 0,14 0,22

Castellà 9.968 1.763 31,51 24,54

Francès 20 3 0,06 0,04

Valencià 21.585 5.397 68,23 75,12

Altres

Total 31.632 7.184

Estudi comparatiu del percentatge de les eixides des de l'any 2008 a l'any 2013



Idioma Any 2008 Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013

Alemany 0 0 0,02 - 0,02 0,06

Anglès 0,06 0,12 0,02 0,26 0,46 0,22

Castellà 21,31 25,75 29,79 31,95 31,26 24,54

Francès 0,03 0,09 0,01 0,01 0,02 0,04

Valencià 78,58 73,98 70,15 67,75 68,23 75,12

Altres 0,04 0,01 0 0,01 0 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 augment important de 6,89 punts sobre l’any 2012,
però encara mantenim una diferència de 3,46 punts respecte del 2008, any que es van aconseguir
unes  xifres  del  78,58%  de  documents  d’eixida  en  valencià.  El  castellà  ha  baixat  de  manera
paral·lela 6,72 punts en benefici del valencià i en mesura molt baixa d’altres llengües (alemany i
francès).

Àrea de Llengües Estrangeres

Durant el curs 2013/14 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  realitzats  per  l’Àrea  podem citar  els

següents: certificats de molts diversos tipus, convenis i acords amb centres educatius estrangers,

formularis (d’admissió a doctorat, de serveis no acadèmics, d’autorització de difusió de dades, etc.)

normatives  (de  doctorat,  de permanència),  calendaris,  procediments  i  instruccions  de matrícula,

documents protocol·laris (discursos d’inauguració de congressos, documentació relacionada amb la

concessió  de  doctorats  honoris  causa),  enquestes  de  qualitat,  procediments  sobre  pràctiques,

informació sobre estudis, guies docents, noms de les assignatures de màsters, dades de tots els grups

de recerca de la Universitat, ofertes tecnològiques, etc. 

També convé destacar que enguany s’ha traduït a l’anglès l’assistent de preinscripció de doctorat i

el de matrícula a màsters. 

Un altre flux important de treball ha estat la traducció o revisió de documentació relacionada amb la

creació de l’Escola de Doctorat. 

Si mirem les dades numèriques, des del juliol de l’any passat fins al 14 de juliol de 2014 hem cursat

237 sol·licituds de traducció o correcció i n’hi ha 6 pendents. A més, hi ha encàrrecs que no arriben

via formulari, com el cas de les guies docents, que suposen un gruix important de la feina feta, a

més de nombroses consultes de diferents tipus  (terminològiques,  fraseològiques o sobre serveis



professionals de traducció, correcció i interpretació). 

A banda de les tasques diàries, convé destacar la participació del tècnic de l’Àrea en dos projectes

interuniversitaris: 

1 ) Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès. L’any passat

es  va  publicar  aquest  manual,  però  durant  aquest curs,  des  del  grup  de  treball  de  Qualitat

Lingüística de la Xarxa  Vives hem treballat  en un nou capítol que  recull  models de documents

administratius,  amb una descripció i una o dues mostres a tall  d’exemple de cadascun.  Ja hem

consensuat una versió final i pròximament es procedirà a l’edició i publicació. 

2 ) 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  es va  crear un grup de treball.  El curs passat es va

tancar una primera fase, però el 19 de juny de 2014 va tenir lloc una reunió a la Universitat de les

Illes Balears per encetar una segona fase que revise i amplie els termes recollits fins ara. 

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 de les
titulades i a la millora del potencial de les empreses i dels sectors econòmics i socials de Castelló.
Té com a objectius, 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 dels 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 Universitat i per empreses/entitats adherides com a patrons. El seu president és
Rafael Benavent Adrián.

Els òrgans de govern 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 que es va constituir per Cipriano de Mesa Díaz. 

Composició del Ple del Patronat
• President: Rafael Benavent Adrián (Consell Social de l’UJI)
• Vicepresident: Antonio Barba Juan (vicerector 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)

Vocals (Representació d’empreses/entitats)
• Rafael Albert Roca (Ajuntament d’Orpesa)

• Ricardo Aparici Edo (Cerámicas Aparici SA)
• Juan Antonio Baigorri García (Esmalglass SA)

• José Benlloch Fernández (Ajuntament de Vila-real)
• Julián Bolinches Sánchez (Iberdrola SA)

• 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 SA)

• Vicente Farnós de los Santos (Projecte Cultural de Castelló SA)
• Francesc Enric Ferrada Ortiz (Caja Rural San José d’Almassora)

• Ignacio Ferrer Ros de los Ursinos (Caixa Rural Castelló)
• Julio García Sainz (Ferro Spain SA)

• Jesús Ger García (Marina d’Or-Loger SA)



• Enrique Gimeno Escrig (Facsa)

• Fernando Maeso Pallarés (Azuliber 1, SL)
• Andrés Martínez Castellá (Ajuntament de Peníscola)

• Federico Michavila Pallarés (Torrecid SA)
• Manuel Monfort Tena (Transportes Monfort SA)

• Juan José Monzonís Martínez (Autoritat Portuària de Castelló)
• Miguel Ángel Mulet Taló (Ajuntament de Castelló de la Plana)

• José Roca Vallés (CEC)
• Fernando Roig Alfonso (Pamesa SL)

• Vicent Sales Mateu (Diputació Provincial de Castelló)
• Pilar Sapiña Sapiña (La Caixa)

• M. José Sisamón Ventura (Mercadona SA)
• Mauro Soliva i Ramón (Ajuntament de Benicàssim)

• Enrique Vicedo Madrona (BP Oil SA)
• José Miguel Viciano Roca (Quimicer SA)

• José Luis Vivas Llach (Civis Hoteles)
• Isidro Zarzoso Bonet (ASCER)

Vocals (Representació de la Universitat Jaume I)
• Aurelia Bengochea Morancho
• Juan Carda Castelló 

• María Luisa Cuerda Arnau
• Pilar García Agustín

• Vicent García Edo
• Isabel García Izquierdo

• Miguel Ángel Moliner Tena
• Ignacio Morell Evangelista

• Miguel Salvador Bauzá

Vocals (Representació del Consell Social de l’UJI)
• Ainhoa Alberola Lorente

• Pablo Baigorri García
• Encarna Barragán Brito 

• Juan Barreda Miralles
• Alfonso Bataller Vicente 

• José Luis Breva Ferrer 
• Constantino Calero Vaquerizo 

• Rafael Cerdá Ferrer
• Alfonso Ferrada Gómez

• Inmaculada Fortanet Gómez 
• Manuel González Cudilleiro 

• José Antonio Herranz Martínez
• Andrés Marzal Varó 

• Javier Moliner Gargallo
• María José Morte Ruiz



• María Victoria Petit Lavall 

• Sebastián Pla Colomina
• Luis Prades Perona

• José Sos García

Secretari
• Cipriano de Mesa Díaz (director de la Fundació)

Patrons

L’any 2013 conformaven la FUE-UJI un total 37 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 Peníscola; Ajuntament de la Vall d’Uixó; Ajuntament
de Vila-real; Azuliber SA; BP Oil; Caixa Almassora; CajaMar; Ceracasa SA; Cerámicas Aparici
SA;  Civis  Hoteles;  Diputació  Provincial  de  Castelló;  Ecocat  SA;  Esmalglass  SA;  Facsa;  Ferro
Spain, SA; Iberdrola S.A.; Keraben SA; La Caixa; Fundación Luis Batalla; Marina d’Or-Loger;
Mercadona SA; Pamesa Cerámica SL; Projecte Cultural Castelló SA; Quimicer SA; Scania. Talleres
Rapalo; Taulell SA; Torrecid SA; Transportes Monfort SA; UBE Chemical Europe SA.

 

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 i becàries adscrits a
determinats  projectes  que,  per  les  especials  característiques  que  tenen,  així  ho  exigeixen.  Es
convoquen, de manera regular, places per a estudiantat 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 contribueix activament a convertir el
treball dels investigadors en projectes visibles, que es materialitzen en productes i que serveixen per
a  millorar  els  processos  interns  de  les  empreses  a  través  de  45  convenis  de  col·laboració  i
d’assistències tècniques. 

Durant 2013 la FUE-UJI va participar en la presentació de tres projectes europeus: «CUVitae» (com
a líder); «Sistema de valoració sostenible de residus de poda de cítrics, alternatiu a la incineració al
camp» i «Projecte LIFE 2013 - ECOCÍTRIC» (com a sòcia d’ambdós projectes).

En 2013 s’han beneficiat nou professors i professores i sis empreses de les ajudes d’estades de
personal investigador-doctor en empreses de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de contribuir



a  l’increment  de  la  innovació  al  teixit  empresarial  i  al  foment  de  la  investigació  científica  i
desenvolupament  tecnològic  de  la  Comunitat  Valenciana.  A  través  d’aquesta  iniciativa,  els
professors i les professores fan una estada, al llarg de 2013, de fins a 240 hores de durada en una
determinada àrea de l’empresa.

Formació 

En l’àrea de Formació es van realitzar un total de 109 accions formatives de diversa envergadura
que versen sobre temes diversos i  amb 1.559 alumnes en total  i  amb més de 10.270 hores  de
docència.

L’àrea de Dret, Economia i Empresa (amb un 41,28% del total) va ser la que més cursos agrupar,
seguida de la d’Informàtica i Disseny; Enginyeria i Arquitectura; Humanitats; Ciències de la Salut i
Qualitat, Medi Ambient, Prevenció i Seguretat. 

La formació in-company de la FUE-UJI s’ha complementat, en 2013, amb la gestió gratuïta de tota
la documentació davant la Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació (FTFE) perquè
puguen bonificar les empreses i els treballadors i les treballadores dels cursos de formació que es
realitzen al centre. En 2013 més de 120 empleats i empleades van poder gaudir de les bonificacions.

Durant 2013 es van signar diversos acords de col·laboració per a realitzar activitats formatives:
Col·legi  Oficial  d’Advocats  de  Castelló;  Clínica  Dental  Montlleó;  Centre  d’Ensenyament  i
Desenvolupament de l’Homeopatia; Fundació ICIL i Agrupació Joves Advocats de Castelló. 

El  dia  13  de juny de  2013,  el  Departament  de Formació  de  la  Fundació  Universitat  Jaume I-
Empresa va organitzar el primer acte de cloenda dels postgraus propis de la Universitat Jaume I. Va
comptar  amb  la  presència  de  Vicent  Climent,  rector  de  l’UJI;  Antonio  Barba,  vicerector
d’Investigació i  Postgrau,  i  de Rafael  Benavent,  president  de la  Fundació Universitat  Jaume I-
Empresa. Durant el curs acadèmic 2012-13, més de 300 persones van realitzar un màster propi o un
curs d’especialització a la Universitat Jaume I.

El Club de Recursos Humans, el qual va nàixer dins de la FUE-UJI, persegueix, entre els seus
objectius, cobrir les expectatives d’informació, de coneixement, de formació, de desenvolupament,
de relació i d’interacció dels seus membres. En 2013 el Club va comptar amb 125 socis i sòcies. Al
llarg de l’any es van realitzar vuit tallers i una jornada amb la presència d’Eduard Punset, conegut
divulgador científic, director i conductor del programa Redes (RTVE), al paranimf de l’UJI.

L’àrea de congressos ha realitzat diversos esdeveniments, amb un total de 569 participants.

Pràctiques externes extracurriculars 

Quant al Programa de Pràctiques Externes Extracurriculars, destinat a alumnat dels últims cursos i
alumnat de postgrau, la Fundació va proporcionar 1.041 estades i es van signar 111 nous convenis
amb diferents entitats, i continuen vigents 1.499 convenis de cooperació educativa amb empreses
que acullen estudiantat en pràctiques. 

Els perfils més sol·licitats per les empreses corresponen a les titulacions en Ciències Empresarials /
ADEM, postgraus, Ciències de la Comunicació (Periodisme, Publicitat i Comunicació Audiovisual)
i Enginyeria Industrial (Tècnica i Superior).

Beques de formació pràctica en empreses a titulats i titulades universitaris

La FUE-UJI va posar en marxa,  durant 2013, el  programa de Beques de Formació Pràctica en
Empreses a Titulats i Titulades Universitaris, dirigit a titulats universitaris recents en situació d’atur,



menors de 30 anys i que hagen finalitzat els estudis en els quatre últims anys, per a completar la
seua formació teòrica, a través de pràctiques en empreses, a fi d’aconseguir la inserció professional. 

En 2013 es van concedir 63 beques a titulats universitaris i 47 empreses van signar convenis de
col·laboració  per  a  acollir  titulats.  Els  perfils  més  sol·licitats  són  els  de  les  titulacions  en
Administració i  Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials, Enginyeria Industrial i  Publicitat i
Relacions Públiques.

Fòrum Jovellanos de Foment Empresarial

Des del Fòrum Jovellanos s’ha participat de manera molt activa en activitats de caràcter emprenedor
tals com Enxarxa’t Castelló 2013 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 més perspectives d’ocupació. 

tumeves.com

La FUE-UJI dóna suport,  amb unes altres entitats,  a «tumeves.com», és una xarxa social  per a
professionals  basada  en  videopresentacions  i  dirigida  a  candidats  i  candidates  amb  estudis
universitaris que busquen feina i a empreses que busquen personal qualificat. L’any 2013 ha rebut
més de 3.980.462 visites i va comptar amb 177 videopresentacions i 260 empreses registrades.

Informàtica

Del  Departament  d’Informàtica  es  ressalta  la  creació  d’una  extranet  per  a  tutors  i  tutores  de
pràctiques extracurriculars. S’ha desenvolupat un sistema de Time Report per als tècnics de l’entitat
i la implantació d’un sistema de reproducció en temps real, amb el qual els i les alumnes tenen la
possibilitat d’accedir en diferit a les classes.

Comunicació

Comunicació ha enviat un total de 202 notes de premsa, plasmades en 349 aparicions en els mitjans
de comunicació escrits. 

La FUE-UJI té una participació molt activa en la xarxa social  Facebook (amb 2.124 amics i 862
m’agrada)  i  Twitter (amb  1.336  seguidors)  des  de  2009.  En  2010  es  va  ampliar  a  la  xarxa
professional LinkedIn (amb 1.104 contactes). I, des de 2011, disposa d’un canal en Youtube (amb
22 vídeos). 

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 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 va ser distingida per la Confederació d’Empresaris de Castelló (CEC) amb motiu del
seu vintè aniversari i en reconeixement a la seua tasca per l’impuls de les relacions entre l’UJI i el
món empresarial.



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 són: 
• Promoure la formació en igualtat de gènere: grau, postgrau així com la formació continuada de 

capacitació i de reciclatge.
• Valorar l'impacte de la desigualtat entre dones i homes i dissenyar alternatives que permeten 

minimitzar les seues conseqüències en els diferents àmbits d'intervenció: empreses, institucions
i organitzacions socials.

• Facilitar, incorporant la perspectiva de gènere, la recerca i el desenvolupament d'idees 
innovadores i l'articulació de nous models de referència.

• Crear fòrums d'interlocució i diàleg en matèria d'igualtat.

• Assessorar i orientar les organitzacions [públiques o privades] per a la incorporació de la 
igualtat de dones i homes com a criteri de qualitat.

• Contribuir a la implantació i al desenvolupament de les polítiques d'igualtat i prevenció de les 
violències de gènere en qualsevol àmbit on es desenvolupe la vida de les persones.

 

Un any més, la Universitat Jaume I ha estat distingida per la tasca d'impuls de la igualtat a través la
Fundació Isonomia, que, en el seu treball de promoció de la igualtat efectiva de dones i homes, al
llarg del curs 2013-2014 ha estat guardonada amb el Premi Bones Pràctiques de Comunicació no
Sexista 2013 per una iniciativa universitària pionera en investigació sobre dones i comunicació,
atorgat per l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya.  



Aquest premi se suma a la llista de reconeixements externs a l'esforç i compromís de la Fundació
Isonomia-Universitat Jaume I amb la igualtat 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 Isonomia de municipis.

 

Les Xarxes Isonomia  

La Fundació Isonomia està integrada per una  Xarxa Isonomia de municipis compromesos amb la
igualtat de dones i homes amb 92 municipis i una xarxa de 200 persones i organitzacions sòcies que
ens  permeten  acostar  la  igualtat  a  la  majoria  de  pobles  de  la  província  de  Castelló  -i  altres
províncies- a través de les seues activitats. 

Aín,  Albocàsser,  Alcúdia  de  Veo,  Fondeguilla,  Algímia  d’Almonesir,  Almedíxer,  Almenara,  les
Alqueries,  Ares  del  Maestrat,  Argeleta,  Atzeneta  del  Maestrat,  Aiòder,  Assuévar,  Benafer,
Benafigos, Benassal, Benicàssim, Betxí, Canet lo Roig, Castellfort, Castellnou, Castelló de la Plana,
Catí, Xóvar, Cinctorres, Coves de Vinromà, Culla, Eslida, Espadwlla, Fanzara, Figueroles, Forcall,
les  Fonts  d’Aiòder  Font  de  la  Reina,  Geldo,  Herbés,  Xèrica,  La  Llosa,  Llucena,  Moncofa,
Montanejos, Morella, Nules, Peníscola, Pina, Pobla Tornesa, Pobla d’Arenós, Ribesalbes, Rossell,
La Salzedella, Sant Rafel del Riu, Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Sant Jordi, Santa Magdalena de
Polpís,  Sarratella,  Soneja,  la  Serra  d'En  Galceran,  Sot  de  Ferrer,  Suera,  Tales,  Teresa,  Tírig,
Todolella, Toga, El Toro, Torralba del Pinar, Torreblanca, Torre-xiva, la Torre d’en Besora, Torre
d'en  Doménec,  Traiguera,  Vall  d'Almonesir,  la  Vall  d'Uixó,  Vallat,  La  Vallibona,  Vilafamés,
Vilafranca, Vilar de Canes, Vilamalur, Vilanova de Viver, Vinaròs, Vistabella del Maestrat, Viver,
Xert i Sorita del Maestrat, a la província de Castelló. 

I  La Morera (Badajoz),  Baiona (Pontevedra),  Allande (Astúries),  Luyego i  Carreño (Astúries) i
Muros de Nalón (Lleó). 

Principals activitats

La formació en matèria d'igualtat 

Formació de postgrau en línia

 

• Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit
Públic i Privat (interuniversitari) [60 crèdits
ECTS]. 6a (2012-2014) i 7a edició (2013-2014).

• Curs de Postgrau “Especialista en agent d'igualtat”
[33 crèdits ECTS]. 4a edició (2013-2014). 

• Curs de Postgrau “Especialista en intervenció amb
homes en igualtat, gènere i masculinitats” [22
crèdits ECTS]. 2a edició (2013-2014).

Formació continuada i permanent 

En línia
• Curs “Comunicació inclusiva (nivell 1)”. [30

hores].



• Curs “Igualtat efectiva entre dones i homes (bàsic)”. [30 hores].

• Curs “La gestió del temps:claus per a la conciliació i la coresponsabilitat”. [30 hores].
• Curs “En el gènere informàtic... Iguala't” . [40 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].

• Tallers Isonomia “Amor i violència. Reflexions per a promoure relacions igualitàries”. [10 
hores].

Formació a la carta
• Curs semipresencial “Implantació de plans d'igualtat de gènere a l'àmbit municipal”. [40 

hores]. Ajuntament de L'Orxa (Alacant)
• Curs “Conciliació de la vida familiar, personal i laboral II”. [125 hores]. UJI. 

La investigació

Acadèmica

 

• IX  Seminari  contra  la  Violència  de  Gènere.  Estratègies,  instruments  i  recursos  per  a  la
prevenció i eliminació de les violències contra les dones en l'àmbit local.  28 novembre de
2013 a l'UJI. 

• Organització del I Congres Investigació i Gènere a la Universitat Jaume I (encàrrec de la Unitat
d'Igualtat). 8 de maig 2014 a l'UJI.

• Fundació  Isonomia  participa  en  el  Centre  de  Coordinació  d'Estudis  de  Gènere  de  les
Universitats Públiques Valencianes.

• Grup d’Investigació Isonomia [Interdisciplinari]

Grups de treball social



• Grup de treball en la discapacitat

• Grup de treball en desenvolupament local igualitari

 Projectes 

Igualtat en ruta. 2013

Amb el finançament de La Caixa

Enginyera, por què no? 2013

Amb la col·laboració de l'ESTCE i la Unitat d'Igualtat de
l'UJI.

Programes de sensibilització, interlocució i
participació social

• Conciliació i coresponsabilitat. Gaudint Temps i
Espais en Igualtat 2014

• Activitats al voltant del 8 de març. Març 2014.

• Plataforma ciutadana de participació i control
sobre la igualtat d’oportunitats.

• Cicle de conferències, col·loquis i xarrades al
voltant de la igualtat i la prevenció de la violència de 
de gènere.

• Exposicions fotogràfiques per a la promoció de la
igualtat. 

• Concurs de relats corts Isonomia, amb la col·laboració d’ACEN. 

• Debat. Les polítiques d'Igualtat i les polítiques socials en els programes dels partits polítics en 
les eleccions europees. Maig de 2014 a la Llotja del Cànem. 

Publicacions
• Relatos para Amanat. 

• Quadern de Treball. Igualtat en ruta|2013
• Quadern de Treball. Coresponsabilitat|2004

• 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 de
les 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’aquests,  d’acord  amb  les  bases,  normes  o  regles  que
establisca amb aqueix propòsit.

Actuacions més significatives realitzades durant el curs 2013/14 

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 2013/14
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 marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de 

Castelló i la Fundació General de la Universitat Jaume I. 

• Primer acord de pròrroga del 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 de la Universitat.

• Primer acord de pròrroga del 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.

• Quart 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.

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, que 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 2014, amb el pressupost i la seua memòria explicativa.

• Els comptes anuals de 2013, 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 pròxim 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 15 del Patronat es va portar a terme el 13 de desembre de 2013, en la qual es 
va aprovar el pla d’actuació de la Fundació per a l’any 2014, amb el pressupost i la seua 
memòria explicativa.

• La setzena reunió del Patronat es va celebrar el 28 d’abril de 2014, en la qual es van aprovar els
comptes anuals de l’exercici 2013 de la Fundació.

D. Programes i activitats desenvolupades per la Fundació

Les  principals  activitats  que  l’entitat  ha  portat  a  terme durant  el  curs  2013/14,  en  l’àmbit  del
conveni marc de col·laboració signat entre la Universitat Jaume I i la Fundació General, han sigut
les 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 2013/14, 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. Desenvolupament i gestió del programa 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  2014  s’ha  celebrat  la  dissetena  edició  l’Escola  d’Estiu  dels  Xiquets  i  Xiquetes,  programa
d’activitats que depèn del vicerectorat amb competències en la matèria, 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. 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 Banco 
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 matriculat en segon curs i posteriors a la Universitat 
Jaume I.

• Ajudes a l'estudi per a l'alumnat matriculat en primer curs per primera vegada a la Universitat 
Jaume I.

• Ajudes de menjador.

4. 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 summament
important donar suport i promocionar 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 desenvolupen mitjançant convenis signats amb altres 

institucions universitàries.

• Ensenyances virtuals, no presencials, amb un ús rellevant de les TIC.
• Estudis amb un resultat economicofinancer positiu i suficient.

En la línia de participació i suport que la Fundació General presta als mencionats estudis, durant el
curs 2013/14 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.

5.  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 relacionades amb la informació i la comunicació:

• Gestió i actualització del Llibre Taronja i Llibre Blanc
• Suport a la Finestra Única.

• Suport a la promoció de l'oferta de postgrau i actualització de la informació a la web.
• Altres activitats de comunicació i difusió



6. Col·laboració en la gestió de l’a qualitat de l'activitat investigadora

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.

7. Suport a la gestió de determinades actuacions del programa Campus Obert

La Universitat Jaume I aspira ser un centre de clara referència, amb identitat pròpia, emprenedora,
creativa i compromesa amb la construcció i el progrés de la societat a què pertany. Els compromisos
que es deriven d'aquest servei reflecteixen la voluntat de la Universitat i de la Fundació d'aconseguir
la màxima satisfacció dels usuaris des d'una posició predominant per a aconseguir la qualitat i la
millora contínues.

Per al compliment d'aquests objectius, la Universitat Jaume I ha encarregat a la Fundació el servei
de suport  a la gestió de determinades actuacions del programa Campus Obert,  un programa de
comunicació que naix amb l'objectiu de millorar la integració de la Universitat en la societat de
Castelló,  de  donar  a  conèixer  i  difondre  la  cultura i  l'extensió  universitàries  a  través  d'accions
d'orientació, formació i activitats culturals, així com potenciar la col·laboració amb els organismes i
entitats territorials interessats a participar en aquests programes.

Les activitats encarregades es desenvolupen en la Seu del Nord, ubicada a la localitat de Vinaròs i
tenen  com a  finalitat  la  realització  d'accions  d'orientació  i  formació,  així  com la  dinamització
cultural de la comarca del Baix Maestrat, atès que la Fundació disposa d'una àmplia experiència en
la planificació,  organització i  desenvolupament  d'aquests  tipus  d'actuacions.  La gestió que se li
encarrega és totalment coincident amb els fins fundacionals de l'entitat.



Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la
Universitat Jaume I, S.L.

Durant l’exercici 2013, aquestes han estat les accions més rellevants realitzades per Espaitec , Parc
Científic Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I. 

Les nostres infraestructures

Amb una zona urbanitzable de 64.776 m2, distribuïda en 22 parcel·les de fins a cinc plantes per
edifici,  les quals donen una superfície  construïble de 94.500 m2. Actualment comptem amb tres
edificis construïts: Espaitec 1, edifici i incubadora del Parc, amb empreses derivades i  empreses
emergents, Espaitec 2, centre d’intercanvi de coneixement i innovació, destinat a empreses en fase
de creixement,  Grow-up i l’edifici Walhalla, primer projecte tractor d’Espaitec i Data Center, de
l’empresa Tissat.

Les nostres relacions amb l’UJI

Des de l’entitat gestora del Parc es fomenta la col·laboració entre empreses i grups d’investigació
de la Universitat Jaume I. A més d’empreses derivades, sorgides de grups d’investigació, es remarca
el fet que totes les empreses, independentment del sector en què operen i el grau de maduresa en
què es troben, tinguen algun tipus de relació amb els investigadors i investigadores de l’UJI. Per a
aconseguir-ho, s’han realitzat entre altres les activitats següents:

IV Congrés Obert i Virtual Castelló 2020

Un grup de vuit empreses del Parc de diferents sectors van aportar la seua visió per a fer de la
innovació tecnològica un element clau al Castelló de 2020 que es vol construir. 

Sota la moderació de Francisco Negre, director general d’Espaitec, el  22  de  març de 2013, vuit
empreses  vinculades  a  Espaitec van  participar  en  la  sessió:  «Realitats  de  l’economia  del
coneixement a Castelló, innovació tecnològica clau per al 2020». La taula redona va girar entorn de
la importància d’innovar independentment del sector operatiu. Per a això, s’hi va utilitzar, com a
exemple pràctic, el cas de les mateixes empreses, firmes que, malgrat la crisi, han crescut en els
últims anys, i han basat la seua estratègia en la innovació contínua, i s’han avançat a la competència
a través d’accions d’internacionalització i diversificació.

La taula  redona va comptar  amb la  intervenció d’empreses  com Kerajet,  la  qual  va aportar  la
importància de la innovació en béns d’equip i la necessitat d’invertir en maquinària avançada per a
optimitzar els processos; Actualmed es va centrar en el concepte de la innovació en el tractament
d’imatges mèdiques; e’Conectia en la connectivitat on uns altres operadors no arriben; Sofistic en la
seguretat informàtica com un nínxol de mercat emergent; Dualium sobre l’aposta que ha fet per la
internacionalització; Outcomes’10 sobre la peculiaritat, és l’única empresa de la província dedicada
a la farmacoeconomia; Open MS, sobre la seua aposta per la nanotecnologia aplicada; i finalment
Larga Vida a la Publicidad sobre un canvi de paradigma en el sector de la comunicació, el qual els
hi ha portat a crear un nou projecte empresarial basat, a hores d’ara, en les xarxes socials. 

El Congrés Obert i Virtual Castelló 2020 és una iniciativa promoguda per la Universitat Jaume I que
té com a objectiu promoure la col·laboració, la participació i la unió d’esforços per a aconseguir
edificar un futur millor a Castelló. La finalitat és posar en contacte diferents agents de la societat
castellonenca que conjuguen imaginació i coneixement, i reflexionen per a assolir noves solucions a
problemes  esdevinguts  en  el  passat.  Que  reinventen  socialment  i  econòmica  a  la  província  de
Castelló.



Amb l’ús d’un format híbrid que combina la presència in situ amb la virtual, es poden continuar les
xarrades i els debats tant presencialment com per la xarxa. Enguany es va celebrar la IV edició del
congrés, la qual ha estat dividida en els següents blocs temàtics: valor afegit, internacionalització i
màrqueting, professionalització, emprenedoria, cultura a Castelló i valors.

II iWeekend Universitat

L’alumnat de la Universitat Jaume I va tindre una bona oportunitat per a potenciar el seu esperit
emprenedor.  iWeekend Universitat  va celebrar  la  segona edició,  del  22 al  24 març  de  2013,  a
l’edifici  Espaitec  2. Esdeveniment que busca despertar la inquietud per l’emprenedoria entre els
joves estudiants i estudiantes i que, en la primera edició, va tenir una gran acollida per la comunitat
universitària de l’UJI.

iWeekend Universitat es va organitzar per un equip d’alumnes de l’UJI amb el suport de Reset
Spain. L’esdeveniment va tindre lloc a les instal·lacions d’Espaitec 2, dins del campus universitari i
va comptar amb la col·laboració de l’UJI, del CEEI Castelló i d’Espaitec.

En total, 50 places van estar disponibles per a aquells i aquelles joves que van voler experimentar de
prop i de manera molt pràctica en què consisteix emprendre i com es forma un projecte empresarial
des de zero.

Aquells estudiants i estudiantes inscrits amb una idea de negoci la van poder exposar davant de tots
els i les participants i, de totes les idees, se n’elegiren dues, amb les quals es va treballar durant tot
el cap de setmana. L’estudiantat va estar guiat per 12 mentors i especialistes en diverses àrees que
els van ajudar en el desenvolupament de tot el que cal perquè el projecte prenga forma; com ara el
pla de negoci, el desenvolupament web, la campanya de comunicació i màrqueting, etc.

Després de 50 hores de treball en equip, els projectes guanyadors, i amb els quals es va treballar
durant  tot  el  cap  de  setmana,  foren  Itineros  i  Tandem Spot.  El  primer  busca  aglutinar  tota  la
informació de transports disponibles per a cobrir qualsevol ruta, al mateix temps que ofereix dades
d’activitats i llocs d’interès en el trajecte a realitzar. D’altra banda, Tandem Spot és una plataforma
en  línia  per  a  l’intercanvi  i  perfeccionament  oral  d’idiomes  amb  natius  a  través  de
videoconferències.

Després del pas per iWeekend, ambdós projectes compten des de llavors amb un model de negoci,
un pla financer,  una estratègia de màrqueting i  fins i tot  plataformes web i  aplicacions mòbils.
Alhora, tots els participants de l’àmbit universitari hi van aprendre de manera molt pràctica quins
passos cal fer per a crear una empresa.

Jornada de Promoció de la Iniciativa Emprenedora per a Estudiantat de l’UJI

Per  tercer  any consecutiu,  l’Oficina  d’Inserció  Professional  i  d’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) organitzaren, el 19 abril del 2013, a l’edifici Espaitec 1, una jornada
per a fomentar la iniciativa emprenedora entre estudiants i estudiantes de diverses titulacions de
l’UJI.

La  jornada  va  tindre  com  a  objectiu  donar  a  conèixer  les  principals  eines  disponibles  en  la
comunitat universitària per a fomentar la iniciativa emprenedora, tant en formació, com en serveis i
instal·lacions. 

S’hi va comptar amb la participació de Tonia Cervero, de l’OIPEP; Laura Martínez, de la Càtedra
Increa;  Pau  Moreiras,  del  projecte  Itineros,  guanyador  de  l’iWeekend  UJI;  Iban  Borràs,  de
ResetSpain, iniciativa per a fomentar un ecosistema emprenedor; Rafael Forcada, de l’empresa del
Parc Actualmed, i Francisco Negre, director general d’Espaitec.

Per a acabar els estudiants i estudiantes de l’UJI van realitzar una visita guiada per les instal·lacions



d’Espaitec.

Visita de les delegacions del projecte CESSAR i Chile-SUBDERE

El 30 de maig de 2013 va haver-hi una recepció de Francisco Negre, director d’Espaitec, i una
benvinguda a l’Ajuntament de Castelló de la Plana, per l’alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, a les
delegacions del projecte Cessar i  Chile-Subdere, adscrits a un projecte liderat per Ingenio (UPV-
CSIC).

A continuació  es  va  programar  una  visita  al  Parc  Científic,  Tecnològic  i  Empresarial  de  la
Universitat Jaume I, amb la presentació de l’ecosistema regional d’innovació, la rePCV i APTE.

Per  l’UJI  hi  va intervenir  Ismael  Rodrigo,  de l’OCIT,  Oficina de Cooperació en Investigació i
Desenvolupament Tecnològic de la Universitat Jaume I i la RedOTRI, com a director general.

Finalment,  vam  visitar les  instal·lacions  d’AICE,  Associació  d’Investigació  de  les  Indústries
Ceràmiques  i  de l’ITC, Institut  de Tecnologia Ceràmica amb Yolanda Reig,  com a responsable
d’OTRI ITC/AICE.

Jornada d’Innovació i Empresa, «Com protegir i rendibilitzar les invencions»

El 24 d’octubre de 2013  va tenir lloc,  a la sala multiusos d’Espaitec 2, la Jornada d’Innovació i
Empresa, «Com protegir i rendibilitzar les invencions», una iniciativa organitzada pels vicerectorats
d’Investigació  i  Postgrau  i  Estudiants  i  d’Ocupació  i  Innovació  Educativa,  amb  la  Secretaria
General de la Universitat Jaume I i Espaitec.

La jornada  va servir per a aglutinar tots els actors de la innovació i junts reflexionar sobre com
protegir i rendibilitzar les invencions, quelcom molt necessari en l’actual conjuntura econòmica. 

La jornada va comptar amb experts d’àmbit local i nacional,  que van tractar-hi temes com per
exemple la situació actual del sistema europeu de patents, els reptes actuals en la protecció de les
invencions  amb  especial  menció  al  programari,  les  estratègies  de  transferència  dels  resultats
d’investigació a la societat i les llicències de patents. L’acte va finalitzar amb una taula redona sobre
les empreses tecnològiques, s’hi van veure casos reals de projectes empresarials sorgits, en alguns
casos, des d’una patent.

Taller de Comunicació Social de la Ciència per a Investigadors i Investigadores

Organitzat per la Universitat Jaume I i Espaitec, en el marc de la celebració de la Setmana Europea
de la Ciència i la Tecnologia, s’hi abordaren tècniques innovadores per a divulgar la ciència i casos
d’èxit en comunicació, per grups d’investigació de la Universitat.

El taller, obert a tota la comunitat universitària i gratuït, va tindre lloc el dimarts 12 de novembre de
2013. La jornada va ser inaugurada pel vicerector d’Investigació i Postgrau, Antonio Barba, i el
director del Servei de Comunicació i Publicacions, Francisco Fernández Beltrán, qui va donar a
conèixer els serveis i eines que ofereix la Universitat al personal investigador per a difondre els seus
avanços.

El Servei de Comunicació i Publicacions organitza anualment el Taller de Comunicació Social de la
Ciència per a Investigadors i Investigadores, a fi d’avançar en l’acostament de la investigació, la
innovació i  la tecnologia a la societat.  Aquesta edició es va centrar en les bones pràctiques de
comunicació de la ciència a la Universitat. En aquest sentit, s’hi va exposar el cas del Laboratori de
Psicologia i Tecnologia, Labpsitec, dirigit per Cristina Botella i guanyador de la primera edició del
premi de Divulgació Científica, convocat anualment pel Banco Santander.

La jornada va comptar amb una mostra de les últimes innovacions al servei de la difusió de la
ciència ofertes per les empreses del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l’UJI, Espaitec. És
el cas de les empreses Doubleexperience, la qual va abordar la difusió a través dels cinc sentits;



Inhedit,  que  va  tractar  sobre  la  fabricació  d’experiències  emocionals  per  a  aconseguir
comunicacions  inoblidables;  Pinchaaqui.es,  amb  ocells  pescadors  en  la  xarxa;  Hojéalo,  amb
propostes de llibreries i publicacions digitals a mida; i Actualweb, amb eines web per a la difusió
científica com ara pàgines web, blogs, posicionament SEO i SEM. 

XIII Jornades de Videojocs de l’UJI

Celebrades els dies 3, 4 i 5 de desembre 2013, a la sala multiusos d’Espaitec 2 i organitzades per
l’Institute of New Imaging Technologies (INIT) i Espaitec.

Durant els dies 3 i 4 es van desenvolupar uns quants tallers amb les últimes novetats de la indústria.
El dia 3 va ser el torn de desenvolupament de jocs en el núvol i el 4 es va ensenyar com començar a
utilitzar NLKEngine. 

El dijous 5 de desembre vam comptar amb la participació d’experts del sector a escala nacional. A
través de les conferències i d’una taula redona de debat, s’han abordat temes com ara crear una
empresa de videojocs a Espanya, la gràfica i creativitat del sector, o la relació cada vegada major
entre empresa i videojocs.

L’esdeveniment ha estat dirigit a l’estudiantat i als professionals del sector, per a debatre l’estat de
la indústria dels videojocs des de diferents òptiques i a través de l’experiència de professionals de
l’àmbit nacional. Entre les temàtiques tractades, la creació i consolidació d’empreses de videojocs i
la presència cada vegada major del sector en el teixit empresarial.

Les nostres relacions amb les empreses del Parc

Indicadors 2013

A continuació presentem els indicadors d’Espaitec per a l’exercici 2013, d’acord amb les variables
concertades per la Xarxa de Parcs Científics Valencians, on s’arrepleguen les dades estadístiques
dels cinc parcs científics i tecnològics de la Comunitat Valenciana. En les dades presentades no
s’han considerat les empreses UBE Corporation Europe SA, i Kerajet SA, virtualment connectada a
Espaitec, per tractar-se de grans empreses consolidades.

Nombre d’empreses. Al tancament de l’exercici 2013 el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial
de la Universitat Jaume I comptava amb 61 empreses i entitats vinculades. D’aquestes, 19 estaven
físicament ubicades en aquestes instal·lacions i 42 vinculades de manera virtual. 

Sectors d’activitat. Per sectors d’activitat, hi destaca el sector de les tecnologies de la informació i
les comunicacions (TIC) amb 26 empreses vinculades, la qual cosa suposa un 42,62% del total de
l’activitat  del  Parc.  És  en  el  sector  TIC on hi  ha  un  nombre  més  gran  d’empreses  físicament
instal·lades al Parc, nou del total de 19 empreses i institucions instal·lades a l’Espaitec. 

Respecte a altres sectors, destaca una empresa vinculada que opera en el sector de la formació i
recursos  humans,  la  qual  cosa  suposa  un  1,64%  de  l’activitat  del  parc.  Quatre  empreses
desenvolupen les seues activitats en el sector de la salut i de la medicina, la qual cosa suposa un
6,56% del total, i altres quatre ho fan en el sector d’electrònica i manufactures, amb un altre 6,56%
corresponent.  Amb  un  3,28%  d’activitat  dues  empreses  operen  en  el  sector  d’enginyeria  i
consultoria; sis ho fan en el sector de l’energia i el medi ambient, són el 9,84% de l’activitat del
Parc. Finalment, el sector de materials i química, amb cinc empreses, suposa un 8,20% de l’activitat
de les empreses vinculades al Parc.

Durant l’exercici 2013 cal fer una menció especial als tres grups d’investigació de l’UJI que han
passat a formar part de la comunitat Espaitec. Açò suposa un 4,92% de l’activitat del Parc. Aquest
és el cas del TecLab i l’INIT, que s’han traslladat a la cinquena planta de l’edifici Espaitec 2. Per la
seua banda, l’IUDESP, s’ha vinculat virtualment a Espaitec a través d’un conveni de col·laboració,
en què Espaitec i les seues empreses seran socis tecnològics d’alguns dels projectes desenvolupats



per l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau. 

S’inclouen,  en  l’exercici  2013,  dos  nous  sectors  d’activitat.  En  primer  lloc,  organitzacions  no
governamentals i/o sense ànim de lucre que amb dues entitats, CEDES i SECOT, suposen el 3,28%
de  l’activitat.  En  segon,  els  serveis  avançats  a  través  d’empreses  virtualment  connectades  a
Espaitec, vuit empreses amb un 13,11% d’activitat.

Personal. Respecte al nombre de treballadors i de treballadores vinculats a Espaitec, tant de manera
virtual com en les instal·lacions del parc, el nombre ascendeix a 593 persones. D’aquestes, 127
estan íntegrament dedicades a  R+D. De la totalitat del personal vinculat, 399 són homes, la qual
cosa correspon a un 67% enfront del 33% de dones; és a dir,  194 dones desenvolupen la seua
activitat en empreses vinculades a Espaitec. Si se’n fa només menció de les empreses instal·lades al
Parc, al tancament d’aquest exercici, 156 persones treballen a les instal·lacions d’Espaitec. 

Col·laboracions amb la Universitat Jaume I.  El conjunt d’empreses vinculades a Espaitec ha
tingut,  durant  2013,  62  estudiants  i  estudiantes  en  pràctiques,  que  han  treballat  en  aquestes
instal·lacions. 18 han estat contractats per les empreses durant el present exercici. A més de generar
ocupació qualificada per als acabats de titular per la Universitat Jaume I, les empreses vinculades a
Espaitec hi han col·laborat en 14 màsters, 15 cursos i 53 jornades i/o seminaris. 

Facturació.  La facturació  total  durant  l’exercici  2013  ha  estat  de  53.530.000  euros,  amb una
inversió en  R+D de 3.148.809 euros.  Aquestes  xifres corresponen a la  suma de la  facturació i
inversió en R+D+i de l’exercici 2013 de totes les empreses vinculades a Espaitec, físiques i virtuals,
tret d’UBE Corporation Europe, SA i de Kerajet, SA. 

Innovació i transferència de tecnologia. En l’exercici 2013 han estat set les patents registrades per
la  totalitat  de  les  empreses  vinculades  i  cinc  les  concedides.  A més,  el  conjunt  d’empreses
vinculades  a  Espaitec  hi  ha  col·laborat,  durant  2013,  amb un total  de  31  grups  d’investigació
universitaris,  el  personal  d’investigació  que  forma  part  habitual  de  la  plantilla  del  conjunt
d’empreses vinculades al parc són 19 persones. 

Serveis d’Espaitec 

Hem presentat de manera més atractiva els serveis avançats que oferim a les empreses d’Espaitec.
Expliquem què són i com funcionen.

 Què és? Servei per a oferir suport i acompanyament en la cerca de finançament. T’ajudem a fer el
teu projecte més atractiu enfront de possibles inversors públics i privats. Com funciona? T’ajudem
a buscar finançament per al teu projecte empresarial. Identifiquem els principals agents financers en
funció del grau de desenvolupament del projecte i t’informem sobre els projectes de finançament
públic i privat que millor puguen ajustar-se a les teues necessitats. 

 Què és? Servei per a la internacionalització, pont per a la transferència de tecnologia i innovació.
Firmem acords amb parcs científics de tot el món per a facilitar el llançament internacional del teu
projecte empresarial  Com funciona? Des d’Espaitec s’identifiquen parcs científics internacionals
d’interès i es firmen convenis de col·laboració que servisquen per a proporcionar a les empreses
d’Espaitec  de  condicions  semblants  a  les  pròpies.  Després  d’analitzar  a  les  empreses  del  parc
d’acollida, es preparen videoconferències de contacte, es du a terme una concisa anàlisi de mercat i
es prepara una agenda/pla d’acció per a reunions entre empreses. 

 Què és? Servei per a la vigilància tecnològica activa que potencia la intel·ligència competitiva dels



nostres clients a través de processos de monitorització de l’estat de la seua tecnologia. Seguim els
sectors  on  operen  les  nostres  empreses  perquè  puguen  anticipar-s’hi  a  la  competència.  Com
funciona?  S’utilitzen les etiquetes facilitades pel client i eines de busca intel·ligent, es preparen
informes que arrepleguen les principals tendències, prediccions i agents relacionats amb l’entorn. 

  Què és?  Espai d’innovació experimental on desenvolupar nous productes i/o serveis d’alt valor
afegit,  els  quals  incorporen  l’usuari  en  els  processos  de  codisseny,  cocreació,  coconstrucció  i
coprova-prova.  Com funciona?  Poden donar-se dos  escenaris,  que  una empresa  identifique  un
projecte d’interès i sol·licite una petició formal per a entrar en el projecte. O bé que des d’Espaitec
s’identifiquen oportunitats i es faça una cerca de socis entre les empreses associades. 

 Què és?  Servei per a proporcionar suport a les empreses en el procés de redefinició de la seua
estratègia, des de la perspectiva de diversificació i ajudar-los a millorar el coeficient de penetració
en el  mercat.  Com funciona?  Promotors  de la  iniciativa empresarial  i  equip  gestor  d’Espaitec
treballen conjuntament per a fer una anàlisi de la situació (interna/externa) a través de DAFO de la
cadena de valor i investigació de mercat, amb l’objectiu d’aconseguir canvis estratègics en benefici
de l’empresa. 

 Què és? Solucions integrals a través d’aliances empresarials amb empreses vinculades a Espaitec.
Sumem amb les empreses del Parc i coordinem des de l’entitat gestora per a poder optar a projectes
de  major  envergadura.  Com funciona?  Des d’Espaitec  s’identifiquen possibles  oportunitats  de
col·laboració per a cobrir necessitats un client, es posen en contacte a les empreses interessades i es
realitza un seguiment  del  projecte  utilitzant  els  procediments  de la  Project  Management  Office
d’Espaitec. 

 Què és? Connexió amb els principals nodes de l’Ecosistema Global d’Innovació SIG. Acostem el
teu projecte als agents clau del sistema. Com funciona? Enfront d’una petició d’un client, i a partir
d’un  perfil  objectiu,  Espaitec  rastreja  entre  tots  els  agents  d’innovació  possibles  candidats  i
estableix un contacte, o diversos, en funció de les característiques, segons petició. 

 Què és? Assessorament en la direcció i gestió de projectes amb metodologia del PMI. Acostem la
mundialment  coneguda  metodologia  del  Project  Management  Institute  a  les  empreses  per  a
optimitzar  els  seus  projectes.  Com funciona?  Enfront  d’una  petició  de  suport  en  la  gestió  de
projectes per un client, es realitza una anàlisi dels recursos disponibles, tipus de projecte i fites
requerides per a establir un pla de projecte complet. Aquests projectes poden enfocar-se a activitats
pròpies de l’empresa o externes amb els seus clients. 

 Què és? Servei per a augmentar la visibilitat de les empreses amb el suport d’accions de difusió
cientificotecnològica.  Com  funciona?  Enfront  d’una  petició  de  suport  per  a  organitzar  un
esdeveniment  comercial,  una  jornada  científica,  trobades  per  a  la  transferència  tecnològica  i
qualsevol esdeveniment social,  des d’Espaitec es dóna suport a   les empreses en totes les fases
d’organització de l’acte:  concepció de la  idea,  identificació i  contacte de ponents,  definició del
públic objectiu i difusió posterior d’aquest. 



 Què és? Servei de transferència tecnològica activa, que acosta ciència i investigació a necessitats
concretes  del  mercat.  Com funciona?  Aquest  servei  té  una  doble  direcció.  Pot  ser  Science  to
Business  (S2B)  o  Business  to  Science  (B2S).  En el  primer  cas,  donem suport  a  les  empreses
derivades generades a la Universitat Jaume I, perquè una vegada realitzat el treball de l’OCIT, els
projectes empresarials creats arriben al mercat. En el segon, B2S, acostem al teixit empresarial tota
la  innovació  generada  al  campus  de  l’UJI,  tant  per  grups  d’investigació  com per  estudiantat  i
empreses vinculades al Parc. 

 Què  és?  Identifiquem  el  talent  i  el  connectem  amb  les  empreses  a  la  recerca  de  perfils
especialitzats. Com funciona? L’empresa realitza una descripció exhaustiva de la vacant a cobrir i
li la passa a Espaitec, que realitza una recerca efectiva entre la base de dades. S’identifiquen els
perfils disponibles i si no n’hi ha, s’ajuda a l’empresa en la cerca del perfil més adequat a través del
conjunt de xarxes internacionals de les quals formem part. L’empresa és la responsable de fer el
procés de selecció, el servei només inclou la identificació del talent i  la  posada en contacte amb
l’empresa demandant. 

Animació gràfica

Els serveis avançats que ofereix  Espaitec són propers a les empreses vinculades al  voltant dels
parcs, però no per a la resta del teixit empresarial i especialment dels diferents cicles de treball que
aquests poden generar entre si. 

Llavors, hem volgut explicar de manera clara cada un dels nous serveis. Per a això, seguint les
tendències  i  apostant  per  la  innovació  com  a  element  diferencial  d’Espaitec,  hem  optat  per
desenvolupar animacions gràfiques on, a través d’icones divertides i històries breus, s’expliquen
conceptes d’una certa complexitat.

La idea va sorgir per dos motius principals. D’una banda, la recent posada en marxa de l’edifici
Espaitec  2 va implicar, per a l’equip gestor del Parc, la posada en marxa de mecanismes per a
l’atracció de nous projectes empresarials consolidats, per això es va llançar una oferta atractiva i
pensada en les seues necessitats.

D’altra banda, es va identificar que les empreses del Parc no aprofitaven al màxim els serveis oferts
per  Espaitec inclosos en la tarifa mensual, la qual cosa comportava una pèrdua d’oportunitat de
creixement. Així, doncs, la nova oferta de serveis avançats pretén tant diferenciar Espaitec d’altres
ofertes existents dedicades al lloguer d’espais, com fomentar l’ús dels serveis proporcionats des de
la gestió del Parc.

Per a això, en la web d’Espaitec www. espaitec .uji.es en l’apartat «Serveis i infraestructures», s’ha
creat  un  apartat  específic  per  a  serveis  especialitzats  on,  si  es  punxa  en  cada  un  d’aquests,
s’accedeix a una zona individual del servei en què apareix informació sobre què és, com funciona i
quant costa. Tota aquesta informació es veu ara reforçada pels vídeos amb l’animació gràfica.



 Vídeos en anglès d’empreses d’ Espaitec 

Hem realitzat una sèrie de vídeos on es presenten projectes desenvolupats per empreses d’Espaitec
que són, ateses les tendències internacionals analitzades, de gran interès per al mercat global. 

L’objectiu dels vídeos presentació de projectes d’empreses és incloure’ls com a accions d’èxit en el
vídeo presentació del projecte e’LivingLab d’Espaitec, per a mostrar, al mercat internacional, el
saber fer de les empreses de base tecnològica ubicades a l’Espaitec. Es potencia així la possible
presència als mercats internacionals, i es fa que siguen reconegudes com a proveïdors vàlids en
projectes d’abast global, relacionats amb smart cities.

En aquests vídeos, on s’han utilitzat modernes tècniques audiovisuals com ara  motion graphics i
animació 3D, s’il·lustren de manera molt gràfica els projectes executats per empreses d’Espaitec, i
s’hi explica la solució aportada amb tècniques innovadores.

Jornades Espaitec

Jornada de Préstecs Participatius ENISA

L’Empresa Nacional d’Innovació, ENISA,  adscrita al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, va
presentar, el 28 de febrer, a l’Espaitec, les línies de finançament per a 2013, dirigides a donar suport
a  la  creació,  el  creixement  i  la  consolidació  de  projectes  empresarials.  Per  a  aquesta  anualitat
ENISA compta amb un pressupost total de 126 milions d’euros.

Més d’una vintena d’empreses de la província de Castelló han assistit a aquesta jornada, que ha
estat organitzada pel Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I. Aquesta
activitat s’emmarca dins del conveni de col·laboració firmat per APTE i ENISA en juliol de 2012, i
respon a la necessitat les pimes ubicades als parcs científics i tecnològics d’augmentar les facilitats i
millorar-ne les condicions de finançament.

Els préstecs participatius d’ENISA són un instrument financer que es troba a mitjan camí entre els
préstecs tradicionals i les inversions de risc, tant de capital risc com llavor, que no necessita més
garantia ni aval que un pla de negoci viable i de qualitat. ENISA ofereix préstecs participatius, amb



imports que oscil·len entre 25.000 i 1,5 milions d’euros, a projectes empresarials  impulsats per
emprenedors i xicotetes i mitjanes empreses de qualsevol sector d’activitat, tret de l’immobiliari i el
financer.  Per  a  2013  es  van  establir  les  següents  línies  de  finançament  en  funció  del  grau  de
creixement  del  projecte  empresarial:  línia  de  creació,  que  comprèn  préstecs  per  a  joves
emprenedors; línia de creixement, per a inversions relacionades amb competitivitat i tecnologia, i
línia de consolidació, per a accés al mercat alternatiu borsari, així com fusions i adquisicions.

Taller Business Angel: Claus per a invertir en empreses emergents

El Parc va organitzar, junt amb CVBAN (Xarxa Valenciana de Business Angels), un taller d’expert
en àngels inversors per a generar un ecosistema d’inversió privada en empreses emergents a la
província de Castelló. Va consistir en una iniciativa amb tres sessions formatives els dies 18, 24 i 26
de setembre de 2013 i  va finalitzar amb un fòrum d’inversió en eficiència energètica i TIC, el 16
d’octubre de 2013.

El  taller  va  tenir,  entre  altres,  els  següents  objectius:  professionalitzar  la  inversió  privada  en
empreses emergents, donar a conèixer els elements que conformen el procés d’inversió en projectes
empresarials  innovadors,  proporcionar  formació  pràctica  d’anàlisi  de  projectes  i  tancament
d’operacions,  traure  la  por  d’invertir  en  els  inversors  novells  i  afavorir  la  creació  de  xarxes
d’inversió  privada  en  l’àmbit  provincial.  Estava  dirigit  a  totes  les  persones interessades  en  el
finançament privat de projectes empresarials innovadors i d’alt valor afegit: empresaris, gestors de
carteres  d’inversió,  representants de  family office,  àngels inversors novells  o en actiu,  directius
d’empreses,  assessors  amb  cartera  que  vulguen  diversificar  patrimoni,  consultores,  analistes
d’operacions i professionals de banca privada, entre altres. 

Les sessions formatives es  realitzaren a les instal·lacions d’Espaitec i van  abordar temes com les
claus per a identificar les oportunitats d’inversió, els aspectes legals i fiscals a considerar en un
procés d’inversió o els diferents models economicofinancers existents. 

Fòrum d’Inversió en Eficiència Energètica i Tecnologies de la Informació i Comunicacions
(TIC)

Espaitec i la Xarxa Valenciana de Business Angels (CVBAN) van organitzar el Fòrum d’Inversió en
Eficiència Energètica i TIC, on un total de sis empreses van presentar la seua iniciativa davant
d’inversors i públic, el 16 octubre 2013, a la sala multiusos Espaitec 2.

En el sector de l’eficiència energètica, dos dels projectes presentats basaven la idea de negoci en la
gestió dels consums per a optimitzar l’eficiència energètica. És el cas d’Energy Sentitel/Asmonitor
SL que  ha  desenvolupat  una  plataforma  en  línia  per  a  monitoritzar  i  gestionar  els  consums
energètics i de MyEnergyMap la plataforma de la qual, en un núvol, facilita la implantació del cicle
de millora continua de l’eficiència energètica en qualsevol organització, segons la metodologia ISO
50001. D’altra banda, Itecon Ingeniería i Construcción, SL van presentar un projecte de geotèrmia
basat en l’ús eficient dels recursos hídrics. 

Respecte al sector de les tecnologies de la informació i comunicacions (TIC), dos dels projectes
presentats centraven l’activitat en l’oferta de serveis de connectivitat a Internet. Aquest és el cas de
Neteck, que té com a objectiu democratitzar l’accés a Internet a preus de baix cost, i proporcionar
una experiència de navegació immillorable a l’usuari final i de Langur que, a més d’oferir preus
molt competitius i serveis integrals, incorpora un nou sistema on el client té l’opció de pagar amb
dades (màrqueting i  enquestes).  En el  cas de Doing3D, l’empresa centra la seua activitat  en el
desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils amb contingut de realitat augmentada.

Després dels blocs de presentacions i la deliberació per part dels inversors, el fòrum va finalitzar
amb un sopar  de treball en xarxa on inversors i empresaris van poder aprofundir en els projectes
empresarials i les necessitats financeres. 



I Jornada de Salut-Turisme. La restauració saludable: el meu pacient és el vostre client

Jornada realitzada el 26 de novembre 2013, organitzada pel Parc Científic, Tecnològic i Empresarial
de la  Universitat  Jaume I  i  la  Fundación Globalis,  amb l’objectiu  de conscienciar  socialment  i
empresarial sobre el benestar de la persona i la gastronomia saludable.

Durant  l’acte  de  presentació  de  la  jornada,  el  vicerector  de  Planificació  Estratègica,  Qualitat  i
Comunicació de l’UJI, Miguel Ángel Moliner Tena, va ressaltar la importància d’un sector com el
turístic que, alineat amb la salut, pot oferir noves oportunitats econòmiques per a la província de
Castelló, i sobretot, millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 

La jornada es va dividir en tres taules redones. La primera taula «La teua salut: el nostre pacient i el
nostre  client» va donar  una visió científica de la  situació actual.  El  doctor  Vicente Pallarés  va
insistir en la importància de menjar bé i de practicar exercici com a base de la societat del benestar,
especialment si  es consideren dades recents  relacionades amb l’increment  constant  de malalties
cardiovasculars. Per la seua banda, el doctor Vicente Pascual va fer insistència a seguir una dieta
mediterrània  apropiada  per  a  millorar  la  nostra  qualitat  de vida.  Javier  Martínez,  professor  del
Departament de Tecnologia dels Aliments de la Universitat Politècnica de València, va ressaltar que
la nostra província té clima, producte, paisatge i caràcter, és a dir, tots els elements necessaris per a
posicionar-se com una destinació turística de qualitat, basada en la salut. 

La taula va finalitzar amb la intervenció de Laura Fidalgo i de Nicolás Barrera. Laura va parlar del
projecte Penyagolosa Territori Intel·ligent on s’insisteix en la importància de la cuina amb relat, on
els i les comensals experimenten la història, la cultura, la tradició i la identitat del territori que
existeix darrere de cada plat. Per la seua banda, Nicolás va  contar l’estratègia desenvolupada pel
restaurant Pou de Beca, basada a oferir un producte bo, net i just. És a dir, saludable, del territori i
de temporada, i just amb el productor, l’elaborador i el consumidor.

La segona taula  redona «Màrqueting saludable:  nous mercats  i  tendències» va comptar  amb la
participació  de  Joan  Quiles  i  d’Alberto  Genové,  que  van  donar  una  visió  sobre  les  accions
realitzades  per  l’administració  pública  i  les  associacions  de  restauració  per  a  fomentar  l’oferta
saludable.  Ambdós  coincidiren  en  la  importància  de  fer  present  l’oferta  saludable  perquè  el
consumidor puga optar-hi, i a realitzar una oferta equilibrada que mitigue riscos futurs. Durant la
seua intervenció van explicar  les  accions  desenvolupades  en els  últims anys per  la  Generalitat
Valenciana, on destaquen les cartes dietètiques, els menús cardiosaludables i el club de restauració
de celíacs. 

La jornada va finalitzar amb la taula redona «Comunicació i tecnologia: el punt d’unió entre turisme
i  salut».  Si  no  comuniquem el  que  fem,  no  existim.  Només  si  som  capaços  de  comunicar
correctament tot el que va implícit en aquest producte turístic i saludable, podrem posicionar-nos
davant d’un públic cada vegada més exigent.  En aquest bloc,  algunes empreses d’Espaitec han
donat a conèixer tecnologia desenvolupada en el Parc per a comunicar, de manera diferent, l’oferta
gastronòmica i saludable que hi ha a la província. Inhetid va explicar la seua capacitat per a fabricar
emocions i la seua experiència amb el taller gastronòmic desenvolupat per al cuiner Paco Roncero.
Pinchaaquí.es  va  donar  a  conèixer  les  claus  de  la  comunicació  aplicades  al  sector  del  turisme
saludable i Doing 3D va realitzar una demostració sobre la seua tecnologia 3D amb la qual les
cartes  dels restaurants  prenen vida.  La  taula també va comptar  amb la intervenció de Verónica
Nolte.

Jornada de Tecnologies Mèdiques (Medical Devices) 

Jornada celebrada el dimecres 11 de desembre 2013, a la sala multiusos de l’edifici Espaitec 2,
organitzada per Espaitec i la Unitat Predepartamental de Medicina de l’UJI.

Van comptar amb més de 40 professionals d’empreses d’enginyeria, dispositius mèdics, equipament
cientificotecnològic, metges, investigadors i personal relacionat amb la instrumentació mèdica.



El format va consistir en quatre taules de debat, en cada cas amb un metge especialista, expert en la
patologia  i/o  àrea  de  coneixement  i  un  representant  cientificotecnològic,  expert  en  tècniques
experimentals. 

La jornada de difusió i divulgació va propiciar un interessant debat en què cada metge va explicar
què  espera  de la  tecnologia  i  cada  representant  d’una determinada nova tecnologia va donar  a
conèixer les novetats i avanços que la tècnica posa a disposició dels metges.

La jornada es va centrar en instrumentació mèdica (Medical Devices) i en aquesta es van abordar
quatre tècniques experimentals, en distint grau de realització, fruit de resultats d’investigació en
distintes universitats valencianes. Cada panell va comptar amb un metge expert en la patologia i/o
àrea de coneixement i un expert científic i/o enginyer que en alguns casos havia desenvolupat una
solució pròxima al mercat, amb l’objectiu de conèixer els reptes i les possibilitats que ofereixen els
avanços que ja estan en el mercat o que ho poden estar en un curt termini de temps.

Durant la presentació de la jornada, Juan Vicente Sánchez, director del Departament de Medicina de
l’UJI,  va  ressaltar  l’esperit  i  el  compromís  de  la  Universitat  Jaume  I  pel  desenvolupament
tecnològic i  biomèdic.  També la  importància  de realitzar  aquest  tipus  de jornades  en les  quals
metges,  tecnòlegs,  pacients  i  talent  futur  s’uneixen  en  un  ambient  col·laboratiu,  la  qual  cosa
fomenta l’acostament de la tecnologia al mercat i es coneixen tendències tecnològiques provinents
de diversos entorns.

Durant  la  intervenció  del  doctor  José  Luis  Salvador,  cap  del  Servei  de  Cirurgia  de  l’Hospital
General Universitari de Castelló, es va posar de manifest el canvi radical patit pel sector mèdic a
causa de la irrupció de les noves tecnologies. 

Per al sector mèdic la jornada va comptar també amb la intervenció del doctor Luis Cerdá, qui va
destacar que la incorporació de tecnologies 3D en la imatge odontològica ha suposat una millora en
la reducció de radiació per al pacient, la possibilitat de realitzar reconstruccions reals i l’aplicació en
implants,  cirurgies  i  tumors,  entre  altres.  També  va  intervenir  el  doctor  Fernando  Sánchez,
especialista en vigilància intensiva a l’Hospital General Universitari de Castelló, qui va parlar sobre
simulacions  clíniques  i,  finalment,  el  doctor  Guillermo  Cañigral  va  abordar  la  temàtica  del
diagnòstic automatitzat en hematologia.

Respecte a les tecnologies aplicades al sector mèdic, hi van intervenir el catedràtic de Física de
l’UJI, Jesús Lancis, qui va exposar els avanços realitzats en fotònica aplicada a medicina. José
María Benlloch, director de l’Institut d’Instrumentació per a Imatge de la Universitat Politècnica de
València  i  Filiberto  Pla,  catedràtic  d’Informàtica  de  l’UJI,  qui  treballa  en  anàlisi  diagnòstica
d’imatge. La jornada va comptar també amb la intervenció de l’empresa Medical Simulation.

Jornades e’SUC

Amb  una  duració  de  45  minuts,  tipus  desdejuni de  treball  i,  a  criteri  del  Departament  de
Comunicació i Màrqueting del Parc, es van abordar diverses qüestions relacionades amb l’ús de les
noves tecnologies per a incrementar la productivitat i l’eficiència de la gestió empresarial de les
empreses instal·lades al Parc. De la mateixa manera,  vam promoure el treball en xarxa per a la
intrageneració de possibles oportunitats de negoci entre les empreses ubicades al Parc.  Detallem
alguns dels e’SUC realitzats durant 2013.

e’SUC presentació d’AVALNET

El 28 de març de 2013 va tindre lloc un nou e’SUC a Espaitec. En aquesta ocasió vam comptar amb
la  presentació  d’Avalnet,  l’Associació  d’Empreses  i  Professionals  d’Internet  de  la  Comunitat
Valenciana. Alejandro Pérez, vicepresident d’Avalnet, va comentar la importància d’Internet com a
eina de creixement empresarial, independentment del sector operatiu de l’empresa. Va insistir en el
concepte de «digitalitzar el tradicional», entès com el procés de portar a format digital moltes de les



activitats i processos del nostre dia a dia, des de disposar de l’historial mèdic de les mascotes en
qualsevol lloc, fins a ofertes comercials en funció de l’estat anímic, passant per un canvi en l’oferta
de restauració existent, més enllà dels típics descomptes actualment obsolets. 

És  a  dir,  hi  ha  multitud  d’empreses  que  operen  en  Internet,  siga  per  a  comercialitzar  els  seus
productes, per a obtenir informació de la competència o per a desenvolupar accions de comunicació,
però hi ha una notòria falta de creativitat tant en les eines utilitzades, com en les noves propostes
que es presenten.

e’SUC presentació del programa ICEX NEXT 

Amb un format  de  desdejuni  informal,  exclusiu  per  a  les  empreses  vinculades  a  Espaitec,  les
empreses del parc han pogut conèixer detalladament el programa ICEX Next.

Ángel Abelleira i José Luis Peralta, director provincial de Comerç, i diplomat comercial de l’Estat
del MINECO, respectivament, van visitar les instal·lacions d’Espaitec, el 20 juny de 2013, per a
explicar aquest nou programa dirigit a PIMES que volen internacionalitzar el negoci i/o consolidar-
ne la presència als mercats exteriors.

Per a poder participar-hi les empreses han de comptar amb un producte o servei propi; tindre una
xifra d’exportació no superior al 30% de la facturació total; comptar amb factors de competitivitat
diferencials basats en innovació, tecnologia i/o  disseny; disposar de personal qualificat, motivat i
compromès  amb  el  projecte  internacional  de  l’empresa,  i  finalment,  tindre  capacitat  financera
suficient per a abordar la internacionalització.

ICEX Next ofereix a les empreses beneficiàries assessorament personalitzat i expert per a dissenyar
i executar el pla de negoci internacional, i suport econòmic per a impulsar la promoció exterior de
les empreses i la seua presència als mercats seleccionats. El programa té una duració de 24 mesos,
on l’ICEX cofinança el 50% de les despeses realitzades per l’empresa. El suport total màxim és de
12.700 euros.

e’SUC presentació IVACE

L’IVACE (abans IMPIVA) manté, des de 2007, el Servei de Certificació de Projectes de R+D+I per
a facilitar a les empreses l’aplicació de les deduccions fiscals previstes en la Llei de l’Impost sobre
Societats.  El  Servei  cobreix  la  certificació  de  la  immensa  majoria  de  les  tecnologies  que  es
desenvolupen o s’utilitzen en les empreses i ofereix una assistència personalitzada per a formalitzar
la documentació a presentar, així com en qualsevol fase del procés de certificació. 

Aquest Servei, amb el qual es poden aconseguir deduccions de la quota compreses entre el 12 i el
40% de les despeses del projecte, ha estat certificat com a instrument vàlid per a captar fons a través
de deducció fiscal pel Comitè de Parts de l’entitat de certificació de l’IVACE. Des d’Espaitec vam
voler que les nostres empreses el conegueren de primera mà en la jornada e’SUC que va tindre lloc
a l’Espaitec 1, el 19 setembre de 2013.

Jornades en col·laboració amb les nostres empreses

Jornada d’Excel·lència Empresarial, Responsabilitat Social i Igualtat de Gènere

Espaitec  va  acollir  un  nou  esdeveniment,  organitzat  en  col·laboració  amb  l’empresa  Equality
Momentum, per a donar a conèixer al teixit empresarial de la província de Castelló la importància
d’implementar polítiques d’igualtat com a estratègia corporativa, enfocada a objectius de qualitat i
d’excel·lència empresarial.

L’esdeveniment  va  comptar  amb la  participació  de ponents  representatius  de l’entorn  educatiu,
empresarial  i  de  l’administració  pública,  que  van  donar  a  conèixer  línies  d’acció  i  polítiques
implementades en tots els àmbits de la societat. Els ponents van coincidir a indicar que les empreses



socialment  responsables  que integren  plans d’igualtat  disposen d’un avantatge competitiu  en el
mercat per diversos motius: hi ha una reducció de costos operatius a causa de l’optimització de
recursos humans de l’empresa; una disminució de l’absentisme laboral, relacionat amb el millor
ambient; una disminució de la rotació de les treballadores a causa de les millors condicions; millora
de l’exercici financer per un augment de la qualitat i la productivitat a través d’equips mixtos de
treball; millora de la imatge de marca i reputació; major increment de la diversitat i millor adaptació
al mercat, entre d’altres. 

L’acte de presentació va comptar amb la intervenció dels socis promotors d’Espaitec i de María
Ángeles  Fernández,  vicerectora de Fundacions  i  Responsabilitat  Social  de l’UJI,  qui va definir
l’esdeveniment com una oportunitat per a la reflexió conjunta del teixit empresarial cap a un millor
aprofitament  del  capital  humà,  i  la  creació  de  polítiques  incentivadores  en matèria  d’igualtat  i
responsabilitat  social.  També  hi  va  intervenir  Rafael  Montero,  secretari  de  la  Confederació
d’Empresaris de Castelló, que va insistir en la importància d’implementar aquest tipus d’estratègies
com a factor clau per a la competitivitat empresarial. 

La jornada es va dividir  en dues  taules redones on intervingueren entitats públiques i  empreses
privades de diversos sectors. Entre les empreses es va comptar amb la intervenció d’Esmalglass,
Mercadona, Autoritat Portuària de València i S2 Grupo. Sandra Deltell, directora d’auditories de
Price Waterhouse Valencia,  va  esmentar com a barreres  per a la  igualtat  de gènere empresarial
aspectes culturals relacionats amb la valoració presencial en el treball, la falta de flexibilitat per a
l’autogestió del temps, la falta de  treball en xarxa entre el teixit empresarial femení, la falta de
transparència i participació en els càrrecs de presa de decisió i, finalment, la carència de coaching i
mentoria entre  empresàries.  De  l’àmbit  públic,  cal  destacar  la  intervenció  de  Laura  Chorro,
directora general de Família i Dona de la Conselleria de Benestar,  qui va donar a conèixer les
diferents línies d’actuació desenvolupades pel govern valencià com el premi a empreses sàvies i
accions en col·laboració amb la Unió Europea per a augmentar-ne la implantació de plans d’igualtat
i conciliar la vida familiar i laboral. 

L’esdeveniment va  comptar també amb la participació d’associacions com Evap BWP Valencia i
l’Associació per a  la  Igualtat  de Gènere de Castelló.  En l’entorn educatiu,  hi  van intervenir  la
Universitat Europea de València i Florida Universitària.

Jornada Seguretat Aplicada a Indústries i Infraestructures: Noves Tecnologies Aplicades a la
Seguretat

El Parc, junt amb l’empresa Mas Ingenieros, van organitzar aquest esdeveniment, punt de trobada
per a professionals del món de la seguretat aplicada a indústries i infraestructures.

La sala multiusos de l’edifici Espaitec 2, ubicat a les instal·lacions del Parc Científic, Tecnològic i
Empresarial de la Universitat Jaume I, va acollir, el dimarts 30 de maig, la dita Jornada.

Un esdeveniment dirigit a integradors de sistemes, responsables de tecnologies de la informació,
enginyers, projectistes i agents de seguretat, on es van poder aprendre les últimes tendències del
mercat i de la indústria de la mà de fabricants líders, així com solucions innovadores que permetran
una implementació més ràpida, i dotaran de valor als projectes i les instal·lacions. 

La Jornada  va tenir com a objectiu constituir-se en punt de  trobada professional del món de la
seguretat. Un espai on conèixer les últimes tendències en un format àgil i dinàmic. Les persones
participants assistiren, en un únic espai, a un complet programa de demostracions, casos pràctics i
exposició dinàmica de productes tecnològicament avançats. Es tracta d’una oportunitat presencial
única per a conèixer de primera mà la manera en la qual aquestes eines els poden ser útils i resoldre
els problemes d’una manera fàcil i ràpida.

Jornada  GeneXus  per  al  Desenvolupament  Ultraràpid  d’Aplicacions  per  a  Telèfons
Intel·ligents i Web Multiplataforma 



Espaitec i l’empresa Ceteck (Civera Tecnológica, SL)  organitzaren, el 7 de maig 2013, a la sala
multiusos  d’Espaitec 2,  aquesta  jornada  de  presentació  de GeneXus,  una  eina  que  permet
multiplicar la velocitat de desenvolupament de les aplicacions per quatre.

La  Jornada,  dirigida  a  departaments  interns  de  desenvolupament  informàtic  d’empreses  de
qualsevol  sector,  així  com  a  consultores  de  desenvolupament  d’aplicacions  per  a  telèfons
intel·ligents i aplicacions web, va tenir com a principal objectiu presentar al teixit empresarial de la
província de Castelló l’eina més potent del mercat per a desenvolupar aplicacions per a telèfons
intel·ligents i web en múltiples llenguatges i bases de dades. Entre els avantatges que GeneXus
ofereix, cal destacar la capacitat de desenvolupar pilots funcionals,  lliures d’errors, en menys de
dues setmanes, així com multiplicar la velocitat de desenvolupament de les aplicacions per quatre.
En  l’actualitat,  amb  unes  altres  eines  existents,  i  en  funció  del  grau  de  complexitat  del
desenvolupament, s’empra una mitjana de sis setmanes per a obtenir els mateixos resultats.

Amb l’objectiu de mostrar la funcionalitat de l’eina, la jornada va tindre un caràcter especialment
pràctic  a  través  de  demostracions  en  línia  de  l’eina  i  testimonis  d’ús,  empreses  invitades  van
exposar-hi casos pràctics.

Jornada  d’Inspecció  Laboral  en  Matèria  de  Gènere,  organitzada  per  AIGCS  i  Equality
Momentum, empresa d’Espaitec

L’Associació  per  la  Igualtat  de  Gènere  de  Castelló  (AIGCS),  en  col·laboració  amb  l’empresa
Equality Momentum i  Espaitec,  van organitzar, el  20 de novembre de 2013,  al  Parc  Científic,
Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, la jornada «La Inspecció de Treball en Matèria
d’Igualtat de Gènere: Actuacions en l’Àmbit Laboral», amb quasi un centenar d’assistents.

En la primera  taula d’exposició,  moderada per Ana María Julián Edo, secretària d’AIGCS, van
intervenir Antonio Moreno Martínez, cap de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de
Castelló; Pilar Fuentes Llopico, inspectora de Treball i Seguretat Social, a Castelló, i Javier Garriga
Navarro, advocat del Centro Jurídico Laboral de Castelló, que van fer un balanç legal de l’estat de
la  qüestió  i  insistiren  en  l’obligatorietat  de  complir  la  llei  en  matèria  d’igualtat,  i  el  control  i
inspeccions que es duen a terme a l’efecte.

En la segona, integrada per Rafael Vilar Zanón, de l’oficina de PRL i Gestió Mediambiental de la
Universitat Jaume I; Rafael Montero Cuesta, director de Relacions Laborals de la Confederació
d’Empresaris de Castelló; Constantino Calero Vaquerizo, secretari general UGT-PV Comarques del
Nord i Manel Nieto i Morcillo, secretari general de CCOO Comarques del Nord, es va reclamar a
les empreses que treballen amb més dedicació els temes d’igualtat entre dones i homes, ja que és un
factor  de  talent  i  de  major  competitivitat,  així  com la  responsabilitat  de  tindre  en  compte  les
necessitats  físiques  i  psicològiques  específiques  de  la  dona.  També  es  va  demandar  un  impuls
governamental per a emprendre aquesta tasca col·lectiva.

La presentació  de  l’acte  va  estar  a  càrrec  de  M.  Dolores  Guillamón  Fajardo,  presidenta  de  la
Cambra  de  Comerç  de  Castelló,  qui  es  va  bolcar,  des  del  primer  moment,  amb  la  iniciativa
fonamental d’escometre aquest tipus de trobades. També assistiren a la inauguració José Luis Breva
Ferrer, president del Consell Social de l’UJI; Laura Chorro Diéguez, directora general de Família i
Dona de la Generalitat Valenciana, i Francisco Negre, director general de l’Espaitec, que van lloar
l’organització d’una jornada com aquesta, amb l’èxit que suposa poder reunir tots els agents socials
de la província directament implicats en els aspectes més rellevants sobre la igualtat de gènere en
l’esfera empresarial.

Va  clausurar  l’acte  Elisa  Iniesta  Pérez  de  Gràcia,  presidenta  d’AIGCS,  qui  va  agrair  la  gran
col·laboració  de  tots  els  ponents,  així  com  l’assistència  dels  espectadors  i  espectadores,  i  va
destacar-hi el paper preponderant que ha de tindre la igualtat entres dones i homes en les empreses
castellonenques.



 Jornada Optimiza-t by BeOptimus cap a un Nou Model de Reducció de Costos

Organitzada  per  BeOptimus  i  Ceteck,  en  col·laboració  amb  el  Parc  Científic,  Tecnològic  i
Empresarial  de  la  Universitat  Jaume I,  Espaitec,  va  tindre  lloc, el  22 de  novembre,  a  l’edifici
Espaitec 2, i va tindre com a objectiu donar a conèixer el teixit empresarial castellonenc els nous
sistemes d’estalvi de costos.

Durant la jornada es va insistir en el fet que els nous models de reducció de costos no se centren
només a aconseguir reduccions de preus de l’actual proveïdor o a seleccionar-ne un de nou, sinó a
analitzar els processos de compra i metodologia interna.

A tal fi, la jornada va comptar amb la intervenció de diversos experts en optimització de costos.
María  José Martínez,  directora general  de BeOptimus,  va exposar  les cinc claus  dels  beneficis
d’operar amb una central de compres. Antonio Calle, especialista en desenvolupament i implantació
de solucions informàtiques, va abordar la gestió de costos relacionats amb l’eficiència energètica, i
va destacar-hi la importància de mesurar per a prevenir i optimitzar. Antonio Justicia, consultor
especialitzat  en  telecomunicacions,  va  donar  les  claus  per  a  optimitzar  la  despesa  de
telecomunicacions dins de l’empresa.  Per la seua banda,  l’especialista  en  assegurances, Vicente
Alberich, va tractar la importància de la gerència de riscos de l’assegurament com a mitjà per a
l’optimització de recursos i  estalvi de costos. Finalment, Ernesto Bedrina, gestor de comptes en
Ceteck Civera Tecnológica, va parlar de la intel·ligència artificial i del desenvolupament ultraràpid
de programari com a mitjà per a optimitzar.

Convenis de col·laboració

Fundación de la Innovación Bankinter

El 14 març 2013, Espaitec i la Fundación de la Innovación Bankinter van firmar un conveni de
col·laboració de suport a emprenedors i emprenedores, per a ajudar a les empreses  vinculades al
Parc a aconseguir els recursos necessaris en matèria de creació, arrancada i expansió empresarial. 

Dins de les línies de cooperació entre ambdues entitats destaca el programa Emprenedors de la
Fundación Bankinter, l’objectiu del qual és ajudar a emprenedors i emprenedores amb projectes
innovadors,  basats en tecnologies emergents,  en les primeres etapes de desenvolupament.  En el
marc d’aquest programa, les empreses d’Espaitec poden beneficiar-se d’una línia de finançament
basada en la coinversió amb inversors privats, que posa a disposició dels emprenedors un màxim de
500.000 euros de capital llavor.

Des que l’entitat gestora del Parc llançara la proposta a les empreses vinculades, sis en total han
mostrat  interès a participar en la iniciativa.  La Fundación Bankinter va assessorar les empreses
interessades  sobre  diverses  possibilitats  de  finançament,  i  va  optar  a  presentar  el  seu  projecte
enfront de potencials inversors i diferents línies de finançament existents. 

El  conveni  suposa  també  la  col·laboració  d’ambdues  entitats  en  l’intercanvi  de  projectes
d’emprenedors, el desenvolupament conjunt d’informació sobre emprenedoria i la posada en marxa
d’iniciatives de formació per a emprenedors i emprenedores.

Sobre Fundación de la Innovación Bankinter: és una  fundació creada amb l’objectiu d’impulsar i
consolidar  la  innovació  en  el  teixit  empresarial  espanyol,  així  com reforçar  el  compromís  de
continuar  amb  la  creació  de  valor  a  llarg  termini  per  a  tots  els  col·lectius,  en  especial  als
emprenedors i a aquelles persones i empreses que són agents transformadors de la nostra economia. 

Per a això,  a més del Programa Emprenedors,  la Fundació ha desenvolupat iniciatives com ara
Future Trends Forum, un fòrum de discussió per a explorar, analitzar i estudiar noves tendències i la
manera en què aquestes puguen tindre una influència o impacte en la societat. També el programa
Akademia per a seleccionar alumnes universitaris per a proporcionar-los una formació específica en
innovació, tant teòrica com pràctica. 



Institut Valencià de Finances (IVF) 

Espaitec va firmar un acord de col·laboració amb l’Institut Valencià de Finances IVF, junt amb la
resta de parcs científics i CEEI de la Comunitat Valenciana, a través del qual s’estableixen accions
que  han  de  contribuir  al  finançament  a  llarg  termini  de  les  xicotetes  i  mitjanes  empreses
innovadores de la Comunitat Valenciana. 

Així, Espaitec s’adhereix, junt amb els altres quatre parcs i CEEI de la Comunitat Valenciana, a una
línia de finançament de quatre milions d’euros per a projectes emprenedors i innovadors. 

L’acord,  firmat  per  Francisco  Negre,  director  general  d’Espaitec,  i  Fernando  Díaz  Requena,
secretari  autonòmic  d’Economia  i  Ocupació,  té  com  a  objectiu  estimular  la  creació  i
desenvolupament d’iniciatives emprenedores a través de finançament públic que disminuïsca els
riscos i agilitze els procediments. 

El  finançament  va  dirigit  a  projectes  innovadors,  presentats  per  microempreses  i  pimes
emprenedores, els projectes de les quals hagen estat prèviament avaluats i seleccionats pels parcs
científics  de la Comunitat  Valenciana.  Els projectes presentats  optaran a un préstec participatiu
d’entre  20.000 i  120.000 euros,  sense garanties addicionals  a  les aportades  pel  mateix projecte
empresarial,  per a finançar tant inversions com necessitats circulants.  El promotor  accionista de
l’empresa ha d’aportar, en forma de recursos propis, almenys un 15% de la quantia del préstec rebut
per l’IVF. 

Poden optar  a  aquesta  línia  de  finançament  les  microempreses  i/o  pimes amb seu  i/o  activitat
principal a la Comunitat Valenciana que tinguen una antiguitat mínima de quatre mesos i hagen
estat constituïdes, com a màxim, en els tres anys anteriors a la presentació de la sol·licitud. Les
empreses han de ser innovadores, és a dir,  que conceben i implementen canvis significatius en el
producte, procés, màrqueting o l’organització de l’empresa amb el propòsit de millorar els resultats.

Conveni col·laboració Fundetec

Fundetec és una fundació publicoprivada, sense ànim de lucre, el principal objectiu de la qual és
contribuir  al  foment  de  la  societat  de  la  informació  a  Espanya per  mitjà  del  desenvolupament
d’iniciatives que afavorisquen l’accés de la ciutadania, de les empreses i de les institucions a les
TIC. 

El 16 gener de 2013 vam col·laborar amb Fundetec en una experiència pilot realitzada en l’Institut
d’Ensenyança Secundària Vila-Roja, ubicat a la localitat d’Almassora. És el primer de la Comunitat
Valenciana  i  el  segon  d’Espanya  que  s’integra  en  el  projecte  Voluntaris  del  Coneixement,  on
l’alumnat es convertirà en professorat voluntari que ensenyarà a utilitzar les noves tecnologies a les
persones majors.

Emmarcat  en  el  Programa  Grundtvig  de  la  Unió  Europea  i  liderat  a  Espanya  per  Fundetec,
l’objectiu és introduir el col·lectiu de persones majors de 60 anys, perquè puguen conèixer l’ús de
les eines tecnològiques bàsiques i puguen beneficiar-se de les oportunitats que ofereix la societat de
la informació, millorar la seua qualitat de vida i mantenir un paper actiu en la societat actual, així
com crear al mateix temps un intercanvi de coneixement intergeneracional de base tecnològica amb
el suport del voluntariat. 

Conveni de col·laboració de la Fundació per a l’Eficiència Energètica, f2e 

El parc i la Fundació es comprometen a col·laborar per a optimitzar la prestació dels serveis que
ofereixen als associats i a la societat de Castelló.

El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec) i la Fundació per a
l’Eficiència Energètica de la Comunitat Valenciana (f2e) vam firmar, el 13 setembre de 2013, un
conveni  de  col·laboració,  per  a  establir-hi  els  termes  generals  de  la  col·laboració  d’ambdues



entitats. La col·laboració manifesta el compromís d’ambdues parts per a optimitzar la prestació de
serveis  entre  els  seus  membres  associats  i  la  societat  de  Castelló  en  general,  en  l’àmbit  de
l’eficiència  energètica,  les energies renovables i  la sostenibilitat,  així  com en qualsevol aspecte
relacionat amb aquesta.

f2e  es  compromet  a  considerar  a  l’entitat  gestora  d’Espaitec i  a  les  empreses  i/o  entitats  que
l’integren com a socis preferents per a col·laborar en totes les accions que duga a terme en el marc
d’actuació  de  la  mateixa.  Per  la  seua  banda,  Espaitec ofereix  a  la  Fundació  la  possibilitat  de
participar gratuïtament en l’entorn del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial com a entitat virtual
(e’VI) amb tots els serveis i espais associats corresponents.

Conveni  col·laboració  de  l’Institut Interuniversitari  de  Desenvolupament  Social  i  Pau
(IUDESP) 

En el marc d’aquest conveni  Espaitec es converteix en  soci tecnològic de la Unitat Especial de
Comunicació,  Intervenció  per  a  la  Pau en Conflictes  i  Suport a  la  United  Nations  Alliance  of
Civilizations (UPIC-UNAOC).

El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec) i la Unitat Especial
de Comunicació, Intervenció per a la Pau en Conflictes i  Suport a la United Nations Alliance  of
Civilizations (UPIC-UNAOC), vinculada a l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i
Pau (IUDESP), han firmat un conveni de col·laboració on establir els termes generals d’acció per a
2014. 

La  col·laboració  manifesta  l’interès  d’ambdues  entitats  en  l’àmbit  de  l’aplicació  de  les  noves
tecnologies de la informació i  de la comunicació (TIC) a la investigació en estudis de pau, de
transformació pacífica de conflictes i drets humans. L’objectiu és doble, d’una banda propiciar que
els estudis de pau i conflictes duts a terme per  UPIC-UNAOC puguen marcar la diferència amb
l’aportació  d’una  base  tecnològica.  D’altra,  acostar  a  Espaitec,  les  seues  empreses  i  els  grups
d’investigació vinculats al tercer sector, i aportar-hi innovació social en projectes concrets. 

Entre les accions concretes a desenvolupar destaca la identificació de tecnologies geoespacials per a
avaluar àrees en conflicte i discursos vinculats a la promoció de violència i la promoció de pau;
proposar conjuntament projectes d’investigació i/o col·laboracions en esdeveniments de formació
científica  i  difusió;  establir  i  coordinar  accions  de  col·laboració  entre  l’UPIC-UNAOC i  grups
d’investigació de l’UJI vinculats a  Espaitec; convertir al conjunt d’empreses d’Espaitec en  socis
tecnològics preferents en qualsevol dels projectes en què l’UPIC-UNAOC participe; i propiciar que
la important i  reconeguda  presència de l’UPIC-UNAOC en l’àmbit  internacional servisca per a
difondre els projectes i accions realitzades per Espaitec i les empreses d’aquest davant d’un públic
global.

La nostra relació amb la província de Castelló

Col·laboració amb la Diputació Provincial de Castelló

Durant 2013 hem col·laborat amb la Diputació Provincial de Castelló en el desenvolupament dels
següents projectes d’Espaitec.

1. Projecte Penyagolosa Territori Intel·ligent 

L’escenari territorial de la comarca de l’Alcalatén, i l’àrea d’influència d’aquesta en la província de
Castelló,  s’ha  triat  com a  àmbit  per  a  posar  a  punt  aquest  projecte,  liderat  per  Espaitec i  en
col·laboració amb l’empresa Concierta Soluciones, SL.

S’ha  traduït,  en una primera fase, en la definició de la identitat i  en l’elecció dels mecanismes
d’intercooperació que possibiliten el desplegament d’una sèrie de microprocessos amb objectius en
el curt termini i alineats de manera sistèmica en l’interès constructor de l’espai ètic: el territori



intel·ligent.  Espai ètic que activa els valors tangibles i intangibles d’un col·lectiu interterritorial,
supramunicipal i supracomarcal, a fi de possibilitar el desenvolupament de l’economia productiva,
la cohesió social  i  l’equilibri  en la relació mediambiental amb l’entorn,  amb això es genera un
ecosistema que done prioritat al coneixement com a recurs catalitzador de la intercooperació.

Un espai ètic que es configure des de les persones, els seus valors individuals en convergència amb
els dels diferents col·lectius en què s’integren, en la cadena de valor d’aquesta oferta en el mercat,
en la complexa realitat dels escenaris territorials i en el procés d’internacionalització de la seua
identitat.

Una realitat fractal, construïda mitjançant un cúmul d’actuacions orientades a colonitzar un espai en
què la sostenibilitat, la connectivitat, la innovació i l’equitat siguen els eixos estructurals.

Objectius
• Identificar un nombre determinat d’entitats i d’empreses de diferents segments de l’economia 

productiva del territori que poden configurar el grup d’estudi. En la pràctica, persones que 
estiguen interessades a participar en un procés de generació d’un coneixement que pot ser-los 
útil.

• Identificar els diversos formats de consum que reconeixen en relació amb el mercat.
• Identificar els projectes que els diferents agents duen a terme, per a estudiar-hi la possibilitat 

d’intercooperació entre els mateixos, i millorar així l’eficiència i l’eficàcia.

• Identificar els diferents actius intangibles d’aquesta oferta.
• Identificar la relació de les empreses amb l’entorn territorial i la dimensió del seu abast com a 

factor estratègic.

• Establir un pla de treball per a optimitzar la relació de cada empresa i del col·lectiu amb 
l’ecosistema domèstic per a refermar una atmosfera d’intercooperació ecoeficient.

• Establir els factors catalitzadors del posicionament de la qualitat del territori com a factor 
estratègic.

S’ha dut a terme l’execució del conjunt de microprocessos definits en el pla de projecte amb les
consideracions següents:

• La definició d’un macroprocés com a motor de microprojectes ha afavorit l’optimització de la 
transversalitat de les actuacions per mitjà de la gestió del coneixement com a catalitzador de la 
innovació.

• La implicació de les persones ha calgut realitzar-la de manera progressiva, especialment a 
través del reconeixement d’aqueixos valors del territori que els importen, tenint en compte 
l’acronia que es presenta entre els diversos agents.

• La naturalesa dels microprocessos, pel que fa a la implementació (amb objectius a curt 
termini), ha facilitat la generació de confiança i sentiment de pertinença al projecte en un 
ambient d’intercooperació.

• La rellevància i l’oportunitat de les diverses àrees en les quals hem intervingut ens han permès 
d’establir-ne les prioritats.

2. Castelló Growth Program. (CsGP) 

Es tracta d’un programa per al creixement i acceleració de deu empreses de la província de Castelló.
En l’actual conjuntura econòmica no només és necessari fomentar la creació d’empreses de base
tecnològica, sinó que resulta imprescindible que empreses amb productes i/o serveis innovadors
tinguen impacte  real en el mercat de manera ràpida, així com ambició per a créixer en un entorn
global. 

Per  aquest  motiu,  el  Parc  Científic,  Tecnològic  i  Empresarial  de  la  Universitat  Jaume  I   i  la
Diputació de Castelló van posar en marxa el  programa Castelló Global Program, una iniciativa



dirigida  a  emprenedors,  emprenedores,  empresaris,  empresàries,  directors  generals  i  executius
d’empreses  de  la  província  de  Castelló  que  tinguen  experiència  en  desplegament  de  negoci,
objectius ambiciosos i alt potencial de creixement. 

En el  programa CsGP,  realitzat entre el  21 d’octubre de 2013 i  el  15 d’abril  del 2014, hi  han
participat deu empreses seleccionades per un comitè d’experts avaluadors. Hem passat per la fase
de llançament i recepció de candidatures, la qual va finalitzar el 6 de novembre 2013. Les empreses
interessades  a  participar  han  d’estar  formalment  constituïdes  en  el  moment  de  presentar  la
documentació, tenir una antiguitat compresa entre els tres mesos i els cinc anys i una facturació
mínima anual de més de 50.000 euros.

A l’efecte de seleccionar els projectes, es van valorar, entre d’altres, els aspectes següents: que les
empreses  tinguen  productes  o  serveis  innovadors,  l’originalitat  en  el  model  de  negoci,  que  la
iniciativa estiga promoguda per equips multidisciplinaris amb ambició de creixement i la capacitat
per a eixir als mercats internacionals.

Durant el programa hem realitzat sis sessions intensives i gratuïtes de cursos impartits per experts
en acceleració i gestió d’empreses innovadores, col·laboradors del MIT Entrepreneurship Center i
prestigioses escoles de negocis. Aquestes sessions s’han centrat en les cinc àrees claus de qualsevol
tipus de negoci,  s’hi ha realitzat  accions pràctiques i  s’hi ha analitzat  tant casos d’èxit  com de
fracàs.

Les empreses seleccionades han  tingut sessions de  mentoria i tutories individualitzades en funció
del sector d’activitat, el grau de creixement i el perfil de l’empresari o de l’empresària. A més, s’han
realitzat  visites  programades  a  empreses  d’èxit  per  a  conèixer-ne  l’estructura  de  gestió  i  la
planificació estratègica, també s’hi ha establert una xarxa de contactes únics d’àmbit internacional.

Col·laboració CEDES

Continuem la col·laboració i la participació en la difusió dels centres de dinamització econòmica i
social  (CEDES)  de  la  Diputació  de  Castelló,  distribuïts  per  l’interior  de  la  província,  per  a
cohesionar 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.

Col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana

RIC Low Carbon Incubator Programme 2013

Hem intensificat la col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana en el programa Climate-
KIC, i hem participat activament en el RIC Low Carbon Incubator Programme 2013 en les diverses
activitats  que  s’han  dut  a  terme  al  Centre  d’Energia  i  Sostenibilitat  de  Castelló.  Espaitec  va
participar en l’organització del taller internacional Pioneer Cities. Enabling the user of buildings to
actively manage energy demand, al Centre CIES de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, celebrat
el 21 de maig del 2013. Participem també en   la moderació d’una de les taules redones.  Pioneer
Cities:  Workshop  Agenda  Arena  2:  Enabling  the  user of buildings  to  actively manage energy
demand, en el qual Juan A. Bertolín, director d’Innovació i Projectes d’Espaitec, va moderar la taula
en la qual van tractar tres casos pràctics de les fases 1 i 2 del projecte centrats en les ciutats de
Birmingham, Frankfurt i Mòdena.

Durant la taula redona es va posar de manifest la importància dels projectes que s’han realitzat en
aquestes tres ciutats en els quals s’ha reforçat el paper de l’usuari en la gestió pròpia del consum de
l’energia dels edificis. Entendre i participar en el procés activament per part de la ciutadania és un
factor clau per a l’èxit de les iniciatives que fomenten l’ús racional i eficient de l’energia en les més
diverses formes.7



Col·laboració amb la Fundació Globalis (Vila-real)

Durant el 2013 hem continuat la col·laboració amb l’associació Fundació Globalis, a Vila-real, 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).

Col·laboració en la iniciativa emprenedora de la província, Enrédate Castellón 2013

L’esdeveniment per excel·lència per a persones emprenedores, joves amb inquietuds empresarials,
ciutadans i ciutadanes amb interessos per a aprendre noves maneres de fer les coses i empresaris i
empresàries innovadors de la província de Castelló, va tindre lloc el 14 de juny 2013, a l’Auditori i
Palau  de  Congressos  de  Castelló.  Una  trobada  en  la  qual  es  va  parlar  de  diverses  temàtiques
empresarials, i  es va oferir una nova perspectiva a emprenedors i empresaris, a emprenedores i
empresàries, i on es va crear un espai per al desenvolupament de nous contactes i noves oportunitats
empresarials.

La  macrojornada  va  comptar  amb  diversos  tallers  sobre  internacionalització,  creixement
empresarial,  innovació  com a  clau  d’èxit,  creativitat  en  xarxa  per  a  nous  models  de  negoci  i
finançament,  entre  altres.  Des de l’UJI  va comptar  amb la  col·laboració de la  càtedra Increa i
d’Espaitec.

Espaitec a la Comunitat Valenciana

rePCV 

La  Xarxa  de  Parcs  Cientificotecnològics  de  la  Comunitat  Valenciana  (rePCV)  va  nàixer  amb
l’objectiu 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), per a dinamitzar el teixit empresarial de
la Comunitat Valenciana i proporcionar-li un vincle amb el sistema global d’innovació i convertir-se
en un motor de riquesa a la regió.

Les accions realitzades per Espaitec durant l’any 2013 en la Xarxa de Parcs Científics Valencians
(rePCV) han estat les següents:

• Trobada de directors dels parcs de rePCV a València (27/03), (04/07).
• Trobada directora dels parcs rePCV amb el secretari autonòmic d’Economia i Ocupació de la 

Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.

• Firma de l’acord de col·laboració entre rePCV, PCUV, CPI, PCEUMH, PCA i Espaitec amb 
l’Institut Valencià de Finances per al finançament d’empreses emprenedores (IVF) (27/03).

• Elaboració d’indicadors comuns als parcs (15/04).

• Accions d’activació i redirecció de les adreces d’Internet dels membres de la rePCV.
• Hem donat de baixa el domini .org i continuat amb el domini .net.

• Estudi de nous programes i de subvencions.
• Elaboració del certificat i del document de comptes anuals 2012.

La nostra 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-empresa d’Espanya. Els membres d’APTE són parcs científics i tecnològics que
es troben en les disset comunitats autònomes. 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 va passar a ser membre de ple dret d’APTE, a finals de 2009, la seua presència en
aquesta organització ha augmentat considerablement. Francisco Negre, director general d’Espaitec,
és  vicepresident  d’APTE  i  president  del  Comitè  de  Finançament  i  Juan  Antonio  Bertolín,
responsable  d’Innovació  i  Projectes  d’Espaitec,  és  membre  del  Comitè  d’Internacionalització
d’APTE.

• Accions en l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE) realitzades per 
Espaitec durant l’any 2013:

• Reunió del Comitè Executiu i socis APTE, Màlaga (12/02).
• Assistència II Fòrum Transfereix, Fòrum Europeu per a la Ciència, Tecnologia i Innovació, junt

amb dues empreses del Parc: Sofistic i Paynopain, a Màlaga (13/02).

• Jornada de Préstecs Participatius ENISA, sala multiusos d’Espaitec 2 (28/02).
• Informació per a la revista Techno APTE (25/03) i (13/06).

• Reunió de la Comissió Delegada de Finançament a Orbital 40, Parc Científic i Tecnològic de 
Terrassa (16/04).

• Assistència a l’Assemblea General APTE, Orbital 40, Parc Científic i Tecnològic de Terrassa 
(17/04).

• VII Trobada Ibèrica de Parcs Científics i Tecnològics, Huelva (5-6/06).
• I Congrés Internacional de Parcs Científics i Tecnològics a Colòmbia (26-28/06).

Les nostres 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 a escala internacional. Les iniciatives dutes a terme en l’àmbit de
la  internacionalització,  ja  siguen  beneficiàries  les  empreses  com  l’equip  gestor,  reforcen  el
plantejament «glocal» d’Espaitec, és a dir, pensar globalment, però actuar localment, i adaptar les
peculiaritats de l’entorn castellonenc i diferenciar l’oferta en funció de les demandes locals.

Projecte e’Innobridge

L’objectiu del projecte és crear un canal de transferència de tecnologia i innovació entre empreses i
emprenedors ubicats a Espaitec amb uns altres parcs o entorns tecnològics internacionals.

El  projecte  e’Innobridge  ha  tingut  una  acceptació  considerable  entre  els  parcs  de  la  xarxa
internacional de parcs cientificotecnològics (IASP), i  per això ha estat nominat com una de les
millors pràctiques per a un procés formatiu internacional de gerents de parcs tecnològics liderats per
la mateixa associació. 

S’hi han pogut establir satisfactòriament ponts d’innovació amb parcs del centre d’Europa (Estònia,
Lituània, Rússia) i s’ha obert un canal de comunicació amb els parcs xinesos i amb els parcs de la
regió mediterrània amb els  quals ja elaborem una proposta per a un projecte europeu d’impuls
d’intercooperació entre empreses vinculades a parcs de la conca mediterrània.

Espaitec membre de l’Advisory Councils d’IASP (International Association of Science Parks)

Espaitec ha entrat a  formar part del prestigiós equip  d’Advisory Councils d’IASP (International
Association of Science Parks) en el suport a l’elaboració d’estratègies multilaterals entre parcs, així
com les polítiques d’internacionalització d’aplicació a tota la xarxa de parcs. 

Es tracta de reglamentar l’estratègia dels parcs cientificotecnològics en el marc europeu i com poder
donar suport a les empreses vinculades als mateixos.

El dia 13 de juny es va celebrar, a Nantes, la primera reunió de treball de l’Advisory Council Team



del IASP, per a dissenyar l’operativa a seguir durant el segon semestre del 2013.

Juan Antonio Bertolín (CIO/CPO Espaitec) té el càrrec de Council Member, la resta de l’equip està
format per Jane Davies (IASP Advisory Council president), Luis Sanz (director general d’IASP),
Hardy Schmitz  (Berlín,  Alemanya),  Guilherme Ary Plonski  (Universitat  de  Sao Paulo,  Brasil),
Steen Donner (Dinamarca), Carol Dahl i Anthony Towsend (EUA).

Espaitec entra a formar part de la xarxa global de parcs amb empreses TIC, Global ICT
Parks Network

Un dels objectius de la xarxa és fomentar la mobilitat internacional d’empreses del sector informàtic
a través del programa Go Global.

El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, Espaitec, ha estat  admès com
a nou membre de la Xarxa Global de Parcs TIC, Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions,
iniciativa fundada a l’octubre del 2012, a Hagenberg, Àustria, que compta amb la participació de
catorze  parcs  científics  i  tecnològics  internacionals  de  països  com  Rússia,  Dinamarca,  Israel,
Alemanya, Brasil, Tailàndia, Estònia, i la República Txeca entre altres.

Entre les accions desenvolupades per la Xarxa, acaben de llançar un nou programa anomenat Go
Global que té com a objectiu fomentar l’intercanvi d’empreses del sector informàtic entre tots els
països membres. A través de Go Global, empreses del sector TIC d’Espaitec podran fer  estades a
qualssevol dels països membres de la xarxa, al mateix temps que empreses internacionals podran
passar períodes de temps a les instal·lacions d’Espaitec. 

El programa Go Global dóna suport a les empreses TIC vinculades als parcs membres que vulguen
expandir-se internacionalment. Així els parcs que integren la xarxa ofereixen els seus serveis de
soft-landing (despatxos, incubació, coaching, cerca de finançament, accés a mercats locals, recursos
humans i suport de R+D) a les empreses d’altres parcs membres. 

Espaitec compta, en l’actualitat, amb 61 empreses, entitats i grups d’investigació vinculats, el 40%
d’aquests opera en el sector TIC. L’oferta de productes i serveis oferts en aquest sector per les
empreses d’Espaitec va des del desenvolupament d’aplicacions mòbils, al pagament segur a través
de telèfons mòbils, l’administració electrònica, desenvolupament web o la seguretat informàtica,
entre d’altres. 

Per a entrar a formar part de la Xarxa, els parcs interessats han de ser recomanats per un altre parc
membre. Espaitec va ser recomanat per Tallinn Science Park Tehnopol d’Estònia, parc amb el qual
tenim firmada una carta d’entesa a través del programa e’Innobridge per a facilitar el soft-landing
d’empreses d’Espaitec a Estònia i viceversa. L’objectiu, ara, del parc de Castelló és firmar convenis
de  col·laboració  amb els  catorze  parcs  membres  de  la  xarxa,  perquè  empreses  d’altres  sectors
puguen beneficiar-se d’aquesta oportunitat d’internacionalització.

Participació en el primer taller del projecte europeu Fusepool

El 16 juliol de 2013 va tindre lloc a Brussel·les la primera reunió de treball del projecte europeu
Fusepool,  en el  qual Espaitec participa com a usuari en el  procés de cocreació de les diferents
aplicacions que conformaran la plataforma Fusepool. En el projecte participen també un conjunt de
pimes europees i entitats públiques com ara la Universitat de Ciències Aplicades de Berna, líder del
projecte. 

El parc científic de Castelló serà usuari cocreador, i hi aportarà coneixement sobre la informació
que una pime pot necessitar en el seu procés de creixement.

L’objectiu  del  projecte  és  desplegar  i  posar  en  marxa  la  plataforma  Fusepool,  una  eina
desenvolupada  amb  programari  obert  en  la  qual  participa  Xerox  Corporation,  que  ha  de
proporcionar  un  conjunt  d’aplicacions  per  a  facilitar  l’explotació  de  dades  d’una  manera



estructurada per part de les pimes en la recerca d’informació tan rellevant com a socis potencials per
a col·laboracions, clients, recursos financers o patents en diferents sectors de negoci, i permetre un
creixement escalat i la interconnexió amb diferents aplicacions i bases de dades externes.

Dins del projecte,  Espaitec participa com a usuari  cocreador  i  durant els  següents sis  mesos hi
aportarem diferents perspectives de funcionament per a l’ús efectiu i eficient de la informació que
una pime pot necessitar en procés de creixement. A més, incorporarem aquests mecanismes en els
serveis que actualment ja proporcionem a les empreses de base tecnològica vinculades al parc.

Presentació de tecnologia d’Espaitec a l’ambaixada d’Israel a Espanya

Sis  empreses  d’Espaitec van  presentar  la  seua  tecnologia  davant  de  l’agregada  comercial  de
l’ambaixada  d’Israel  a  Espanya  en  àrees  com  la  biotecnologia,  les  comunicacions  M2M,  la
intel·ligència artificial  aplicada a  la  indústria,  els  visors  d’imatges  mèdiques,  els  sensors  per  a
l’optimització dels recursos hídrics i enginyeria especialitzada en la hibridació de tecnologies.

El  29  de  gener  2013,  sis  empreses  vinculades  a  Espaitec  van  presentar  tecnologia  davant  de
l’agregada  comercial  de  l’ambaixada  d’Israel  a  Espanya,  Yifat  Aleró  Perel.  La  iniciativa,
organitzada per Avalnet, va tindre com a objectiu donar a conèixer la tecnologia desenvolupada a la
Comunitat Valenciana a Israel, un país que ha passat, en poc més d’una dècada, de ser un país
fonamentalment agrícola a ser el principal inversor mundial en investigació i desenvolupament per
habitant, a més de tercera nació amb nombre més gran d’empreses en el Nasdaq, només per darrere
dels Estats Units i Xina.

L’interès  de  l’ambaixada  d’Israel  es  va  centrar  en  les  àrees  d’Internet,  smart  cities i
seguretat/defensa.  D’entre tots  els  projectes empresarials  presentats,  només una vintena van ser
seleccionats  per  a  la  micropresentació  davant  de  l’ambaixada;  d’aquests,  sis  van  ser  projectes
promoguts per empreses vinculades a Espaitec: AWD, Biòtica, Ceteck, Más Ingenieros, Soluciones
Cuatroochenta i Xop Física. 

Moscow State University Science Park, Rússia

En  el  marc  del  projecte  e’Innobridge,  the  bridge  of innovation,  concebut  per  a  facilitar  la
internacionalització de les empreses vinculades a Espaitec, es va celebrar, el 17 gener de 2013, una
videoconferència entre empreses d’Espaitec i la unitat gestora del Moscow State University Science
Park, un dels parcs científics més importants de la capital russa.

Després d’una breu introducció a la tipologia d’empreses instal·lades al parc científic moscovita i
als serveis oferts, amb el títol  «How raising money in Russia for High-Tech companies» el gerent
del parc científic Oleg Movsesyan va introduir tots els programes de finançament públic actius al
país per a fomentar la creació i creixement d’empreses de base tecnològica, així com la instal·lació
de noves empreses emergents al país.

Entre altres, els serveis que el parc de Moscou ofereix a les nostres  empreses interessades en el
mercat  rus  destaquen la  consultoria  estratègica per  a  analitzar  oportunitats  de negoci  per  a  les
empreses de Castelló, la cerca de treballadors i treballadores qualificats, contactes amb possibles
socis de negoci, busca de finançament privat i estudis de viabilitat de projectes.

La reunió va continuar amb una ronda de micropresentacions a càrrec de les empreses d’Espaitec
presents a la sala de videoconferències o connectades virtualment, com ha estat el cas del director
general  de Tissat,  Manuel  Escuín,  que  ha seguit  la  conferència  i  connectat  directament  des  de
Madrid. 

D’entre  els  possibles  acords  de  col·laboració  comentats  en  aquesta  primera  videoconferència
mencionem, entre altres, Actualmed, les solucions dels quals en radiologia i teleradiologia podrien
ser d’interès per al sistema sanitari rus, perquè el 30% del sistema depèn del sector privat interessat
a invertir en aquest tipus de tecnologies. Altres, com Ceteck, dedicada a la intel·ligència artificial



aplicada a la indústria, centra el seu interès en empreses russes del sector energètic amb les quals
col·laborar  estratègicament  per  a  entrar  en  el  mercat.  Internet  Mind,  per  la  seua  banda,  està
interessada a establir acords de col·laboració comercial.

Les unitats gestores d’ambdós parcs posaran, des d’ara, en contacte a les empreses d’ambdós països
per a facilitar  el  soft-landing d’empreses castellonenques a Moscou i viceversa, mitigant riscos i
costos al màxim a través dels acords firmats pels parcs en el marc del projecte e’InnoBridge.

Taller Adoption of and Opportunities for European ICT Infrastructures

Assistència  de  Juan  Antonio  Bertolín  (CIO/CPO  Espaitec)  al  Concertation  Board  Workshop
organitzat per l’InfinityProject (Infraestructures For the Future Internet Community) a Dublín, el
dia  8  de  maig.  El  tema  del  taller:  « Adoption  of and Opportunities  for  European  ICT
Infrastructures». 

En el taller vam presentar les nostres instal·lacions com a candidates a potencials projectes de TIC
d’àmbit  europeu:  Walhalla,  La Xarxa Iris  Nova,  l’edifici  Espaitec 2 i  l’e’LivingLab i  s’hi  van
discutir quins són els mecanismes idonis per a poder involucrar les pimes i els grups d’investigació
en aquests tipus de projectes.

Taller Smart Easter Europe Development Collaboration opportunities for Western and Easter
European STP’s

Una de les accions internacionals pertanyents a IASP (International Association  of Science Parks
and Arees of Innovation) és el taller de la Divisió Europea d’IASP programat per al 30-31 de maig
2013 a Trieste, Itàlia, al qual va assistir Juan Antonio Bertolín (CIO i CPO Espaitec).

El  taller  va  tindre  com a objectiu  fomentar  la  transferència  de  coneixement,  establir  aliances,
explorar oportunitats de col·laboració, comercialització de la tecnologia i permetre el creixement
impulsat per la tecnologia a Europa de l’est.

Taller EU and US: From Smart Grids to Smart Cities. The Role of Science Parks

Organitzat per la JRC, en col·laboració amb l’IASP (Associació Internacional de Parcs Científics i
Àrees  d’Innovació),  va  tindre  lloc  el  taller, a  la  sala  de Schumann de  l’edifici  Berlaymont  de
Brussel·les, el 25 setembre 2013. La taula redona es va centrar en el paper dels parcs científics en el
desenvolupament de xarxes intel·ligents i ciutats intel·ligents, en particular en la cooperació entre
els parcs científics, les autoritats locals i les comunitats de negocis, tant a la UE com als EUA.

Els parcs científics són importants intermediaris en la difusió dels resultats de la investigació i les
innovacions  relacionades  en  l’àmbit  de  xarxes  intel·ligents,  ja  que  es  poden  connectar  a  les
organitzacions d’investigació i a la comunitat empresarial. 

Les xarxes intel·ligents es poden descriure com una xarxa elèctrica millorada, la qual permet la
informació  de  dues  vies  i  l’intercanvi  d’energia  entre  proveïdors  i  consumidors,  gràcies  a  la
incorporació generalitzada dels sistemes de gestió de monitoratge i comunicació intel·ligent.

L’esdeveniment  es  va  centrar  en  les  millors  pràctiques  pertinents  dels  projectes  de  xarxes
intel·ligents en la UE i les autoritats locals dels Estats Units, que obrin camí per a l’aplicació de
smart cities.

La taula redona del JRC es va estructurar entorn de dues ponències magistrals de Paul Krutko,
president i CEO del parc tecnològic Ann Arbor SPARK, Michigan (EUA) i Josep Piqué, president
de la Divisió Europea de l’Associació Internacional de Parcs Científics i Àrees d’Innovació (IASP),
que  va  ser seguit  per  una  taula  redona on van participar  representants  de  les  autoritats  locals,
proveïdors d’energia, empreses de serveis, etc., i on  Espaitec va explicar breument les iniciatives
que es duen a terme en el Projecte Penyagolosa Territori Intel·ligent. 



L’esdeveniment  va  estar  especialment  dirigit  a  representants  de  les  regions,  les  ciutats,  els
proveïdors de serveis, organitzacions empresarials, que poden interactuar amb els parcs científics en
el desenvolupament de les xarxes intel·ligents i les iniciatives de ciutats intel·ligents.

I Congrés Internacional de parcs científics i tecnològics i innovació a Colòmbia. Celebrat els
dies 26, 27 i 28 de juny a Paipa (Bogotà)

És la primera vegada que se celebra a Colòmbia un esdeveniment d’aquestes característiques, ja que
el  sistema  d’innovació  colombià  encara  és  molt  incipient  i  les  iniciatives  existents  de  parcs
científics  i  tecnològics  no  aconsegueixen  arrancar.  De  fet,  en  aquests  moments  existeixen  a
Colòmbia onze iniciatives de parcs científics i tecnològics, d’entre els quals, els més avançats són el
Parque Tecnológico Guatiguará, el Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Colòmbia i el
Parque Tecnológico Biopacífico.

En concret, a la regió de Boyacá, actualment disposen d’una nova política de ciència, tecnologia i
innovació en la qual han desenvolupat un programa denominat Contrato Plan, dotat de 300 milions
de dòlars destinats a cinc prioritats estratègiques, entre les quals es troba l’enfortiment de la ciència,
la  tecnologia  i  la  innovació  i,  dins  d’aquesta  prioritat,  es  preveu  el  desenvolupament  de  tres
iniciatives de parcs científics i tecnològics per a potenciar el sector dels materials, agroindustrial i
TIC.

Al llarg dels tres dies del congrés, es va destacar, en més d’una ocasió, que els parcs científics i
tecnològics són una peça fonamental en el desenvolupament de les economies locals. En aquest
sentit,  el  governador  de Boyacá,  Juan Carlos  Granados,  va  anunciar,  durant  la  inauguració del
Congrés, una inversió al voltant de 40 milions d’euros per a crear tres parcs tecnològics en les àrees
de mineria, agroindústria i tecnologies de la informació i les comunicacions. 

Més de 300 persones van assistir al congrés, que va comptar amb la participació de disset ponents
procedents de cinc països: Brasil, Espanya, Colòmbia, Xina i Sud-àfrica. Espaitec, representat per
Francisco  Negre  i  Juan  Antonio  Bertolín,  director  general  i  director  de  Projectes  i  Innovació,
respectivament, van assistir-hi junt amb altres col·legues nacionals i membres d’APTE. 

En  la  seua  intervenció,  Paco  Negre  va  fer  una  anàlisi  de  l’impacte  socioeconòmic  dels  parcs
científics i tecnològics a les zones en les quals aquests s’ubiquen, així com l’eficiència dels parcs i
de  les  empreses  que  s’hi  instal·len.  Per  la  seua  banda,  Juan  Antonio  Bertolín  va  exposar  la
importància dels parcs científics i tecnològics en la gestió del coneixement, ja que són llocs que
afavoreixen el flux de coneixement entre els diversos actors de la innovació.

Escola Internacional d’Estiu de LivingLabs, celebrada del 26 al 30 agost a Manchester

El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, Espaitec, va presentar, de la
mà de Juan Antonio Bertolín,  responsable d’innovació i projectes i  council member de l’EnoLL
(Xarxa  Europea  de  LivingLabs),  la  iniciativa  Penyagolosa  Territori  Intel·ligent  en  la  sessió
d’investigació de l’Escola Internacional d’Estiu de LivingLabs, la quarta edició de la qual es va
celebrar  a  Manchester  i  on  van  participar  més  de  200  experts  internacionals  amb  l’objectiu
d’analitzar les diverses tendències de LivingLabs d’àmbit internacional. 

Aquesta quarta edició ha abordat amb especial interès la consideració en l’estratègia Horizon 2020
del concepte Livinglab per la Unió Europea, així com en les estratègies d’especialització intel·ligent
(RIS), línia en la qual  Espaitec ha presentat la iniciativa Penyagolosa Territori Intel·ligent, aposta
ferma d’Espaitec per a portar, més enllà del campus del Riu Sec el projecte e’LivingLab, i convertir
a la província de Castelló en una smart province (província intel·ligent).

Un dels objectius del projecte e’LivingLab d’Espaitec se centra en l’impacte territorial, i fer que la
innovació experimental i col·laborativa arribe a la totalitat de municipis de la província de Castelló.
Amb la iniciativa e’RuralLab,  Espaitec aposta perquè els municipis de l’interior de la província



incorporen  innovació  i  tecnologia  com  a  eines  fonamentals  per  a  aconseguir  una  identitat
diferenciada del seu territori, i convertir-los en territoris intel·ligents que aporten valor afegit a cada
una de les accions, tant comercials com institucionals i socials. 

Citisense World Bank, Barcelona 18 de novembre de 2013

Assistència  de  Juan  Antonio  Bertolín  al  Citisense  World  Bank  2013.  Conferència  dins  de
l’esdeveniment Smart City Expo Word Congress, 17 i 18 novembre, a Barcelona.

IASP European Workshop 2013 a NETPark, Durham, Regne Unit, del 27 al 29 novembre de 2013

Taller celebrat a Durham (Regne Unit)  els dies del  27al 29 novembre de 2013, en el qual Juan
Antonio Bertolín (CIO/CPO Espaitec) va participar com a ponent en la difusió de les activitats de
generació de capital social al Parc (serveis e’innobridge, e’joint, net i e’livinglabs) i les estratègies
de forment de la creació de capital relacional. 

Webminars internacionals

El  format  webminar,  que  es  pot  traduir  com a  seminari  o  conferència  web,  és  una  manera  de
compartir  informació,  impartir  una xarrada o oferir  formació en temps real  a  través  d’Internet.
Consisteix  a  establir  reunions  entre  grups  de  persones  que,  distribuïdes  per  tot  el  planeta,
interactuen directament i comparteixen documents i aplicacions.

Espaitec, durant 2013, ha participat en una sèrie de webminars internacionals en col·laboració amb
altres parcs científics i tecnològics europeus.

1r Webminar internacional, 16 de gener de 2013

Amb el títol  «Strategies of growing a European life-science company vs exit to U.S.» Tehnopol,
Parc Científic de Tallinn, arranca una sèrie de webminars dedicats al sector de ciències de la vida en
què Espaitec participa en col·laboració amb parcs científics d’Estònia, Suècia i Lituània.

Per  al  primer  quadrimestre  de  l’any es  va  establir-hi  un  calendari  de  sessions  dedicades  a  les
ciències de la vida. Tots els webminars van tindre una hora de duració i estaven previstos de 15 a 16
h.  La  participació  és  gratuïta  per  a  empreses  vinculades  a  qualsevol  dels  parcs  organitzadors
implicats, les empreses no vinculades al parc que volgueren participar havien d’enviar un correu
electrònic a espaitec@espaitec.uji.es 

Aquest  tipus  d’accions  s’emmarquen  dins  de  la  línia  estratègica  d’Espaitec  per  a  fomentar  la
internacionalització de les empreses vinculades al parc. D’una banda, els webminars permeten a les
empreses d’Espaitec accedir a coneixement d’interès a través de l’opinió d’experts internacionals,
sense  moure’s  del  seu  despatx  i  sense  cost  addicional.  D’altra  banda,  conèixer  empreses  amb
inquietuds  semblants  ubicades  a  diferents  parcs  del  món,  i  fomentar  possibles  accions
d’internacionalització a través de serveis com e’InnoBridge.

4t webminar internacional,  28 de març de 2013 

En el qual el catedràtic de l’UJI Juan Vicente Sánchez Andrés va reflexionar sobre si les tradicionals
formes de finançament publicoprivat són aplicables al sector de la biotecnologia.

Espaitec, va organitzar, el dijous 28 de març de 2013, el quart  webminar internacional sobre el
sector  de  ciències  de  la  vida.  Aquesta  iniciativa,  emmarcada  dins de  la  línia  estratègica
d’internacionalització del parc i les seues empreses. 

En  aquesta  ocasió,  Juan  Vicente  Sánchez  va  realitzar  una  reflexió  sobre  si  els  models  de
finançament publicoprivat d’uns altres sectors es poden aplicar a la indústria de la biotecnologia per
la particular idiosincràsia d’aquesta.



És cert, que es tracta d’un sector emergent considerat d’alt benefici, però també un sector d’alt risc
per diversos motius. En primer lloc, requereix grans inversions i llargs períodes de recuperació, per
la qual cosa el sector no gaudeix de tot el suport desitjat per part d’inversors privats. En segon lloc,
hi ha projectes en el sector construïts sobre les expectacions d’investigadors que  veuen en aquest
àmbit un mode alternatiu de finançament, però no la potencialitat en si del sector. Finalment, no
sempre es té en compte l’evolució històrica del sector en la presa de decisions, i ben sovint són els
agents  polítics  els  que,  no  tenint  una  comprensió  profunda  del  sector,  es  llancen  a  construir
programes condemnats a obtenir resultats pobres.
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